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Prin OMFP nr. 52/2016 se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor 
personale pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de 
bază, începând cu luna ianuarie 2016. Calculatorul pentru determinarea 
deducerilor personale este cuprins în anexa la OMFP nr. 52/2016. 

Prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016 se înțelege 
orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2016, 
cu excepția plăților reprezentând lichidarea lunii decembrie 2015. 

Pe lângă formula de determinare a deducerii personale se prevăd următoarele 
reguli: 

− Deducerile personale se calculează în funcție de venitul brut lunar și 
numărul de persoane aflate în întreținere.  

− Venitul brut lunar se rotunjește la leu pentru fracțiunile de peste 50 
bani și prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 bani.  

− Pentru venitul brut lunar între 1.501 și 3.000 lei, deducerile personale 
se calculează prin rotunjire la 10 lei (fracțiunile sub 10 lei se majorează 
la 10 lei). 

La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă OMFP nr. 1016/2005. 

 

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 52/2016 privind 
aprobarea calculatorului pentru 
determinarea deducerilor 
personale lunare pentru 
contribuabilii care realizează 
venituri din salarii la funcția de 
bază, începând cu luna ianuarie 
2016, potrivit prevederilor art. 77 
alin. (2) și ale art. 66 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, 
publicat în M. Of. nr. 52 din data de 
25 ianuarie 2016. 

*intrare în vigoare la 25 ianuarie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTĂ 

Această publicaţie are un scop pur informativ. 
Prin urmare, nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele pierderi 
rezultate ca urmare a acţiunilor întreprinse pe 
baza informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie. Vă recomandăm să luați decizii 
numai după consultarea unui specialist. 
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