
 

 
 

                         
Referat de aprobare  

a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
pentru aprobarea Procedurii de stabilire a contribuţiei de asigurări sociale și a 

contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, precum și a 
formularului "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale" 
 
   
 Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative au fost 
modificate prevederile titlului V din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, fiind 
reglementat un nou mecanism de declarare și plată a contribuțiilor sociale obligatorii, pe 
baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 
persoanele fizice. Totodată, potrivit art.II alin.(5) din același act normativ, pentru veniturile 
aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuţiile sociale obligatorii sunt 
cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile, iar pentru regularizarea 
contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt 
aplicabile reglementările legale în vigoare în respectiva perioadă. 

Ca urmare a modificărilor legislative, prin Ordinul președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr.888/2018 a fost aprobat modelul și conținutul Declarației unice 
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prin care 
persoanele fizice declară atât veniturile realizate în anul 2017 (Capitolul I), cât și 
veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România, impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale în anul 2018 (Capitolul II). 

Pentru veniturile realizate în anul 2017, stabilirea și regularizarea contribuţiei de 
asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele 
fizice se realizează de organul fiscal central competent prin emiterea unei decizii de 
impunere, pe baza datelor declarate de contribuabili în declaraţia privind veniturile 
realizate din România (formular 200), declaraţia privind veniturile realizate din străinătate 
(formular 201) sau în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 
datorate de persoanele fizice, Capitolul I „Date privind veniturile realizate în anul 2017”, 
după caz. 

Potrivit prevederilor art.179 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2017, organul fiscal competent stabilește 
contribuţia anuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care 
realizează venituri din următoarele categorii: 

a) venituri din activităţi independente; 
b) venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură; 
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III 

sau Legii nr. 170/2016,  
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. 
De asemenea, potrivit art.178 alin.(1) din aceeași lege, în cazul persoanelor fizice 

care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, 
pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind 
calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza 
informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz. 



 

 
 

În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale, potrivit prevederilor art.152 din 
lege, pentru anul fiscal 2017, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din 
activităţi independente, determinate în sistem real, organul fiscal competent are obligația 
de a stabili obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale prin decizie de 
impunere anuală, pe baza căreia se definitivează contribuţia de asigurări sociale. 

Ca urmare a prevederilor legislative menţionate, în vederea derulării în mod unitar 
a procesului de stabilire a obligaţiilor reprezentând contribuţii sociale, pentru anul fiscal 
2017, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea: 

a. Procedurii de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice.  

b. Modelului și conținutului formularului "Decizie de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări 
sociale", utilizat pentru stabilirea obligațiilor reprezentând contribuţii sociale. 

 
 

 
 
 
 


