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Codul fiscal (tax code) al angajatului este introdus în sistemul de salarizare (payroll)
pentru a identifica care este valoarea impozitului pe venit ce trebuie dedus din salariu,
pe parcursul anului financiar, în funcție de venituri.

Sinteză

Ca nou angajat, noi va trebui să preluăm codul tău fiscal de pe formularul P45, pe care îl
vei primi de la angajator de fiecare dată când încetezi activitatea la un loc de muncă.
Acest cod va fi compus din cifre și o literă (de exemplu: 1250L).
 
În calitate de angajator, in mod normal, va trebui să îți actualizăm codul fiscal la fiecare
început de an financiar (data de 6 aprilie a fiecărui an). Dacă codul fiscal se modifică pe
parcursul anului, departamentul de finanțe din Marea Britanie (HMRC) ne va trimite un
email și îți vom actualiza codul fiscal în sistemul de salarizare (payroll), cât de repede
posibil.
 

What you need to do

Codul fiscal 1250L

Cel mai des întâlnit cod fiscal, pentru anul financiar 2019-2020, este 1250L. Este folosit
pentru majoritatea persoanelor care au un singur loc de muncă și care nu au venituri
neimpozabile, impozite neplătite sau beneficii taxabile. 
 
Dacă acesta este primul dvs. loc de muncă în Marea Britanie nu veți avea nevoie de un
formular P45 și veți fi pus automat pe codul fiscal standard.
 
 
 
 
 
Codul dvs. fiscal este folosit de noi, de angajator sau de la Casa de pensii, pentru a putea
calcula cât impozit pe venit trebuie să deducem din salariul sau pensia dvs. 
 
Departamentul de finanțe din Marea Britanie (HMRC) ne va indica codul fiscal pentru a
deduce corespunzător.

Ce trebuie să știi

Verificați codul dvs. fiscal (tax code)
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Care este codul tău fiscal
Dacă codul fiscal s-a schimbat
Cum este calculat codul tău fiscal
Cât anume va trebui să plătești impozitul pe venit, estimativ

Poți să îți verifici Impozitul pe venit (Income tax) online și poți vedea:
 

 
Verifică impozitul tău pe venit, pentru anul curent, online:   https://www.gov.uk/check-
income-tax-current-year
 

Wagecorp Payroll Management Limited and its affiliates do not provide tax, legal or accounting advice. This material has been prepared for informational purposes only, and is not
intended to provide, and should not be relied on for, tax, legal or accounting advice. You should consult your own tax, legal and accounting advisors before engaging in any

transaction. Source document:


