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Introducere

Ce sunt planurile de recompensare de tip Stock Option Plans

Cui i se adresează planurile de tip Stock Options Plan

Stock Option Plans vs Cash Bonus

Modalități de motivare a angajaților cheie
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Planurile de remunerare în instrumente financiare
1. Ce sunt planurile de remunerare în instrumente financiare (inclusiv Stock
Option)?
- Alternativă de remunerare pe termen lung, prin care sunt aliniate interesele companiei 
cu cele ale angajatului (acesta primește participații – în general titluri de participare și/sau 
o sumă de bani)

- Potrivite atât companiilor mari, listate sau nelistate, dar mai ales companiilor la început 
de drum

2. Participanții
- Angajați cheie, top management

- Toți angajații companiei (grupului)

! Instrumente financiare vs. cash bonus
- Schemele de remunerare în instrumente financiare vizează o performanță în viitor, pe 
termen lung

- În general, bonusurile recompensează angajatul pentru o performanță trecută.
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Avantaje angajat - angajator
Angajat

Participare directă la succesul companiei
Devine acționar fără a face o investiție (aceasta este munca 

prestată)
Beneficiile unui acționar, inclusiv dividende
Beneficii fiscale
Beneficii intermediare (e.g. vesting intermediar)

Angajator

Pachet de remunerare competitiv -> atragere talente
Crește loialitatea și satisfacția angajaților
Nu implică o ieșire de cash în prezent (plată amânată)
Crește performanța companiei pe termen lung
Încurajează angajații să vină cu idei și soluții pe termen lung
Mecanism util pentru un eventual eveniment de exit



Elemente cheie
Succesul 
depinde de mai 
mulți factori

Implementarea unui 
plan ușor de înțeles

Comunicarea 
eficientă cu 
participanții

Aliniere la cultura 
companiei

Beneficiu real 
motivant 
(benchmarking)

• Cine sunt participanții?

• Ce tip de beneficii acordăm? Care este mărimea / valoarea 

maximă și care este mecanismul de calcul? Cu sau fără preț?

• Știm care este părerea angajaților legat de aceste planuri?

• Care este orizontul de timp care ne interesează?

• Aliniem acordarea acestor beneficii cu sistemul de 

management al performanței?

• Care sunt implicațiile fiscale și juridice?



Modalități de motivare a angajaților

Stock Option
Plans
Angajații primesc 
dreptul de a cumpăra 
participații la un preț 
preferențial

Restricted
Stock Plans
Angajații primesc 
participații pe care 
nu le pot vinde o 
anumită perioadă

Convertible
Stock Plans
Acționarii primesc 
dreptul la o anumită 
sumă de bani pe care  
o pot converti în 
participații, în 
anumite condiții

Phantom Stock
Option Plans
Angajații primesc 
participații virtuale, 
care le acordă dreptul 
la dividende, nu la vot

Stock Award 
Plans
Angajații primesc 
participații în mod 
gratuit

Combinații 
posibile și 
Exemple 
practice

Istoric
1956, San Francisco, 
Louis Kelso

Statistici UE -
EFES
94% din marile 
companii UE (2019)
11.850 companii UE 
(2017)
8 mil. angajați
50.000 EUR deținere 
medie/angajat
1 mld EUR –
economie taxe 
(2017)
(sursa: www.efesonline.org)



Implicații juridice

Aspecte juridice esențiale

Modalități de protecție a acționarilor

Prevederi legislative recente relevante
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Aspecte juridice esențiale 

Călătoriile în afara României 

Implementarea necesită implicarea acționarului/managementului

Implementare

Structurare 

Structurarea planului și alegerea tipului de plan este esențială 
(management/angajați, cine vinde – societatea/acționarul)

Documente

Planul de implementare și anexele (Stock Option Plan)

Reguli diferite în funcție de tipul de societate (SRL/SA), 
beneficiari, timp (răscumpărare, acțiuni ordinare/preferențiale)
Alinierea intereselor acționarilor, managementului, angajaților

Evaluarea internă/externă a opțiunilor și participațiilor

Poate necesita modificări corporative (SA/SRL)

Actul Constitutiv, hotărâri corporative

Shareholders’ Agreement

Companiile listate și instituțiile financiar-bancare trebuie sa 
respecte reguli suplimentare



Modalități de protecție a acționarilor

Măsuri sporite de control la 
intrarea în țară 

Protecția asociaților majoritari Protecția asociaților 
minoritari/participanților

Dreptul de preempțiune Protecția împotriva modificărilor pur 
discreționare

Clauze de tip call option

Clauze anti-diluare

Clauze drag-along

Clauze în plan care dau dreptul 
acționarilor de modificare/suspendare

Clauze relevante în Actul Constitutiv

Shareholders’ Agreement

Clauze de tip tag-along

Clauze de tip put option

Clauze de prevenire a situației de 
”asociați captivi”



Modificări legislative recente și dezvoltări viitoare

Modificarea Legii 31/1990

• Eliminare termen opoziție 30 zile

• Eliminarea valorii nominale minime

• Debirocratizarea operațiunilor 
societare

Proiect lege participarea 
angajaților la profit

• Procent din profitul net distribuit 
obligatoriu angajaților

Cum arată viitorul?

• Trendul este de acordare a unei
remunerații variabile în funcție de
performanță și pentru stimulare și
fidelizare pe termen lung

• Companii din domenii precum IT, bancar,
investiții, construcții, start-up, au
implementat SOP

• Angajații-cheie vor și alte beneficii decât
cash-bonus

• Criza forței de muncă pune presiune pe
companii pentru păstrarea angajaților-
cheie

Shareholders’ Directive 
II

• Societățile listate au reguli noi 
privind remunerarea 
managementului

• Directiva face trimitere la SOP 
vs performanță

• Malus și Claw-back

SOP nu beneficiază de o reglementare extinsă



Implicații fiscale

Care sunt avantajele fiscale ale implementării unui astfel de plan? 

Care sunt implicațiile fiscale la nivelul angajaților / companiei? 

Obligații de raportare pentru persoanele fizice

Exemplu practic

Elena Doagă
Manager, Tax
KPMG în România
edoaga@kpmg.com



Program inițiat în 
cadrul unei persoane 
juridice indiferent dacă 
este SA sau SRL

Participanții pot fi 
angajați, 
administratori și/sau 
directori ai acesteia sau ai 
persoanelor juridice afiliate 
ei

Beneficiile reprezintă 
un număr determinat 
de titluri de 
participare emise de 
entitatea respectivă

Dreptul de a 
achiziționa la un preț 
preferențial sau de a 
primi cu titlu gratuit 
titluri de participare 

Minim 1 an între 
momentul acordării 
dreptului și 
momentul exercitării 
acestuia (achiziționării 
titlurilor de participare)

Avantaje fiscale

SOP

Persoană 
juridică

Participanți

BeneficiiTitluri de 
participare

Minim 1 an



Avantaje fiscale

Grant Vesting Exercise

NU generează momente impozabile

Sale

Singurul moment impozabil

Scutire contribuții sociale – 37.25%

Amânare impozit – 10% (câștig de capital – Declarația Unică, termen 25 mai)

Cheltuială deductibilă (Legea 296/2020)



Exemplu practic
Alex lucrează la compania X SRL. Pe data de 10 ianuarie 2019 Alex a semnat
acordul pentru participarea în programul inițiat de angajatorul său prin care
poate primi un număr de 100 de părți sociale, cu titlu gratuit. Fiind în
continuare angajat al companiei, pe 10 ianuarie 2020, Alex a primit părțile
sociale. Pe 16 februarie 2021, Alex vinde părțile sociale.

Grant - 10 ianuarie 2019 10 RON

Vesting - 10 ianuarie 2020 15 RON

Sale - 16 februarie 2021 18 RON

Salariu (nu SOP) SOP
Grant Nu Nu
Vesting Da Nu
Baza taxabila 100 parti sociale x 15 RON = 1.500 RON 0
Contributii angajat 35% x 1.500 RON = 525 RON 0
Impozit 10% x (1.500 RON - 525 RON) = 97. 5 RON 0
Contributii angajator 2.25% x 1.500 RON = 33.75 RON 0
Cost fiscal total salariu* 525 + 97.5 + 33.75 = 656.25 RON 0
Sale Da Da
Impozit 10%*(100 x 18 - 100 x 15) = 30 RON 10%*(100 x 18 - 100 x 0) = 180 RON
Total contributii angajat** 525 RON 0
Total impozit 97.5 + 30 = 127.5 RON 180 RON
Cost total angajat vs castig total 652.5 RON (36.25%) 180 RON (10%)
Total contributii angajator 33.75 RON 0
*nu am luat in calcul cheltuiala deductibila privind impozitul pe profit

** posibil si CASS asupra venitului non-salarial (inclusiv castigul de capital), daca acesta depaseste un anumit plafon



Concluzii |     Q&A
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Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt destinate a se adresa condiţiilor specifice unei anumite persoane
fizice sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de actualitate, nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor
fi corecte la data la care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte în viitor. Nu trebuie sa se acţioneze pe baza acestor
informaţii fără o asistenţă profesională competentă în urma unei analize atente a circumstanţelor specifice unei anumite situaţii
de fapt.
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