
Tax Alert
6 Februarie 2012

Stimaţi clienţi,
În continuarea Tax Alert-ului nostru din ianuarie 2012, vă prezentăm, aşa cum v-am promis, 
modificările legislative aduse de O.U.G. nr. 125/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 
30.12.2011) cu privire la contribuţiile sociale, schimbări ce vor intra în vigoare la data de 1 iulie 
2012.

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează 
venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi 
asocieri fără personalitate juridică
I. Categorii de contribuabili

Următoarele persoane sunt considerate 
contribuabili în sistemul public de PENSII şi 
la cel de asigurări sociale de SĂNĂTATE (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.

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.

Contribuabilii cu regim de reţinere la 
sursă a impozitului pe venit datorează 
contribuţia individuală de asigurări 
sociale (20,8%).

II. Contribuţia de asigurări sociale

Baza de calcul o reprezintă:
■ venitul declarat, pentru următorii 

contribuabili:

• întreprinzătorii titulari ai unei 
întreprinderi individuale; 

• membrii întreprinderii familiale; 
• persoanele fizice autorizate; 

Sumar
• Contribuţii sociale 

obligatorii privind 
persoanele care 
realizează venituri din 
activităţi independente, 
activităţi agricole 
şi asocieri fără 
personalitate juridică

• Contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate 
datorată de persoanele 
care realizează alte 
venituri 

• Contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate 
datorată de persoanele 
care nu realizează 
venituri 
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• persoanele care realizează venituri din 
profesii libere; 

• persoanele care realizează venituri din 
drepturi de proprietate intelectuală, la 
care impozitul pe venit se determină pe 
baza contabilităţii în partidă simplă; 

Acest venit nu poate fi mai mic de 35% 
din câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat şi nici mai mare decât echivalentul 
a de 5 ori acest câştig. 
■ venitul brut stabilit prin contract (dar 

maximum de 5 ori câştigul salarial mediu 
brut), pentru următorii contribuabili:
• venituri din contracte / convenţii civile şi 

contracte de agent;
• venituri din activitatea de expertiză 

contabilă şi tehnică, judiciară şi 
extrajudiciară;

■ diferenţa dintre venitul brut şi 
cheltuiala deductibilă acordată conform 
prevederilor în vigoare pentru drepturi 
de autor (dar maximum de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut);

■ sau venitul din asociere obţinute de 
o persoană fizică dintr-o asociere cu o 
persoană juridică contribuabil.

Limitare bază de calcul: baza de calcul nu 
poate fi mai mare decât echivalentul a 
de 5 ori câştigul salarial mediu brut pentru 
contribuabilii care obţin următoarele tipuri de 
venituri:

• 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.

III. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Baza de calcul o reprezintă:
■ diferenţa dintre totalul veniturilor 

încasate şi cheltuielile efectuate în 
scopul realizării acestor venituri, 
exclusiv cheltuielile reprezentând 
contribuţii sociale, sau valoarea anuală a 
normei de venit, după caz, raportată la 
cele 12 luni ale anului, pentru:
• întreprinzătorii titulari ai unei 

întreprinderi individuale; 
• membrii întreprinderii familiale; 
• persoanele fizice autorizate; 
• persoanele care realizează venituri din 

profesii libere; 
• persoanele care realizează venituri din 

drepturi de proprietate intelectuală, la 
care impozitul pe venit se determină pe 
baza contabilităţii în partidă simplă.

Dacă veniturile menţionate mai sus sunt 
singurele asupra cărora se calculează 
contribuţia, baza de calcul nu poate fi mai 
mică decât un salariu de bază minim brut 
pe ţară.
■ venitul net determinat pe baza normelor 

de venit sau pe baza datelor din 
contabilitatea în partidă simplă, raportat la 
cele 12 luni ale anului, pentru persoanele 

care realizează următoarele venituri din 
activităţile agricole:
• 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.

■ venitul brut stabilit prin contractul încheiat 
între părţi sau venitul din asociere, după 
caz, pentru persoanele care realizează 
următoarele tipuri de venituri, în regim de 
reţinere la sursă a impozitului pe venit, 
conform art. 52 alin. (1) din Codul fiscal:
• 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.

Dacă acest venit este singurul asupra căruia 
se calculează contribuţia, baza de calcul nu 
poate fi mai mică decât un salariu de bază 
minim brut pe ţară.
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■ diferenţa dintre venitul brut şi 
cheltuiala deductibilă acordată conform 
prevederilor în vigoare, pentru veniturile 
din cesiunea drepturilor de autor.

Dacă acest venit este singurul asupra căruia 
se calculează contribuţia, baza de calcul nu 
poate fi mai mică decât un salariu de bază 
minim brut pe ţară.

IV. Excepţii specifice 

NU se datorează contribuţia de asigurări 
sociale:
■ de către persoanele care realizează 

venituri din următoarele activităţi agricole:
• 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;

■ pentru veniturile obţinute de o persoană 
fizică dintr-o asociere cu o persoană 
juridică contribuabil;

■ pentru veniturile din valorificarea 
produselor agricole obţinute după 
recoltare, în stare naturală;

■ de către persoanele care realizează 
venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală, dacă realizează şi 

venituri aparţinând uneia din categoriile 
următoare:
• venituri din salarii şi asimilate salariilor;
• venituri sub forma indemnizaţiilor de 

şomaj;
• venituri din pensii mai mici de 740 lei;
• venituri realizate de întreprinzătorii 

titulari ai unei întreprinderi individuale;
• venituri realizate de membrii 

întreprinderii familiale;
• venituri realizate de persoanele fizice 

autorizate;
• venituri din profesii libere; 
• venituri din agricultură;
• venituri din contracte / convenţii civile şi 

contracte de agent;
• venituri din activitatea de expertiză 

contabilă şi tehnică, judiciară şi 
extrajudiciară;

• venituri dintr-o asociere cu o persoană 
juridică contribuabil.

V. Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale 

Sunt obligaţi să efectueze în cursul anului 
plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale:

• întreprinzătorii titulari ai unei 
întreprinderi individuale; 

• membrii întreprinderii familiale;
• persoanele fizice autorizate;
• persoanele care realizează venituri din 

profesii libere; 
• persoanele care realizează venituri din 

drepturi de proprietate intelectuală, la 
care impozitul pe venit se determină pe 
baza contabilităţii în partidă simplă; 

• persoanele care realizează venituri 
din cultivarea şi valorificarea florilor, 
legumelor, arbuştilor, plantelor 
decorative sau din exploatarea 
pepinierelor viticole şi pomicole şi altele 
asemenea.

■ În cazul contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate, plăţile anticipate se stabilesc 
de organul fiscal competent, prin decizie 
de impunere, pe baza:
• declaraţiei de venit estimat / declaraţiei 

privind venitul realizat, sau 
• normelor de venit.

■ În decizia de impunere, baza de calcul 
al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate se va evidenţia lunar pentru 
contribuabilii următori:
• întreprinzătorii titulari ai unei 

întreprinderi individuale (plată 
trimestrială); 

• membrii întreprinderii familiale (plată 
trimestrială); 

• persoanele fizice autorizate (plată 
trimestrială); 
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• persoanele care realizează venituri din 
profesii libere (plată trimestrială); 

• persoanele care realizează venituri din 
drepturi de proprietate intelectuală, la 
care impozitul pe venit se determină 
pe baza contabilităţii în partidă simplă 
(plată trimestrială); 

• persoanele care realizează venituri 
din cultivarea şi valorificarea florilor, 
legumelor şi zarzavaturilor, arbuştilor 
şi plantelor decorative etc. (plată 
semestrială).

Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate 
egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei 
luni din fiecare trimestru, pentru cei de la lit. 
a)-e) de mai sus şi, respectiv, semestrial, 
în două rate egale, până la data de 25 
septembrie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv, 
pentru contribuabilii prevăzuţi la lit. f). 

În cazul contribuţiei de asigurări sociale, 
obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe 
baza venitului declarat. 

În decizia de impunere, baza de calcul 
al contribuţiei de asigurări sociale se va 
evidenţia lunar pentru contribuabilii următori, 
plata fiind trimestrială:

• întreprinzătorii titulari ai unei 
întreprinderi individuale; 

• membrii întreprinderii familiale; 
• persoanele fizice autorizate; 
• persoanele care realizează venituri din 

profesii libere; 
• persoanele care realizează venituri din 

drepturi de proprietate intelectuală, la 
care impozitul pe venit se determină pe 
baza contabilităţii în partidă simplă; 

Se vor datora contribuţii sociale individuale 
(asigurări sociale şi sănătate) sub forma 
plăţilor anticipate, pentru următoarele 
categorii de contribuabili:

• persoane care obţin venituri din drepturi 
de proprietate intelectuală;

• persoane care obţin venituri din 
contracte / convenţii civile şi contracte 
de agent;

• persoane care obţin venituri din 
activitatea de expertiză contabilă şi 
tehnică, judiciară şi extrajudiciară:

• persoane fizice asociate cu o persoană 
juridică contribuabil;

• persoanele care realizează venituri 
din valorificarea produselor agricole 
obţinute după recoltare, în stare 
naturală.

Plătitorii de venituri au obligaţia calculării, 
reţinerii şi virării sumelor respective până la 
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei 
în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii 
următoare trimestrului în care s-a plătit 
venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă 
de plătitorul de venit. 

În cazul contribuţiilor individuale de asigurări 
sociale calculate, reţinute şi virate în cursul 
anului fiscal de către plătitorii de venit pentru:

• persoanele care obţin venituri din 
drepturi de proprietate intelectuală;

• persoanele care obţin venituri din 
contracte / convenţii civile şi contracte 
de agent;

• persoanele care obţin venituri din 
activitatea de expertiză contabilă şi 
tehnică,

acestea reprezintă obligaţii finale.

În cazul contribuţiilor de asigurări sociale de 
sănătate calculate, reţinute şi virate în cursul 
anului fiscal de către plătitorii de venit pentru:

• persoanele care obţin venituri din 
drepturi de proprietate intelectuală;

• persoanele care obţin venituri din 
contracte / convenţii civile şi contracte 
de agent;

• persoanele care obţin venituri din 
activitatea de expertiză contabilă şi 
tehnică,

• persoanele care obţin venituri din 
asocierea cu o microîntreprindere

acestea reprezintă obligaţii finale.
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VI. Declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale 

Declararea veniturilor care reprezintă baza 
lunară de calcul al contribuţiilor sociale se 
realizează:
• pentru contribuţia la asigurările sociale: 

prin depunerea unei declaraţii privind 
venitul asigurat la sistemul public de 
pensii. Obligaţiile de plată se stabilesc 
prin decizie de impunere;

• pentru contribuţia la asigurările de 
sănătate: prin depunerea declaraţiei de 
venit estimat şi a declaraţiei privind venitul 
realizat (fără a se lua în calcul pierderile). 
Stabilirea obligaţiilor anuale de plată 
se realizează prin decizia de impunere 
anuală, pe baza căreia se regularizează 
sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate. 
Plata se face în termen de cel mult 60 de 
zile de la data comunicării deciziei.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează alte venituri 
I. Contribuabili

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
se datorează şi de către persoanele care 
realizează venituri din: 
• cedarea folosinţei bunurilor; 
• investiţii; 
• premii şi câştiguri din jocuri de noroc; 
• operaţiunea de fiducie; 
• alte surse (prime de asigurare suportate 

pentru o persoană fizică, câştiguri de 
la societăţile de asigurare, onorarii din 
activitatea de arbitraj comercial, diferenţe 
de preţ pentru bunuri şi servicii, venituri 
obţinute din valorificarea prin centrele de 
colectare a deşeurilor de metal, hârtie, 
sticlă şi altele asemenea etc.).

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
se va datora asupra veniturilor de mai sus, 
atâta timp cât persoanele NU realizează şi 
venituri din următoarele categorii:
• venituri din salarii sau asimilate salariilor;
• venituri sub forma indemnizaţiilor de 

şomaj;
• venituri din pensii mai mici de 740 lei;
• venituri realizate de întreprinzătorii titulari 

ai unei întreprinderi individuale;
• venituri realizate de membrii întreprinderii 

familiale; 
• venituri realizate de persoanele fizice 

autorizate; 
• venituri realizate de persoanele care 

realizează venituri din profesii libere; 
• venituri realizate din cultivarea şi 

valorificarea florilor, legumelor şi 

zarzavaturilor, în sere şi solarii special 
destinate acestor scopuri şi / sau în sistem 
irigat; 

• venituri realizate din cultivarea şi 
valorificarea arbuştilor, plantelor 
decorative şi ciupercilor; 

• venituri realizate din exploatarea 
pepinierelor viticole şi pomicole şi altele 
asemenea;

• venituri, în regim de reţinere la sursă 
a impozitului pe venit, din valorificarea 
produselor agricole obţinute după 
recoltare, în stare naturală;

• 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.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai 
mică decât un salariu de bază minim brut 
pe ţară. 
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II. Stabilirea contribuţiei de sănătate

Contribuţia se stabileşte de organul fiscal 
competent, prin decizia de impunere 
anuală, pe baza informaţiilor din: 
• declaraţia privind venitul realizat, pentru 

veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, 
transferuri de titluri de valoare, altele 
decât părţile sociale şi valorile mobiliare, 
în cazul societăţilor închise, operaţiuni de 
vânzare-cumpărare de valută la termen, 
pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni 
de acest gen; 

• declaraţia de impunere trimestrială, 
pentru veniturile din tranzacţii cu titluri 
de valoare, altele decât părţile sociale 
şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor 
închise; 

• declaraţia privind calcularea şi reţinerea 
impozitului pentru fiecare beneficiar de 
venit; 

• evidenţa fiscală, pentru veniturile din 
cedarea folosinţei bunurilor, în cazul 
în care venitul net se stabileşte prin 
deducerea cheltuielilor determinate prin 
aplicarea cotei de 25% asupra venitului 
brut. 

Baza de calcul este următoarea:
• pentru veniturile din cedarea folosinţei 

bunurilor: venitul net stabilit prin 

deducerea din venitul brut a cheltuielilor 
deductibile în cotă forfetară de 25%, baza 
stabilită ţinând cont de normele de venit 
sau venitul net determinat în sistem real;

• pentru veniturile din investiţii: câştigul 
din transferul titlurilor de valoare; diferenţa 
pozitivă între preţul de vânzare şi valoarea 
nominală / preţul de cumpărare pentru 
transferului dreptului de proprietate 
asupra părţilor sociale; venitul din 
dividende; venitul din dobânzi; diferenţele 
de curs favorabile reprezentând câştiguri 
din operaţiuni de vânzare-cumpărare de 
valută la termen, pe bază de contract; 
venitul impozabil realizat din lichidarea 
unei persoane juridice;

• pentru veniturile din premii şi câştiguri 
din jocuri de noroc: diferenţa între 
venitul din premii şi suma reprezentând 
venit neimpozabil (600 de lei);

• pentru veniturile din operaţiunea de 
fiducie: venitul realizat de beneficiarul 
persoană fizică;

• pentru veniturile din alte surse: venitul 
brut realizat. 

La determinarea venitului / câştigului anual 
bază de calcul al contribuţiei sociale de 
sănătate nu se iau în considerare pierderile 
înregistrate. 

III. Calculul contribuţiei 

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
se calculează în anul următor, prin aplicarea 
cotei individuale de contribuţie (5,5%) asupra 

bazelor de calcul determinate conform 
prevederilor menţionate mai sus.

IV. Plata contribuţiei

Sumele reprezentând obligaţiile anuale de 
plată a contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate stabilite prin decizia de impunere 

anuală se achită în termen de cel mult 60 de 
zile de la data comunicării deciziei. 

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care nu realizează venituri 
I. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care 

nu realizează venituri 

Persoanele care nu realizează într-un an fiscal 
venituri pentru care se datorează contribuţia 
de asigurări sociale de sănătate, venituri sub 

forma indemnizaţiilor de şomaj, precum şi 
venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu se 
încadrează în categoriile de persoane care 
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beneficiază de asigurarea de sănătate fără 
plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea 
de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei 
individuale lunare de asigurări sociale de 
sănătate. 

Baza lunară de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate o reprezintă 

valoarea salariului minim brut pe ţară (700 
lei). 

Plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate se efectuează lunar, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru 
care se datorează contribuţia.

II. Competenţa de administrare a contribuţiilor obligatorii

Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa 
de administrare a contribuţiilor sociale 
obligatorii datorate de persoanele fizice 
revine Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală. 
Competenţa de administrare a contribuţiilor 
sociale datorate de persoanele fizice pentru 
veniturile aferente perioadelor fiscale 

anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum 
şi perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu 
de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, 
totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor 
împotriva actelor administrative prin care s-a 
făcut stabilirea revine caselor de asigurări 
sociale.
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