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Noile obligaţii declarative şi de plată privind contribuţiile
de asigurări sociale, de sănătate şi de şomaj datorate de
către persoanele fizice care realizează venituri de natură
profesională, altele decât cele salariale
Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 58 / 2010 cu privire la
obligaţiile persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele
decât cele salariale, de a plăti contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale
de sănătate şi de şomaj, a apărut totodată şi obligativitatea declarării acestor
obligaţii către instituţiile specializate.
În acest sens, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă, Casa
Naţională de Pensii şi Casa Naţională de Sănătate au publicat pe site-urile
instituţiilor informaţii suplimentare cu privire la obligaţiile acestor persoane legate
de plata şi declararea acestor contribuţii. Vă rugăm să găsiţi mai jos o recapitulare
succintă a acestor clarificări.

Noile obligaţii declarative şi de plată privind contribuţiile de
asigurări sociale, de sănătate şi de şomaj datorate de către
persoanele fizice care realizează venituri de natură
profesională, altele decât cele salariale

Potrivit prevederilor art. III, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58 / 2010 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
(”OUG nr. 58 / 2010”), persoanele fizice autorizate sunt obligate la plata contribuţiilor

individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj.
Cotele contribuţiilor individuale datorate sunt cele prevăzute la art. 5, alin. (2) din Anexa nr. 2 la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58 / 2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 791 / 2010, după cum urmează:


10,5% pentru contribuţia de asigurări sociale (CAS)



5,5% pentru contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate (CASS)



0,5% pentru contribuţia la şomaj.

Contribuţia privind asigurările sociale


Baza de calcul al contribuţiilor pentru asigurările sociale este constituită din:
a) venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe
economie, pentru veniturile de natură profesională cu caracter repetitiv - lunar,
trimestrial sau semestrial - realizate în condiţiile prevăzute la art. 3, alin. (1) sau (2) din
OUG 58 / 2010;
b) venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe
economie, pentru veniturile de natură profesională realizate în mod ocazional, în
condiţiile prevăzute la art. 3, alin. (1).
Important!: Conform Comunicatului CNPAS referitor OUG nr. 58 / 2010 publicat pe
24.08.2010 pe site-ul instituţiei (i.e. http://www.cnpas.org ), venitul net realizat este
determinat în cazul contabilităţii în partidă simplă ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile
deductibile aferente realizării venitului, conform prevederilor Codului Fiscal, iar în cazul
normelor anuale de venit este determinat pe baza acestor norme anuale de venit.



Declararea se face până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară celei în care s-au
realizat venituri de natură profesională, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau
de reşedinţă a persoanelor asigurate.



Modelul declaraţiei de asigurare a fost publicat la art.7 din Anexa nr. 2 la HG nr. 791 / 2010
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58 /
2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal şi alte
măsuri financiar-fiscale:
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Notă: Salariul mediu brut pe economie este de 1.836 RON.



Plata contribuţiei de asigurări sociale se va face până la data de 25 a lunii pentru luna
anterioară celei în care s-au realizat venituri de natură profesională, în contul de venituri ale
bugetului asigurărilor sociale de stat având codul de clasificare 22210304v- Contribuţia altor
persoane asigurate, urmat de codul fiscal al fiecărei case judeţene de pensii, casele
teritoriale de pensii având obligaţia de a comunica indicativul contului în care se va face
colectarea contribuţiilor, pe ordinul de plată menţionându-se obligatoriu: ce reprezintă suma
virată şi CNP-ul asiguratului.
Important: În vederea evitării dublei impuneri, în baza uneia şi aceleiaşi calităţi
(persoana care realizează în mod independent venituri de natură profesională),
CNPAS precizează că este exclus ca, pentru aceeaşi lună, să se efectueze o plată a
contribuţiei de asigurări sociale pentru declaraţia depusă în baza Legii nr. 19 / 2000 şi
o alta pentru declaraţia depusă în baza art. III din OUG nr. 58 / 2010.
Noi clarificări se aduc cu privire la activităţile desfăşurate în mod independent, care
generează venituri din profesii libere, precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe
definite conform prevederilor Legii nr. 8 /1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe,
care nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente.
În acest caz, persoanele care se regăsesc în această situaţie se asigură, obligatoriu, potrivit
prevederilor OUG nr. 58 / 2010, pe declaraţia de asigurare menţionată mai sus.



Baza de calcul al contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate este constituită din:
cuantumul net al veniturilor de natură profesională realizate lunar, determinat ca diferenţă
între venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente realizării venitului, care este limitat la
echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie şi nu poate fi mai mic decât un salariu de
bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează
contribuţia.



Declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile de natura
profesională, se realizează la termenele stabilite de Legea nr. 95 / 2006 cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:


persoanele fizice autorizate: trimestrial, până la data de 15 a ultimei luni din fiecare
trimestru;



persoane care obţin venituri din drept de autor, convenţii civile: anual, până la data
de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui pentru care se face plata.
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Contribuţia privind asigurările sociale de sănătate



Modelul declaraţiei de asigurare a fost publicat pe site-ul oficial al Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate (i.e. http://www.cnas.ro ):



Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile de natura profesională, se
realizează la termenele stabilite de Legea nr. 95 / 2006, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel:



persoanele fizice autorizate: trimestrial, până la data de 15 a ultimei luni din fiecare
trimestru;
persoane care obţin venituri din drept de autor, convenţii civile: anual, până la data
de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui pentru care se face plata.

Notă: Nedepunerea declaraţiilor în termenele stabilite de Legea 95 / 2006 constituie
contravenţie.

Contribuţia privind asigurările pentru şomaj


Bază de calcul al contribuţiilor privind asigurările pentru şomaj este constituită din:
a) venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe
economie, pentru veniturile de natură profesională cu caracter repetitiv - lunar,
trimestrial sau semestrial - realizate în condiţiile prevăzute la art. 3, alin. (1) sau (2);



Declararea contribuţiei asigurării pentru şomaj se face până la data de 25 a lunii pentru luna
anterioară celei în care s-au realizat venituri de natură profesională, la Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raza de domiciliu sau de reşedinţă a persoanelor
asigurate.



Modelul declaraţiei de asigurare în sistemul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor fizice
care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale a fost publicat în
Monitorul Oficial nr. 588 / 19.08.2010 prin Ordinul nr. 599 al preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru aprobarea modelului declaraţiei privind asigurarea
în sistemul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură
profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuţia individuală la
bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. III, alin (2) din OUG nr. 58 / 2010 pentru
modificarea şi completarea Codului Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.
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b) venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe
economie, pentru veniturile de natură profesională realizate în mod ocazional, în
condiţiile prevăzute la art. 3, alin. (1).



Plata contribuţiei privind asigurarea pentru şomaj se va face până la data de 25 a lunii pentru
luna anterioară celei în care s-au realizat venituri de natură profesională.

IMPORTANT !!!: Criterii pentru o activitate dependentă
Criteriile pe baza cărora o activitate poate fi reconsiderată ca dependentă potrivit art. 7, alin. (1),
pct. 2.1 din Codul Fiscal au fost precizate în Tax Alert-ul Mazars nr. 19 / 04.08.2010.
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!!! RECOMANDARE:
Pentru detalii cu privire la conturile de trezorerie în care se efectuează plăţile
contribuţii sociale, precum şi modalităţile de plată a cestora, vă recomandăm să
consultaţi site-urile oficiale ale instituţiilor din localitatea de domiciliu.
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Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ.
Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, nu ne asumăm nici o
responsabilitate în acest sens.
Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi
să ne contactaţi.
Persoane de contact:
Jean-Pierre VIGROUX - Managing Partner
Hubertus EICHLER - Partner, German & Austrian Desk
Gabriel SINCU - Partner, Head of Tax & Outsourcing Services

CONTACT
Mazars România
Str. Economu Cezarescu, nr. 31B
Sector 6, RO-060754
Bucureşti, România
Tel: +40 31 229 26 00
Fax: +40 31 229 26 01
E-mail: contact@mazars.ro
www.mazars.ro / www.mazars.com

