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REFERAT DE APROBARE 
Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

pentru aprobarea Procedurii de declarare și stabilire a contribuției de 
asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează 
venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art.180 din Codul fiscal, 

precum și pentru aprobarea unor formulare 

 
 
Potrivit prevederilor art.I pct.3 din Legea nr.112/2016 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, a  fost modificat 
și completat sistemul de declarare, stabilire şi plată a contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri de 
natura celor menţionate la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv din 
investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub 
nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în 
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 153 
alin.(1) lit. g) - o), pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse. 
 
Astfel, potrivit noilor prevederi ale art.180 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele fizice 
care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau care 
realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze 
lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară 
şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei 
sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte 
surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate astfel: 
 a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul 
reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, şi au obligaţia să 
plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 
luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia prevăzută la 
art.181; sau 
 b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de 
asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei prevăzute la 
art.181, aplicând cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul 
reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară. 
  

Potrivit art.181 din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin legea menționată, 
contribuabilii încadrați în această categorie au obligația să depună o declaraţie la 
organul fiscal competent, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate. Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală. 
  
Conform modificărilor aduse articolului 182 din Codul fiscal, plata contribuției de 
asigurări sociale de sănătate se face fie lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei 
luni, începând cu luna următoare depunerii declarației, fie la data depunerii 
declaraţiei, în funcție de opțiunea exercitată de persoana fizică.  
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De asemenea, potrivit art.183 din Codul fiscal, persoanele prevăzute la art.180 
alin.(1), care încep să realizeze venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau 
se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu 
plata contribuţiei suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în 
termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere în vederea 
stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate potrivit declaraţiei prevăzute la art. 181. Modelul cererii se aprobă prin 
ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 
  
Având în vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propune 
aprobarea Procedurii de declarare și stabilire a contribuției de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii 
de persoane prevăzute la art.180 din Codul fiscal, precum și a formularelor 
necesare pentru administrarea acestor categorii de contribuabili. 
  


