Cum aplicam legea privind activitatile
ocazionale desfasurate de zilieri?
Legea 52/2011 a fost modificata in acest an prin unele reglementari
noi intrate in vigoare incepand cu 17 iulie 2014 si se refera la
exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.
Aceste modificari au fost aduse prin Legea nr.18/2014 si Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.36/2014.
Zilierii pot fi persoane fizice, cetateni romani sau persoane fizice,
cetatenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dup caz,
resedinta in Romania, persoane care au capacitate de munca si care
desfosoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un
beneficiar, contra unei remuneratii.
Beneficiari de lucrari executate de zilieri pot fi:
- persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi
individuale, intreprinderi familiale.
- institutiile publice doar pentru urmatoarele domenii:
- serviciile de gospodarire comunale gestionate direct de consiliile
locale, cum ar fi: sere, spatii verzi si gradini zoologice.
- unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pentru
domeniile hoteluri si alte facilitati de cazare, activitati ale bazelor
sportive, activitati ale cluburilor sportive.
- institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare agricole
aflate in subordinea Academiei de stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe
Ionescu-Sisesti", precum si al Institutului de Stat pentru Testarea
Soiurilor aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale, pentru domeniile agricultura, vanatoaresi servicii anexe,
precum si silvicultura, cu exceptia exploatarii forestiere.
Domeniile in care se poate presta munca necalificata cu caracter
ocazional:
- agricultura, vanatoare si servicii anexe, cu exceptia crescatorilor de
animale in sistem semiliber, traditional si transhuman;
- silvicultura, cu exceptia exploatarii forestiere;
- pescuit si acvacultura;
- colectarea, tratarea si eliminarea de seurilor nepericuloase;
- recuperarea materialelor;

- comertcu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii;
- activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
- publicitate;
- activitati de interpretare artistica
- spectacole, activitati suport pentru interpretarea artistica, spectacole
si activitati de gestionare a salilor de spectacole;
- activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;
- activitati desfasurate in sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice;
- hoteluri si alte facilitati de cazare – (tabere organizate de Ministerul
Tineretului si Sportului direct sau prin unitatile din subordinea
acestuia);
- activitati ale bazelor sportive;
- activitati ale cluburilor sportive.
Obligatii fiscale pentru zilieri: zilierii datoreaza impozit pentru venitul
realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica. Impozitul se
calculeaza de catre fiecare din beneficiarii de lucrari prin aplicarea
cotei de 16% asupra remuneratiei brute zilnice. Plata impozitului pe
venit datorat pentru activitatea prestata de zilieri este in sarcina
beneficiarului. Pentru veniturile obtinute de zilieri nu se datoreaza
contributii sociale astfel incat zilierul nu beneficiaza de calitatea de
asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale
pentru somaj, in sistemul de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
zilierul poate incheia, optional, o asigurare de sanatate, de pensie
si/sau de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.
Plata pentru activitatea executata de zilieri:
- beneficiarul are obligatia sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita,
prin orice mijloc de plata admis de lege.
- cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai
mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la
sfarsitul saptamanii, inainte de semnarea in Registru de catre zilier si
beneficiar.

