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Domnului Ilie TOMA  

Deputat, Parlamentul României - Camera Deputaţilor  

  

Adresa: Str.Izvor nr.2-4  

              Sector 5  

              Bucureşti, România  

  

  

Stimate domnule Deputat,  

  

  

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la 
Camera Deputaţilor cu nr.2630B/2020, având ca obiect ”Întrebări de la 
cetăţeni despre persoanele care deţin funcţia de europarlamentar”, 
potrivit sferei de competenţă a Ministerului Finanţelor Publice, vă 
comunicăm următoarele:  

  

Prin Decizia Parlamentului European de adoptare a Statutului  

membrilor Parlamentului European 2005/684/CE, publicată în Jurnalul Oficial 

nr.L262/1 din 07.10.2005, sunt stabilite dispozițiile și condițiile generale care 

reglementează exercitarea funcțiilor deputaților în Parlamentul European.  

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art.9 și art.10 din Decizia 
Parlamentului European de adoptare a Statutului membrilor Parlamentului 
European 2005/684/CE, publicată în Jurnalul Oficial nr.L262/1 din 
07.10.2005, deputații din Parlamentul European au dreptul la o indemnizație 
menită să le asigure independența iar, la încheierea mandatului, deputații au 
dreptul la indemnizație tranzitorie și la pensie.  

În baza art.12 din același act normativ, indemnizațiile deputaților  

din Parlamentul European, indemnizațiile tranzitorii, precum și pensiile pentru 

limită de vârstă, de invaliditate și de urmaș se impozitează în beneficiul 

Comunităților.   

NR.2391/DRP/07.04.2020 



Conform prevederilor alin.(3) al art.12 din Decizia Parlamentului 
European 2005/684/CE, impunerea la nivel comunitar nu aduce atingere 
capacității Statelor Membre de a impozita aceste indemnizații în  
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conformitate cu legislația fiscală națională, cu condiția evitării dublei impuneri.  

Referitor la tratamentul fiscal al sumelor primite de persoane  

fizice având calitatea de europarlamentar, potrivit reglementărilor Deciziei 

Parlamentului European 2005/684/CE rezultă că aceste venituri sunt 

impozitate la nivel comunitar, fiecare Stat Membru având, apoi, dreptul să 

aplice legislația fiscală națională, cu condiția evitării dublei impuneri și 

acordării creditului fiscal pentru impozitul reținut la nivelul Uniunii Europene.   

De asemenea, menționăm că, potrivit prevederilor alin.(3) al  

art.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, în cazul în care, orice prevedere a acestui act 

normativ contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, 

se aplică prevederea acelui tratat. Având în vedere că, pentru persoanele 

fizice rezidente pe teritoriul României, sediul materiei privind impunerea 

veniturilor realizate de persoanele fizice din salarii și stabilirea contribuțiilor 

sociale datorate pentru aceste venituri este Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art.59 

din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în 

România, datorează  impozit pe venit, pentru veniturile obținute din orice 

sursă, atât din România, cât și din afara României.   

În acest context, menționăm că persoanele fizice care obţin  

venituri din străinătate au obligaţia să le declare în declaraţia unică privind 

impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice,  

precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, până la termenul 

de depunere al declarației unice, cu luarea în considerare a faptului că, în 

virtutea principiului evitării dublei impuneri, are dreptul de a beneficia de 

credit fiscal acordat pentru impozitul plătit în străinătate.   

În vederea calculului creditului fiscal, sumele în valută se  

transformă la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de 

Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.  

  

Cu deosebită stimă,  

  

p. MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE semnat 

electronic1 de către  

                                      
1 semnătură electronică calificată în condiţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 şi a Legii nr.455/2001  
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