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Act normativ:
In MO nr. 638 din 10 septembrie 2010 a fosat publicata OUG nr. 82/2010 pentru
modificarea art.7 alin(1) pct.2, subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
precum si pentru modificarea art. III din OUG nr. 58/2010 2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Prevederile legislative intra in vigoare la 10 septembrie 2010.
Modificarile si completarile aduse vizeaza urmatoarele aspecte:
1. Modificarile aduse Codului fiscal privesc criteriile de reconsiderare a unei activitati din
indepenedenta în dependenta si constau în:
¾

reconsiderarea unei activitati ca dependente în cazul în care beneficiarul foloseste
exclusiv baza materiala a platitorului de venit (anterior, simpla folosire a unor
active reprezentand baza materiala a beneficiarului reprezenta un criteriu de
reconsiderare);

¾

eliminarea criteriului reprezentat de orice alte elemente care reflecta natura
dependenta a activitatii, mult prea vag si permisiv pentru abordari subiective,
putand fi speculat abuziv de organele fiscale în control.

2. Se modifica notiunea si sfera de cuprindere a veniturilor profesionale, accentul fiind
pus pe fiscalizarea din punct de vedere al contributiilor veniturilor din drepturi de autor
si celor urmare conventiilor civile;
¾

In categoria veniturilor de natura profesionala mai sunt incluse doar:
veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe si
veniturile obtinute din Contracte/Conventii civile.

Astfel, veniturile realizate de persoanele fizice autorizate, altele decat cele din
drepturi de autor, nu mai sunt incluse în categoria veniturilor de natura
profesionala, acestea nemaidatorand contributiile individuale prevazute de art.
III din OUG nr. 58/2010.
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3. Se modifica sfera contributiilor individuale vizate;
¾ Din categoria contributiilor individuale prevazute de art. III din OUG nr. 58/2010 a
fost exclusa contributia de asigurari sociale de sanatate, urmand a fi datorata,
dupa caz, exclusiv în baza prevederilor Legii nr. 95/2006.
¾ Drept consecinta, în cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate, este
eliminata si plafonarea superioara de 5 salarii medii brute care functiona în forma
initiala a OUG nr. 58/2010;

4. Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari
sociale si de asigurari de somaj revine platitorului de venit.
¾

¾

Platitorul are obligatia de a depune, lunar, pana pe 25 a lunii urmatoare platii
veniturilor, cate o declaratie privind evidenta nominala a beneficiarilor la
casele teritoriale de pensii, respectiv agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de
munca, în a caror raza teritoriala îsi are sediul platitorul de venit.
Sumele achitate în plus (peste contributiile aferente plafonului de 5 salarii medii
brute) se restituie ori compenseaza, la cererea persoanei fizice;

5. Se modifica baza de calcul a contributiilor individuale;
Veniturile eligibile pentru plata contributiilor sunt, în continuare, cele exclusive si/sau nonocazionale; sunt definite veniturile realizate în mod ocazional drept acele venituri realizate
ca urmare a desfasurarii unei activitati, în mod sporadic, fara a avea un caracter de
regularitate;
Astfel, fata de vechile prevederile ale ordonantei, se pare ca esential în determinarea
caracterului ocazional nu mai este ritmicitatea încasarilor, ci regularitatea activitatii
generatoare de venituri.
6.

Fac obiectul prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
58/2010, modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2010:
¾

¾

¾

persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele
salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe – ocazional, si venituri de
natura salariala

nu vor datora contributia individuala la asigurarile sociale si contributia
individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj
persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele
salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe – ocazional in mod exclusiv
 datoreaza contributia individuala la asigurarile sociale si contributia individuala
la bugetul asigurarilor pentru somaj
• baza de calcul anuala nu poate depasi 5 x salariul mediu brut
persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele
salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe – cu regularitate si venituri de
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¾

¾

natura salariala

datoreaza contributia individuala la asigurarile sociale si contributia
individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj
• baza de calcul lunara nu poate depasi 5 x salariul mediu brut
persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele
salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe – cu regularitate - in mod
exclusiv
 datoreaza contributia individuala la asigurarile sociale si contributia individuala
la bugetul asigurarilor pentru somaj
• baza de calcul lunara nu poate depasi 5 x salariul mediu brut
persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele
salariale, din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor
incheiate potrivit Codului civil, indiferent de periodicitatea realizarii acestor
venituri, in mod exclusiv sau nu –

datoreaza contributia individuala la asigurarile sociale si contributia
individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj
• baza de calcul lunara nu poate depasi 5 x salariul mediu brut.

Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si
de asigurari pentru somaj este:
- venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau,
dupa caz, la art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe;
- venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor
/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.
Exceptii:
Sunt pastrate exceptiile de la impunerea veniturilor de natura profesionala cu contributii
individuale, prevazute în vechea forma a ordonantei, pentru:
•

persoane asigurate în alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale (avocati, SRI, MAI, MAPN, culte religioase);

•
•
•

persoane care au calitatea de pensionari;
la care se adauga, în baza noilor prevederi;
persoanele care s-au asigurat benevol în sistemul asigurarilor pentru
somaj.

7. Declarare evidenta persoane care realizeaza venituri de natura profesionala
În Monitorul Oficial nr. 639/13.09.2010 a fost publicat: Ordinul MMFPS nr. 1.294/2010
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.
340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei
nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj,
aprobata prin Ordinul nr. 405/2004.
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Actul normativ reglementeaza modelul declaratiei privind evidenta nominala a
asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si al
declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul
asigurarilor pentru somaj ce vor fi utilizate pentru declararea evidentei nominale a
persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale.
În cazul declaratiei pentru somaj, persoanele care au mai multe contracte individuale de
munca si/sau contracte drepturi de autor si drepturi conexe si/sau contracte/conventii
încheiate conform Codului civil la acelasi angajator, se va completa cu cate o înregistrare
pentru fiecare contract în parte.
În cazul declaratiei pentru asigurarile sociale de stat, angajatorii care au si personal
care realizeaza venituri profesionale vor completa pentru acestia o declaratie separate.
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