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Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează
venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără
personalitate juridică
Categorii de contribuabili:
Următoarele persoane sunt considerate contribuabili în sistemul public de
PENSII şi la cel de asigurări sociale de SANATATE (cu obligaţia plăţii cotei
integrale a contribuţiei la pensii şi a cotei individule de sănătate):
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele fizice autorizate;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la
care impozitul pe venit se determină pe baza contabilităţii în partidă simplă;
f) persoanele care realizează următoarele tipuri de venituri, în regim de reţinere la
sursă a impozitului pe venit:
• venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
• venituri din contracte / convenţii civile şi contracte de agent;
• venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi
extrajudiciară
• venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică
contribuabil.
g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole (din cultivarea şi
valorificarea florilor, legumelor, plantelor decorative, ciupercilor);
h) persoanele care realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe
venit, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare
naturală.
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CONTRIBUTIILE SOCIALE DATORATE, INCEPAND CU 1 IULIE 2012,
DE PERSOANELE FIZICE CARE OBTIN VENITURI CU REGIM DE
RETINERE A IMPOZITULUI LA SURSA (prevazute la art. 296.21 alin. (1) lit. f)

– Cod Fiscal)

Contribuţia de asigurări sociale (CAS)- 10.5%
Tip venit
Baza lunara de calcul
- venituri din drepturi de proprietate
intelectual

- venituri din activitati desfasurate în
baza contractelor/conventiilor
civile
încheiate potrivit Codului civil, precum
si a contractelor de agent;
- venituri din activitatea de expertiza
contabila si tehnica, judiciara si
extrajudiciara;

Diferenta dintre venitul brut si
cheltuiala deductibila (20% din
venitul brut sau 25 % din venitul
brut pentru veniturile provenind
din crearea unor lucrari de arta
monumental)
venitul brut stabilit prin
contractul încheiat între parti

Important:
 Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale nu poate fi mai mare
decât echivalentul a de 5 ori câstigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat
 Contribuabilii cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit datorează
contribuţia individuală de asigurări sociale (10.5%).
Exceptii:


NU datorează contribuţia de ASIGURĂRI SOCIALE persoanele care
sunt asigurate ale sistemului public de pensii (în calitate de angajaţi,
funcţionari publici, cadre militare, funcţii elective etc.), precum şi
persoanele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate
în sistemul public de pensii.
 NU SE DATOREAZA CAS pentru:
- venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica
contribuabil care nu genereaza o persoana juridica
- veniturile realizate de o persoana fizica rezidenta atât în România cât si în
strainatate din asocierea cu persoane juridice române dintr-o asociere fara
personalitate juridica
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Contribuţia de asigurări sociale de sanatate(CASS)- 5.5%
Tip venit

Baza lunara de calcul

- venituri din drepturi de proprietate
intelectual

Diferenta dintre venitul brut si
cheltuiala deductibila (20% din
venitul brut sau 25 % din venitul
brut pentru veniturile provenind
din crearea unor lucrari de arta
monumental)
venitul brut stabilit prin
contractul încheiat între parti

- venituri din activitati desfasurate în
baza contractelor/conventiilor
civile
încheiate potrivit Codului civil, precum
si a contractelor de agent;
- venituri din activitatea de expertiza
contabila si tehnica, judiciara si
extrajudiciara;
- venitul obtinut de o persoana fizica
dintr-o asociere cu o persoana juridica
contribuabil, care
nu genereaza o persoana juridica
- veniturile realizate de o persoana
fizica rezidenta atât în România cât si
în strainatate din asocierea cu
persoane juridice române dintr-o
asociere fara personalitate juridica

venitul din asociere

venitul din asociere

Important:
 Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu
poate fi mai mica decât un salariu de baza minim brut pe tara, daca
acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia


O persoana care realizeaza venituri din contracte/conventii civile
incheiate potrivit Codului civil datoreaza contributie la sistemul
asigurarilor sociale de sanatate chiar daca in acelasi timp realizeaza
si alte venituri cum ar fi venituri din salarii sau venituri din pensii.

Exceptii: NU SE DATOREAZA CASS pentru veniturile din drepturi de
proprietate intelectuala realizate de persoanele care mai realizeaza si
venituri:
- salariale;
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- sub forma indemnizatiilor de somaj;
- din pensii mai mici de 740 lei;
- ca întreprindere individuala, întreprindere familiala, persoana fizica autorizata, din
profesii libere;
- din activitatile agricole;
- venituri cu regim de retinere la sursa (din contracte/conventii civile, din expertize
contabile, tehnice, judiciare, extrajudiciare, din asocieri fara personalitate juridica
cu o microîntreprindere sau cu o persoana juridica platitoare de impozit pe profit).

Modalitate de declarare si de plata a contributiilor sociale (CASS,
CAS)




Contributiile de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate se
retin la sursa de catre platitorul veniturilor, care are obligatia declararii
(lunar sau trimestrial în Declaratia 112) si platii acestora.
Obligatiile reprezentând contributiile de asigurari sociale si asigurari
sociale de sanatate calculate, retinute si virate în cursul anului fiscal de
catre platitorii de venit sunt obligatii finale.
Beneficiarii veniturilor nu au obligatii declarative si de plata la
organul fiscal în ceea ce priveste contributia de asigurari sociale de
sanatate.

Important: Incepand cu 01.07.2012 se abrogă prevederea conform căreia
persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de
natură salarială, şi pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de
asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj ar avea calitatea de contribuabil al
sistemelor de asigurări sociale.
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CONTRIBUTIILE SOCIALE DATORATE, INCEPAND CU 1 IULIE 2012,
DE PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE, INTREPRINDERI
INDIVIDUALE, INTREPRINDERI FAMILIALE, PROFESII LIBERE
(prevazute la art. 296(21) alin. (1) lit. a) - e)- Cod Fiscal)

Contribuţia de asigurări sociale (CAS)- 31.3%
Tip venit
- veniturile persoanelor prevazute la
art. 296(21) alin. (1) lit. a) - e)- Cod
Fiscal
a) întreprinzătorii titulari ai unei
întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele fizice autorizate;
d) persoanele care realizează venituri
din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri
din drepturi de proprietate
intelectuală, la care impozitul pe
venit se determină pe baza
contabilităţii în partidă simplă;

Baza lunara de calcul
Venitul DECLARAT (venitul pentru

care doresc persoanele sa se asigure)
(nu poate fi mai mic de 35% din
câstigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor
sociale de stat ( 35%*2117 =741 lei) si
nici mai mare decât echivalentul a de 5
ori acest câstig (5*2117=10585 lei)
Atentie: La stabilirea venitului lunar se are in
vedere venitul ramas (venitul brut minus
cheltuielile efectuate in scopul realizarii
venitului, respectiv norma anuala de venit, dupa
caz) raportat la cele 12 luni ale anului.

Exceptii:





NU datorează contribuţia de ASIGURĂRI SOCIALE persoanele care
sunt asigurate ale sistemului public de pensii (în calitate de angajaţi,
funcţionari publici, cadre militare, funcţii elective etc.), precum şi
persoanele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate
în sistemul public de pensii.
Daca venitul lunar ( rezultat dupa scaderea cheltuielilor deductibile)
este sub nivelul minim mentionat, adica sub 741 lei/luna, nu se
datoreaza contributii de asigurari sociale.
Pentru contribuabilii care sunt impusi pe baza de norme de venit, daca
valoarea anuala a normei de venit raportata la 12 luni ale anului este sub
valoarea minima de 741 lei, atunci nu se datoreaza contributii de
asigurari sociale.
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Cum se declara

 Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor
sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei
declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. În baza
acestei declaratii organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileste
contributia sociala anual datorata si termenele de plata.
 ORDINul nr. 874/221 din 20 iunie 2012 aproba modelul, conţinutul,
modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind venitul
asigurat la sistemul public de pensii" – Formularul 600

Unde se depune

Declaratia se completeaza, de catre contribuabil sau de catre imputernicitul
acestuia, in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal in a carui raza
se afla adresa de domiciliu sau adresa unde locuieste efectiv contribuabilul, iar
copia se pastreaza de catre contribuabil.

Modalitati de depunere

Declaratia se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau
la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin
celelalte metode prevazute de lege.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrarii acesteia la organul fiscal sau data
depunerii la poşta, după caz.
Declaraţia se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la
distanţa ca metoda alternativa de depunere a declaraţiilor, în conformitate cu
prevederile legale. In acest caz, data depunerii declaraţiei este data inregistrarii
acesteia pe portal, cu condiţia validarii conţinutului declaraţiilor.

Modificarea declaratiei

Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificata de
contribuabili din propria iniţiativa, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
Declaraţia rectificativa se intocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia
care se corecteaza, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului si
se completeaza inscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular,
inclusiv cele care nu difera faţa de declaraţia iniţiala.

Termen de depunere (ORDIN nr. 882 din 25 iunie 2012)
Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune anual
până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza
contribuţia de asigurari sociale.
In cazul contribuabililor care încep o activitate in cursul anului fiscal, declaraţia
privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune in termen de 15 zile
de la data producerii evenimentului
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Cum se plateste? (ORDIN nr. 891 din 25 iunie 2012)

610 “Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de
contributii de asigurari sociale”

Formularul se intocmeste de catre organul fiscal in baza declaratiei 600.
In decizia de impunere, baza de calcul a CAS se evidenţiaza lunar, iar plata acestei
contribuţii se efectueaza trimestrial, în 4 rate egale, pana la data de 25
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Conturile de virament se gasesc
pe site-ul casei teritoriale de pensii.
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Contribuţia de asigurări sociale de sanatate (CASS)- 5.5%
Tip venit

Baza lunara de calcul

- veniturile persoanelor prevazute la
art. 296(21) alin. (1) lit. a) - e)- Cod
Fiscal
a) întreprinzătorii titulari ai unei
întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele fizice autorizate;
d) persoanele care realizează venituri
din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri
din drepturi de proprietate
intelectuală, la care impozitul pe
venit se determină pe baza
contabilităţii în partidă simplă;
g)persoanele care realizează venituri
din activităţile agricole prevăzute la
art. 71 lit. a)-c);

Venitul net anual REALIZAT exclusiv
cheltuielile reprezentând contributii
sociale (diferenta dintre totalul
veniturilor încasate si cheltuielile
efectuate în scopul realizarii acestor
venituri, exclusiv cheltuielile
reprezentând contributii sociale), sau
valoarea anuala a normei de venit,
dupa caz, raportata la cele 12 luni ale
anului, si nu poate fi mai mica decât un
salariu de baza minim brut pe tara,
daca acest venit este singurul asupra
caruia se calculeaza contributia.

h) persoanele care realizeaza venituri,
in regim de retinere la sursa a
impozitului pe venit, din activitatile
agricole prevazute la art. 71 lit. d) –
Cod Fiscal:
- valorificarea produselor agricole
obtinute dupa recoltare, in stare
naturala, de pe terenurile agricole
proprietate privata sau luate in
arenda, catre unitati specializate
pentru colectare, unitati de
procesare industriala sau catre alte
unitati, pentru utilizare ca atare.

venitul net determinat pe baza de
norme de venit ( sau prin optiune in
sistem real) raportat la cele 12 luni ale
anului.
venitul brut stabilit prin contractul
incheiat intre parti la arenda
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Important:

Pentru veniturile obtinute de cei incadrati in categoriile urmatoare NU exista
limita privind baza de calcul a contributiei la fondul de sanatate:
a) intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
b) membru al unei intreprinderi familiale;
c) persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoana care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care
impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida
simpla

Cum se declara si Cum se plateste? (ORDIN nr. 891 din 25 iunie 2012)

620 “Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de
asigurari sociale de sanatate”
Plata contributiilor de asigurare sociale de sanatate se efectueaza anticipat, în
cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual.
Formularul 620 se intocmeste de catre organul fiscal in baza declaratiei de
venit estimate (Formular 220), a declaratiei privind venitul realizat (Formular 200)
sau pe baza normelor de venit.
In decizie, baza de calcul a CASS se evidenţiază lunar, iar plata se
efectuează:
- trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni
din fiecare trimestru pentru intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi
individuale; membrii intreprinderii familiale; persoanele cu statut de
persoana fizica autorizata sa desfaşoare activitaţi economice; persoanele
care realizează venituri din profesii libere; persoanele care realizeaza
venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se
determina pe baza datelor din evidenţa contabila in partida simpla;
- in doua rate egale, pana la data de 25 septembrie inclusiv şi 25
noiembrie inclusiv persoanele care realizează venituri din activităţile
agricole reprezentand cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi
zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în
sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi
ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.
Dupa încheierea anului fiscal, în baza declaratiei privind venitul realizat
depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile
anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia
de impunere anuala regularizând sumele datorate cu titlu de plati anticipate.
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de
impunere anuala se efectueaza în termen de cel mult 60 de zile de la data
comunicarii deciziei, iar sumele achitate în plus se compenseaza sau se restituie
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potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Categoriile mentionate (persoanele prevazute la art. 296(21) alin.
(1) lit. a) - e)- Cod Fiscal) datoreaza contributia de asigurari sociale
de sanatate pentru veniturile din activitati independente indiferent
de ce alte venituri mai realizeaza (salarii, pensii, cedarea folosintei
bunurilor, etc.)
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