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Întrebare

Răspuns

1

O persoană care lucrează în afara ţării din 2009,
primeşte decizia de plată a CASS pentru anul 2012.
Am fost la ANAF să fac contestaţie, dar au spus să
aştepte amnistia fiscală! Ce este de făcut în această
situaţie?

Potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, aveti dreptul de a
contesta un act administrativ fiscal, în condiţiile stabilite prin
prevederile art.206-207 din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, referitoare la
forma, conţinutul, termenul şi locul de depunere a
contestaţiei.
În şedinţa Guvernului din data de 13.05.2015, a fost
aprobat, în principiu, Proiectul de Lege privind anularea
unor obligaţii fiscale, în care, printre altele, se propune şi
soluţionarea situaţiilor sesizate de dumneavoastra. Legea
va produce efecte doar după publicarea în Monitorul
Oficial.

2

În situaţia în care veniturile încasate din dobânzi
sunt de 1000 de lei pe an, plătesc asigurări de
sănătate şi pe această sumă în condiţiile în care nu
mai am alte venituri, adică CASS se plăteşte la
salariul minim+suma din dobândă?

Întrucăt nu realizaţi alte venituri, baza lunară de calcul o
reprezintă valoarea salariului mimim brut pe ţară.

3

O persoană fizică, cetăţean UE cu sediul fiscal în
Franţa, datorează CASS pentru dividende obţinute
în România, de la o societate românească?

O persoană fizică nerezidentă, care realizează pe teritoriul
României venituri din dividende, nu darorează pentru
aceste venituri CASS în România.

4

Pentru plata dividendelor, când se plăteşte
contribuţia de asigurări de sănătate?

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru
veniturile din dividende se stabileşte de organul fiscal
competent, prin decizia de impunere anuală, în anul
următor celui de realizare a venitului.
Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se achita în
termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării
deciziei.

În cazul în care sunt salariat şi plătesc asigurări
sociale de sănătate în baza contractului de muncă,
mai plătesc asigurarile de sănătate pentru veniturile
din dividende?

Persoanele care realizează venituri din salarii şi asimilate
salariilor nu au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru veniturile realizate din investiţii.

5

Dacă sunt salariat şi mi se reţine CASS de către
angajator, mai datorez CASS pentru profiturile
obţinute suplimentar din investiţii (bursa, fonduri)?

Persoanele care realizează venituri din salarii şi asimilate
salariilor, nu au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru veniturile realizate din investitii.

6

1. Cum este tratată o persoană de naţionalitate
română care lucrează cu contract de muncă în
Germania şi locuieşte în Germania de peste 4 ani,
din punct de vedere al contribuţiilor pentru sănătate:
ca şi un rezident sau ca şi un nerezident?
2. Nerezidenţii care obţin venituri din dobânzi din
România datorează contribuţia la sănătate?
3. În cazul în care la punctul 1 raspunsul este că
persoana respectivă este tratată ca un rezident, ce
trebuie să facă astfel încât să fie considerată ca un
nerezident?

O persoană fizică română care lucrează cu contract de
muncă în Germania, unde și locuieşte de peste 4 ani, este
asigurat la sistemul de asigurare din Germania. Pentru
veniturile din salarii din Germania nu datorează contribuţia
de asigurări sociale de sănătate.
Persoanele fizice care realizează pe teritoriul României
venituri din dobânzi şi care potrivit regulamentelor
comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate
socială, precum şi acordurilor şi convenţiilor în care
România este parte, şi face dovada asigurării în acel stat,
nu datorează CASS în România.

7

Pentru venituri din dobânzi în valoare de 2 lei pe
lună, cât datorează o persoană fizică contribuţia la
sănătate în situaţia în care nu realizează alte
venituri?

Pentru venituri din dobânzi, în situaţia în care nu se
realizează alte venituri, baza lunară de calcul a contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, nu
poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe
ţară.

8

Pentru o persoană aflată în concediu de îngrijire a
În situaţia în care aveţi indemnizaţie pentru
copilului şi care primeşte în acest interval dividende, creşterea/îngrijirea copilului, nu datoraţi CASS pentru
se datorează CASS ?
veniturile din dividende.

9

O persoană care nu are nici un venit, obţine doar

Potrivit art. 296^27 din Legea nr.571/2003 privind Codul
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câteva zeci de lei pe an din dividende de la SIF şi
alte câteva zeci de lei dobândă de la bancă, e
coasigurată medical (pe asigurarea soţului), trebuie
să plătească CASS? Dacă raspunsul este afirmativ,
puteţi să ne explicaţi de ce calculaţi contribuţia
raportat la salariul minim pe economie? Cu alte
cuvinte... obţin 1 leu pe an şi îmi pretindeţi 500 de lei
pe an?

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, o persoană
care obține venituri din investiții, dar nu realizează într-un
an fiscal alte venituri, are obligaţia plăţii contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate asupra acestor venituri. Baza
lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază
minim brut pe ţară.
Modalitatea de stabilire a CASS este prevăzută în Codul
Fiscal elaborat de Ministerul Finantelor Publice şi aprobat
prin lege. ANAF este instituţia care aplică aceste
reglementări şi nu cea care le stabileşte.

10

Nu ştiu dacă sunt chiar pe subiect însă vreau să vă
întreb:dacă în anul 2009 am deţinut un PFA şi în
acelaşi timp lucram şi eram plătitor la CASS, de ce
am fost obligată ulterior,după închiderea PFA-ului să
plătesc şi pentru veniturile realizate acolo? Se vor
restitui acei bani pe care i-am plătit? În aceeaşi
situaţie este şi socrul meu care deşi era pensionar a
fost nevoit să plătească mii de lei pentru CASS, lui i
se vor restitui banii? Acum mai este obligat să
plătească pentru veniturile din taximetrie?

Şi în anul 2009 exista obligaţia plăţii contribuţiei de
sănătate, atât pentru veniturile realizate din salarii, cât şi
pentru veniturile realizate din activitatea desfăşurată în
calitate de PFA. În situaţia existenţei unor sume plătite în
plus, acestea se restituie la solicitarea contribuabilului.

11

Pentru bacşis se datoarează CASS ? Şi dacă da,
explicaţi modalitatea de declarare a acesteia. Dacă
nu, indicaţi articolul din Codul fiscal pentru scutirea
bacşişului de la plata CASS.

Conform OUG nr.8/2015 bacşişul încasat de salariaţi
reprezintă venit din alte surse, pentru care nu se datorează
contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

12

Cei care lucrăm afară şi plătim asigurarea de
sănătate în ţara respectivă, avem drepturi şi în ţară
la asistenţă medicală?

Pentru a primi răspuns la întrebarea dumneavoastră, vă
sugerăm să vă adresaţi Casei Naţionale de Asigurări de
Sănatate, instituţie competentă pentru aplicarea dispoziţiilor
privind determinarea legislaţiei aplicabile în materie de
securitate socială.

13

Se datorează CASS la câştigul din loteria bonurilor,
pentru cei ce sunt salariaţi sau pensionari?

Nu se datorează CASS pentru premiile obţinute din loteria
bonurilor fiscale dacă obţineţi venituri din salarii sau din
pensii.

14

Nu se datorează CASS pentru veniturile din drepturi Contribuţia de asigurări sociale de sănătate este stabilită în
de proprietate intelectuală dacă în acelaşi timp se
funcţie de natura venitului.
obţin şi venituri salariale. Aceste venituri salariale
pot fi obţinute şi în baza unui contract de muncă cu
normă parţiala (2 ore pe zi) sau este nevoie să fie un
contract de muncă cu normă întreagă (8 ore pe zi) ?

15

Un pensionar cu o pensie de 729 lei datorează
contribuție CASS la dividendele încasate?

Persoanele care realizează venituri din pensii, nu au
obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru veniturile realizate din dividende.

16

Persoană de naţionalitate română care locuieşte în
Germania de 4 ani şi este asigurată în sistemul
german de sănătate (3 ani a facut cursuri de
calificare şi de 1 an este angajată cu contract de
muncă). În acest interval de timp obţine venituri din
dobânzi de la o bancă din România. Pentru aceste
venituri din dobânzi datorează CASS? Din această
perspectivă este considerată rezidentă sau
nerezidentă? Pentru a nu datora CASS, ce
documente trebuie să prezinte organului fiscal? Vă
rog să precizaţi şi baza legală pentru că în prima
variantă a întrebării nu aţi precizat-o.

Regulamentele și instrumentel juridice internaţionale pot fi
accesate pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice,
accesând următorul link:
http://www.cnpas.org/.../ro/user/anon/page/integration
De asemenea, art. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificările și completările ulterioare, prevede
scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal, astfel:
- cadrul legal de administrare a impozitelor şi taxelor
reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislaţia
privind procedurile fiscale;
- în materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează
asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de
conflict între acestea aplicându-se dispoziţiile Codului
fiscal;
- dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei
prevederi a unui tratat la care România este parte, se
aplică prevederea acelui tratat.

17

Persoanele nerezidente care obțin venituri din chirii
în România datorează CASS?

Persoanele fizice nerezidente care realizează pe teritoriul
României venituri, datorează CASS în România dacă
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potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care
România este parte (regulamente comunitare privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi
acorduri şi convenţii) sunt obligate la plata contribuţiilor
sociale.

18

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care
obţin venituri din chirii în România datorează CASS?
Menţionez că Legea Sănătăţii nr. 95/2006 art.214,
stipulează că fiind facultativă contribuţia către
sănătate pentru cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate care se află temporar în ţară. Mai exact,
un astfel de cetăţean (cu domiciliu CRDS) nu poate
încheia un contract de asigurări cu CNAS deoarece
nu are domiciliul în România.

Potrivit prevederilor art.296.2 alin.(1) din CF persoanele
care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate
asupra acestor venituri.
Totodată, potrivit art.11 din Regulamentului (CE) nr.
883/2004 din 29.04.2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială, persoanele care desfăşoară activitate pe
teritoriul a două sau mai multe state membre UE sunt
supuse legislaţiei unui singur stat membru, astfel încât o
persoană să nu fie supusă, în acelaşi timp, mai multor
legislaţii de securitate socială sau să se regăsească în
situaţia în care niciuna dintre legislaţiile incidente să nu îi fie
aplicabilă.
Calculul CASS pentru venituri din inchirierea locuinţelor din
România, realizate de cetăţeni români cu domiciliul în
străinătate, este un aspect ce a fost supus spre dezbatere
Comisiei fiscale centrale, iar decizia adoptată va fi publicată
în Monitorul Oficial.
Până la publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial, vă
recomandăm să prezentaţi documentele justificative prin
care faceţi dovada că sunteţi asigurat într-un stat membru
UE, pentru a beneficia de regulamentul menţionat mai sus.

19

Pentru un contract de comision încheiat cu o
persoană fizică ce a optat pentru impunere finala
16% , potrivit art. 52^1 din Codul fiscal, plătitorul de
venit are/sau nu are obligaţia de a reţine CASS
calculată la venitul brut prevăzut în contract?

Pentru persoana fizică ce nu desfășoară activităţi
economice în mod independent, nu exercită o profesie
liberă şi nu este înregistrată fiscal potrivit legislaţiei în
materie, care realizează venit din comision și care a optat
pentru impunerea venitului cu 16 %, se datorează
contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma
plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia
calculării, reţinerii şi virării sumelor respective.

20

Sunt salariat, mi se opreşte CASS de către
angajator şi în acelaşi timp obţin venituri din profesii
libere. Pentru cele din urmă, mai datorez CASS? În
prezent primesc decizii de plată a CASS-ului, însă
aş dori să-mi spuneţi dacă este corect şi care este
modalitatea de calcul.

În cursul anului se datorează plăţi anticipate pentru
contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi pentru
veniturile obţinute din activităţi independente (venituri din
profesii libere) stabilite de organul fiscal competent prin
decizie de impunere pe baza declaraţiei de venit
estimat/normă de venit (formular 220). În anul următor se
efectuează regularizarea având în vedere venitul efectiv
realizat din activitatea independentă potrivit declaratiei
D200.

21

În cazul unui PFA încadrat la normă de venit, de la
înfiinţare (înainte de 2012) şi angajat cu normă
întreagă, de ce acesta figurează în sistemul
Finaţelor Publice cu obligaţii de plată la CASSregularizări (obligaţii aferente veniturilor din 2012,
necomunicate)? În situaţia în care contribuţiile la
sănătate aferente au fost plătite la timp, conform
Deciziilor de Impunere primite. Menţionez că cei de
la administraţia fiscală de care aparţin, m-au
îndrumat să nu iau în considerare acele obligaţii
pentru moment.

Pentru verificarea situaţiei fiscale - impozite, contribuţii
datorate, achitate sau neachitate, vă sugerăm să luaţi
legătura cu unitatea fiscală în a cărei rază teritorială aveţi
domiciliul fiscal, de unde puteţi obţine lămuriri suplimentare
în legătură cu obligaţiile la care faceţi referire.
La aceste sesiuni de întrebări/răspunsuri pe Facebook nu
se pot comunica date privind situaţia fiscală personală.

22

Sunt însărcinată în cinci luni, din 2012 nu mai lucrez
şi mi s-a spus că trebuie să îmi scot asigurarea
pentru gravidă, însă aş dori să ştiu dacă mai trebuie
să plătesc ceva din urmă.

Pentru a afla dacă mai aveţi obligaţii de plată "din urmă", vă
sugerăm să vă adresaţi unităţii fiscale în raza căreia aveţi
domiciliul fiscal. Pentru informaţii cu privire la dobândirea
calităţii de asigurat este necesar să vă aderesaţi Casei de
Asigurări Sociale de Sănătate.

23

În cazul cetăţeniilor străini căsătoriţi cu cetăţeni
români, contribuţia la CASS se plăteşte din

Pentru informaţii privind condiţiile de obţinere a calităţii de
asigurat vă recomandăm să vă adresaţi Casei Naţionale de
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momentul stabilirii rezidenţei în România sau se
plăteşte pe şase luni în urmă? Care este legea care
specifica acest lucru?

Asigurări de Sănătate. Actul normativ în domeniu este
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare.

24

Cum a rămas pentru cei care au primit acasă
înştiinţarea privind regularizarea contribuţiei la
asigurările de sănătate pe 2012? Mama mea,
pensionară, a primit scrisoare acum o lună cum că
are de plătit 468 de lei pe 2012. Am făcut contestaţie
imediat. Nici un raspuns.

Potrivit titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, contestaţia se
depune la organul fiscal competent şi se solutionează de
compartimentele de specialitate. Acestea din urmă se
pronunţă prin Decizie de soluţionare a contestaţiei şi poate
fi atacată la instanţa judecatorească de contencios
administrativ.

25

Sunt angajat şi obţin venituri din arendarea unor
terenuri (600kg grau la ha). Pentru aceste venituri
din arendă plătesc CASS? Dar dacă sunt
pensionar?

Da. Pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole se
datorează CASS, chiar dacă obţineţi şi venituri din salarii
sau pensie.

26

Pentru un contribuabil care realizează simultan
venituri din salarii şi venituri din activităţi desfăşurate
în baza contractelor /convenţiilor civile încheiate
potrivit Codului Civil, se datorează CASS (pentru
veniturile din ultima sursa)?

Se datorează CASS şi pentru venituri din activităţi
desfăşurate în baza contractelor /convenţiilor civile
încheiate potrivit Codului Civil, potrivit art. 296^23 alin.3 din
Codul fiscal. În situaţia în care sunteţi înregistrată fiscal
potrivit legislaţiei în materie pentru activitatea desfăşurată,
platitorul de venit nu are obligaţia calculării, reţinerii şi virării
contribuţiilor sociale obligatorii, ci acestea sunt achitate de
dumneavoastră.

27

Am contract de muncă în Franţa, deci sunt asigurată
acolo. Întrebarea mea este: de ce acte am nevoie şi
cum procedez să mă asigur şi în România? Mă pot
declara ca persoană fără venit având în vedere că
pentru salariul din Franţa toate taxele se plătesc
acolo?

Pentru stabilirea condiţiilor şi a calităţii de asigurat este
necesar să vă adresaţi Casei Naţionale de Asigurări de
Sănatate, instituţie competentă pentru aplicarea dispoziţiilor
privind determinarea legislaţiei aplicabile în materie de
securitate socială.

28

Nu era mai simplu dacă se prezenta punctual cine
nu plăteşte asigurarea de sănătate? Regula o stim şi
noi, sănătate şi impozit la tot ce mişcă! Şi ne
încurcăm în obligaţiile de plată a contribuţiei de
sănătate în cazul unui cetăţean străin dar care
petrece în România peste 183 de zile şi deci este
considerat rezident sau un cetăţean român dar care
lucrează în UE şi plăteşte acolo asigurările, dacă
vrea să fie asigurat şi aici, are obligaţia să
plătească? Dacă da, la ce sume?

Pentru stabilirea calităţii de asigurat este necesar să vă
adresaţi Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate, instituţie
competentă pentru aplicarea dispoziţiilor privind
determinarea legislaţiei aplicabile în materie de securitate
socială. Menţionăm că în cazul în care Casa Naţională de
Asigurări de Sănatate stabileste că pentru a avea calitatea
de asigurat se datorează CASS în România, este necesar
să vă adresaţi unităţii fiscale.

29

Putem plăti CASS dacă nu suntem încadraţi în
muncă? Cât se plăteşte lunar şi unde?

Dacă nu realizaţi venituri, pentru obţinerea calităţii de
asigurat, este necesar sa achitaţi CASS pentru 6 luni
anterioare la nivelul salariului minim brut şi a accesoriilor
aferente. Plata se face la unitatea fiscală în raza căreia
aveţi domiciliul. Pentru mai multe informaţii privind calitatea
de asigurat, vă rugăm să vă adresaţi Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate.

30

1. În cazul unei persoane ce are începând din 2011
calitatea de pensionar, cu o pensie în cuantum mai
mare de 740 Lei, pentru care s-a reţinut lunar
contribuţia la CASS în acord cu dispoziţiile legale şi
care în cursul anului 2012 a realizat în perioada
ianuarie-iunie 2012 şi venituri din activităţi
independente în baza unui contract de prestări
servicii, se datorează contribuţie individuală la CASS
pentru aceste venituri suplimentare?

Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, în vigoare la data de 03.12.2011, art. 257, alin.
(2) lit. b) ,,Contribuţia lunară a persoanei asigurate ... se
aplică asupra: veniturilor impozabile realizate de persoane
care desfăşoară activităţi independente care se supun
impozitului pe venit;...,,. Alin. 7 al aceluiași articol prevede
că obligaţia virării contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate revine persoanei juridice sau fizice care plăteşte
asiguraţilor veniturile prevăzute la alin. (2) lit. a), d) şi e),
respectiv asiguraţilor pentru veniturile prevăzute la alin. (2)
2. Dacă da, cine avea obligaţia de a le calcula,
lit. b), c) şi f). În cazul expus, obligația plății CASS revenea
reţine şi de a le vira?
asiguratului, respectiv persoanei care a realizat venitul.
3. Dacă nu, de când a devinit obligatorie cota la
În prezent, în situația în care o persoana desfășoară
CASS pentru venituri din activităţi independente
activitate independetă ca persoană fizica autorizată,
realizate de persoane ce au în acelaşi timp şi
înregistrată fiscal, plătitorul de venit nu are obligativitatea
calitatea de pensionari, cu o pensie lunară mai mare reținerii și plății CASS, această obligație revenind persoanei
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de 740 Lei şi cine are obligaţia de a le vira către
fondul aferent?

care realizează venitul. (art. 296^21, alin. 1, lit f), art.
296^24, alin. 5^1 coroborat cu art/ 296^25 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare) Codul fiscal poate fi consultat pe site ANAF, în
secțiunea ,,Asistență Contribuabili,,.

31

Vă prezint următoarea situaţie: un tânăr care a
împlinit 26 ani în martie 2015 iar facultatea a
terminat-o în anul 2012 şi nu a obţinut în această
perioadă venituri, s-a angajat în luna ianuarie 2015
iar cei de la CASAOPSNAJ îi cer să plătească din
urmă contribuţii, de la absolvirea facultăţii până la
angajare. Vă rog să îmi spuneţi dacă se încadrează
sau nu în legea recent apărută cu anularea unor
obligaţii fiscale pentru perioada anterioară datei de 1
iunie 2015 şi dacă aceste sume din urmă trebuiesc
plătite pentru toată perioada sau doar pe şase luni.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați
telefonic la nr. 031 403 91 60. Colegii noștri din cadrul
Biroului central de asistență telefonică a contribuabililor
așteaptă apelul dumneavoastră.

32

Pentru un contribuabil care realizează venituri din
salarii şi venituri din activităţi de expertiză contabilă
judiciară, se datoreaza CASS (pentru veniturile din
ultima sursa)?

Da. Datoraţi CASS pentru veniturile obţinute din ambele
activităţi. Vă rugăm să vedeţi şi răspunsurile anterioare
pentru aceeaşi situaţie ca a dumneavoastră.

33

Pentru anii 2012 şi 2013 în cazul în care sunt
salariat, trebuie să plătesc sănătate pentru veniturile
din arendă? Dar în cazul în care nu obţin venituri
sau am o pensie mai mica de 740 de lei, se plăteşte
sănătate pentru veniturile din arendă?

Pentru anii 2012 şi 2013, conform prevederilor legale în
vigoare la acea dată, în cazul în care aţi obţinut venituri din
salarii sau din pensii, pentru veniturile din arendă nu
datoraţi contribuţia de asigurări sociale de sănătate. În
cazul în care nu aţi realizat decât venituri din arendă, aveţi
obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru aceste venituri, dar nu mai puţin de un salariu lunar
minim brut pe ţară în vigoare la acea dată.

34

Un pensionar care are un depozit la o bancă şi
Pentru veniturile din investiţii (dobânzi) nu se datorează
beneficiază de dobândă la acel depozit, este obligat contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă realizaţi şi
să platească CASS la dobanda aferentă?
venit din pensie.

35

Pensionară, dacă am venituri din chirii, trebuie să
plătesc CASS pentru acest venit?

Da, aveţi obligaţia plăţii CASS pentru venitul obţinut din
chirie, chiar dacă sunteţi pensionară.

36

Dacă în cursul lunii mai încasez dividende în suma
de 500.000 lei, care este baza de calcul a CASS şi
când trebuie plătită contribuţia? Menţionez că
dividendele sunt unica sursă de venit în anul curent.

În situaţia în care venitul obtinut din dividende este peste
valoarea salariului lunar minim brut pe ţară, CASS se
plăteşte în cotă de 5.5 % din venitul realizat. Contribuţia de
asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din dividende
se stabileşte de organul fiscal competent prin decizia de
impunere anuală, în anul următor celui de realizare a
venitului.Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se achită în
termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării
deciziei.

37

O persoana pensionară care are PFA (reparaţii TV,
cu normă de venit ), mai trebuie să plătească
CASS ?

Da, datoraţi CASS pentru veniturile obţinute în calitate de
persoană fizică independentă, chiar dacă sunteţi
pensionară.

38

De ce se opresc aşa mulţi bani pentru sănătate? Eu
unul nu am folosit serviciul respectiv de 20 de ani,
de c\nd muncesc. Pe cine s[ dau în judecată sa îmi
recuperez toţi banii ?

ANAF este instituţia care aplică prevederile legale și nu
elaborează legislaţia care stabileşte obligaţiile privind plata
CASS. Acestea sunt prevăzute de Codul Fiscal elaborat de
către Ministerul Finanţelor Publice şi care este aprobat prin
lege.

39

Un angajat cu timp parţial trebuie să platească
CASS pentru veniturile din dividende?

Potrivit art. 296^27 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, pentru veniturile din investiţii (dividende), având
și calitatea de salariat, nu se datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate asupra acestui tip de venit.

40

CASS pentru anul 2005 şi pentru anul 2007 mai
Obligațiile de plată aferente anului 2005 și 2007 pot fi
poate fi urmărit, în mod legal, în afara termenului de urmărite în situația în care termenul de prescripție a fost
prescripție de 5 ani, împlinit deja?
întrerupt sau suspendat în condițiile legii.

41

Plafonul maxim de CASS (5.5% din 5 salarii medii

În cursul anului se efectuează plata anticipată a obligațiilor
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brute) se consideră separat pentru veniturile din
arendă şi cele din închiriere sau cumulat?

reprezentând CASS pentru fiecare sursă de venit, urmând
ca în anul următor celui de realizare a venitului să se
efectueze regularizarea CASS. Dacă baza anuală de calcul
(stabilită prin cumularea veniturilor din cele două surse)
este mai mare decât plafonul maxim, organul fiscal
stabileşte prin decizia anuală, contribuţia anuală datorată,
calculată prin aplicarea cotei individuale asupra plafonului
maxim.

42

Un pensionar, asociat unic la un SRL, plăteşte
CASS pentru dividendele încasate, ţinând cont că
din pensie i se reţine contribuţia la fondul de
sănătate ?

În cazul în care obţineţi venit din pensie, nu datoraţi
contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile
din dividende.

43

Dacă emit chitanţe primite de la AJF către un club
de fotbal (fiind arbitru), am obligaţia de a achita
CASS, ţinând cont că nu plătesc nimic la finanţe
pentru acest venit? Cluburile la care tai eu chitanţa
specifică faptul că vor plăti din suma brută
contribuţiile, dar aceasta nu prea se întâmplă. Şi în
acest domeniu se învârt mulţi bani fără ca statul să
vadă ceva.

În situaţia în care desfăsuraţi activitatea de arbitru sportiv
ca şi activite independentă, pentru veniturile obţinute din
desfăşurarea acestei activităţi datoraţi atât impozit pe venit
cât şi contribuţii sociale, stabilite de organul fiscal prin
decizie de impunere pe baza declaraţiei de venit
estimat/norma de venit (formular 220) depuse de
dumneavoastră. În anul următor se efectuează
regularizarea având în vedere venitul efectiv realizat din
activitatea independentă potrivit declaraţiei D200.

44

Dacă sunt salariat se retine CASS de către
angajator, mai platesc CASS, dacă am o convenţie
de prestării servicii.

Da, se plăteşte CASS şi pentru veniturile realizate în baza
unei convenţii de prestării servicii.

45

Aş dori să ştiu şi eu cam cât se plăteăte lunar
CASS, dacă o persoană nu este încadrată în
muncă, în urma contractului cu CASS. Pentru
judetul Ilfov, unde ar trebui să mă adresez?

Pentru persoanele care nu realizează venituri în cursul unui
an, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, o reprezintă valoarea
salariului minim brut pe ţară. Pentru mai multe informații
trebuie să vă adresaţi Casei Judeţeane de Asigurări de
Sănătate Ilfov.

46

Dacă sunt salariat şi am şi un PFA, mai plătesc
contribuţiile de sănătate pentru veniturile realizate
din PFA, sau doar impozitul pe venit?

Dacă sunteţi salariat şi în acelaşi timp desfăşuraţi şi
activitate ca persoană fizică autorizată, aveţi obligaţia plăţii
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi pentru
veniturile realizate ca persoană fizică autorizată.

47

Dacă o persoană are PFA, pentru care îşi plăteşte
toate taxele (impozit, CAS, CASS) dar are şi alte
venituri din străinătate pe care le-a declarat în
declaraţia 201, plăteşte CASS la aceste venituri sau
doar se ia 16% impozit?

Potrivit art. 296^21 din Codul fiscal, se datorează contribuţii
de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din
activităţi independente, indiferent de locul de obţinere al
acestora.

48

Dacă nu am venituri şi închiriez un apartament de 3
camere, dar cameră cu cameră. Am făcut contract la
administraţia financiară pentru o cameră şi mi-a fost
oprit CASS la salariul minim 5,5 %, aprox 54 lei.
Dacă închiriez altă cameră din apartament, mi se va
opri CASS tot la salariul minim dacă deja eu am
plătit un contract în aceeaşi situaţie? Şi apoi dacă
închiriez şi cea de a 3-a cameră din respectivul
imobil, la fel voi fi taxat? Adică 54*3 ? Mi se pare
aberant. Apoi eu voi beneficia de calitatea de
asigurat odată cu contribuţia aceasta la fondul de
sănătate?

Dacă nu închiriaţi camerele în scop turistic, ci închiriaţi mai
multe camere separat, câte o cameră, impunerea se face
pe baza cotelor forfetare de cheltuieli acordate, iar baza
lunară de calcul a CASS este venitul brut declarat minus
25%, şi raportat la 12 luni.
Vă precizăm că, în anul următor organul fiscal va proceda
la regularizarea impozitului aferent veniturilor pe care le-aţi
obţinut din cedarea folosinţei bunurilor, şi la recalcularea
CASS.
Pentru a beneficia de calitatea de asigurat vă recomandăm
să vă adresaţi CNAS, care vă va informa cu privire la
documentele justificative care vă sunt necesare pentru a fi
considerat asigurat, în condiţiile în care dumneavoastră
achitaţi CASS pentru veniturile din închiriere.

49

Dacă sunt angajată cu contract de muncă şi sunt şi
PFA, trebuie să plătesc CASS şi ca angajată şi ca
PFA?

Da, datoraţi CASS şi ca angajată şi ca PFA.

50

Am 26 de ani, nu mai sunt studentă de un an, nu
Dacă nu realizaţi venituri, pentru obţinerea calităţii de
realizez niciun venit, dar doresc să plătesc taxa
asigurat, este necesar să achitaţi CASS pentru 6 luni
pentru asigurare sănătate. Aș dori să știu unde și cât anterioare la nivelul salariului minim brut şi a accesoriilor
este pe lună.
aferente. Plata se face la unitatea fiscală în raza căreia
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aveţi domiciliul. Pentru mai multe informaţii privind calitatea
de asigurat, vă rugăm să vă adresaţi Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate.

51

De la începutul anului 2013 am rămas fără serviciu.
Până atunci CASS (Contributia la Fondul de
sănătate) mi-a fost retinută şi platită de angajator,
după aceea (fiind şi înregistrat la Oficiul Forţelor de
Muncă Sector 3 ca persoană în căutarea unui loc de
muncă) mi-am achitat eu în fiecare lună, fără
întrerupere, până în prezent. La CASMB - verificănd
pe site-ul web al institutiei, figurez însă ca persoană
neasigurată! Nu există o conexiune directă între
ANAF - care a încasat lună de lună banii mei şi
CASMB - ca să mă reintroducă în sistem?! Eu
acum, deşi plătesc, nu pot beneficia de asistenţă
medicală în sistemul public. Sper să nu am nevoie,
că asta mi-ar mai lipsi în acest moment, dar eu
plătesc pentru nişte servicii pe care nu le-aş putea
obţine, dacă aş avea totuşi nevoie.

În vederea clarificării situaţiei prezentate de
dumneavoastră, privind plata contribuţiilor sociale, vă
rugăm să vă adresaţi organului fiscal pe raza căruia aveţi
domiciliul fiscal.

52

Dacă salariul meu este cu mult mai mare decât ce e
scris în contractul de muncă, diferența de bani se
cheamă evaziune? Anul trecut, în urma unei
sesizări, controlul de la ITM a venit şi plecat fără a
se consemna nimic. Inspectorii nu ar trebui să îşi
treacă şi ei banii in registru?

În principiu DA, diferenţa dintre salariul înscris în contractul
de muncă şi suma pe ca o primiţi dumneavoastră constituie
o formă de eludare a legisaţiei, dar în acelaşi timp vă
privează de drepturi viitoare (ex:dreptul la pensie,
posibilitatea contractării unui credit, etc.)

53

O persoană născută în România care în prezent
locuieşte în Germania, are cetăţenie germană,
înregistrată ca asigurat în sistemul de asigurări de
sănătate german, pentru venituri din chirii obţinute
pe teritoriul României datorează contribuţie de
asigurări sociale de sănătate în Romania?

Potrivit prevederilor art.296.2 alin.(1) din CF, persoanele
care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate
asupra acestor venituri.
Totodata, potrivit art.11 din Regulamentului (CE) nr.
883/2004 din 29.04.2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială, persoanele care desfăşoară activitate pe
teritoriul a două sau mai multe state membre UE, sunt
supuse legislaţiei unui singur stat membru, astfel încât o
persoană să nu fie supusă, în acelaşi timp, mai multor
legislaţii de securitate socială sau să se regăsească în
situaţia în care niciuna dintre legislatiile incidente să nu îi fie
aplicabilă.
Calculul CASS pentru venituri din închirierea locuinţelor din
România, realizate de cetăţeni români cu domiciliul în
străinătate este un aspect ce a fost supus spre dezbatere
Comisiei fiscale centrale, iar decizia adoptată va fi publicată
în Monitorul Oficial.
Până la publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial, vă
recomandăm să prezentaţi documentele justificative prin
care faceţi dovada că sunteţi asigurat într-un stat membru
UE, pentru a beneficia de regulamentul menţionat mai sus.

54

Pentru un student care are deschis un cont într-o
banca unde i se virează de către părinţi anumite
sume de bani pentru întreţinere, cont în care banii
nu stau, deci dobânda este nesemnificativă, se
aplică aceeaşi regulă cu baza de impozitare la
nivelul unui salariu minim brut pe economie?

În calitate de student, până la vârsta de 26 de ani, pentru
veniturile din dobânzi, nu se datorează CASS.

55

Sunt pensionară la limită de vârstă cu o pensie mai În situaţia în care aveţi pensie şi venituri din desfăşurarea
mare de 740 lei. Am şi PFA în sistem real şi deţin un unei activităţi independente, nu datoraţi CASS pentru
cont de economii la bancă, dobânzile sunt de 200
veniturile din dobândă.
lei/an (fără a scadea impozitul şi cheltuielile de
întreţinere a contului). Ca să plătesc sănătatea şi
pentru veniturile din dobânzi, se depune o
declaraţie, când se declară venitul, cum se
calculează, cine calculează cât trebuie plătit?

56

Sunt angajată la două societăţi comerciale. La o

Dacă obţineţi venituri din salarii (indiferent de numărul de
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societate am CIM nedeterminat de 8 ore/zi, la
cealaltă societate CIM nedeterminat de 2 ore/zi.
Societăţile reţin şi plătesc lunar CASS. Pe lângă
aceste contracte am şi un contract de închiriere
pentru care mi se reţine atât impozit cât şi CASS.
Este corect să plătesc CASS şi pentru venituri din
cedarea folosinţei bunurilor?

contracte pe care le aveţi) şi în acelaşi timp obţineţi şi
venituri din cedarea folosinţei bunurilor, aveţi obligaţia plăţii
contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru
veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor, aşa cum
este prevăzut la art. 296^23 alin. (3) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.

57

Din 2011 sunt angajată cu contract individual de
munca la o firmă la care mi s-au plătit toate dările la
stat, şi în acelaşi timp lucrez ca PFA. În curând voi
intra în concediu de maternitate şi aş dori să ştiu
dacă pentru a primi indemnizaţia pentru creşterea
copilului mai trebuie plătită şi pentru veniturile din
PFA cota de 0.85% pentru concedii şi indemnizaţii?

În cazul prezentat de dumneavoastră nu aveți obligația de
plată a cotei de 0,85%.

58

Am plătit până acum mai mult decât era pe decizia
de impunere, încasarile mele lunare pe PFA fiind
mai mici decât salariul minim pe economie (nu mai
sunt angajată în altă parte) şi ultima dată când am
fost să plătesc mi s-a spus că este plătit în plus şi că
nu s-a făcut încă regularizarea şi cel mai probabil nu
se va face pentru că statutul de asigurat conform
noii legislaţii presupune doar plata de pe decizia de
impunere, nemaifiind obligatorie plata CASS calculat
după salariul minim pe economie! Aş vrea să stiu
care este situaţia reală!

Conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare), în cazul veniturilor obţinute ca persoană fizică
autorizată, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu
de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul
asupra căruia se calculează contribuţia. Astfel, raportarea
la acest plafon, se face de către organul fiscal, în anul
următor, când în baza deciziei anuale se face regularizarea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, faţă de sumele
anticipate datorate.

59

Dacă sunt angajată cu timp parţial trebuie să plătesc Dacă realizaţi venituri din salarii, nu datoraţi contribuţia de
CASS dacă iau şi dividende de la o societate?
asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din
dividende.

60

Cum se poate diminua contribuţia la CASS în
condiţiile în care nu se beneficiază de serviciile
oferite şi există şi o asigurare privată pentru
serviciile medicale.

Legislaţia în vigoare nu prevede aplicarea unor astfel de
facilitati, dar puteti transmite propunerea dumneavoastră
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

61

Cum se reţine CASS aferentă venitului din investiţii
(dividende) şi care este termenul de plată, iar în
situaţia în care distribuirea dividendelor aferente
anului 2013 (an în care asociatul nu a avut calitatea
de salariat) se distribuie în 2015 (an în care este
salariat) este obligat la plata CASS?

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru
veniturile din dividende se stabileşte de organul fiscal
competent, prin decizia 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.
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.
Înţelegem din întrebarea dumneavoastră că în anul 2015
se efectuează plata efectivă a dividendelor aferente anului
2013, fapt pentru care nu are importanţă dacă beneficiarul
dividendelor mai are sau nu şi alte venituri. Dacă în anul
când dividendele au fost repartizate, impozitate şi declarate
la unitatea fiscală (D 205), persoana beneficiară nu
figurează şi cu alte venituri, atunci se datorează CASS
pentru veniturile din dividende.

62

Dacă sunt angajată cu normă întreagă, trebuie să
plătesc CASS pentru dividende?

Persoanele care realizează venituri din salarii şi asimilate
salariilor nu au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru veniturile realizate din investiţii.

63

În anul 2012 am avut două convenţii civile în valoare
totală mai mică decât 8400 lei. Nu am avut contracte
de munca. Am avut şi venituri din dobânzi bancare
de 6 lei. La ce valoare plătesc cei 5.5%?

Pentru anul 2012, datoraţi contribuţie de asigurări sociale
de sănătate aferentă veniturilor obţinute în baza
convenţiilor civile la care faceţi referire. Baza lunară de
calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu
poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe
ţară, în vigoare la data respectivă, dacă acest venit este
singurul asupra căruia se calculează contribuţia.
În această situaţie nu datoraţi CASS pentru venitul din
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dobândă.

64

Un pensionar cu pensie de 1050 lei, încaseaza
dividende. Trebuie să plătească CASS pentru
dividende?

Pentru veniturile din investiţii (dividende) nu se datorează
contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă realizaţi şi
venit din pensie.

65

A fost aprobată amnistierea obligaţiei de plată a
CASS neachitată pentru persoanele fizice a căror
bază lunară de calcul este mai mică decât salariul
de bază minim brut pe ţară, aferentă perioadelor
fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi 31
decembrie 2014 şi anul fiscal 2015, aşa cum a fost
propusă de Guvernul Romaniei?

Reglementările legale intră în vigoare doar după publicarea
în Monitorul Oficial. Nu a fost publicată o astfel de
prevedere privind amnistierea obligaţiei de plată a CASS.

66

Pensionar cu o pensie mai mare de 740 ron,
Nu datoraţi CASS pentru veniturile din dividende în cazul în
administrator la o societate care în 2014 obţine profit care aveţi pensie.
şi vrea să ridice dividende.Trebuie să plătească
sănătate pentru dividende? Dacă da, vrea să ştie
dacă acestea se vor constitui de Finanţe în anul
următor, când societatea le va declara în februarie
prin declaraţia 205 sau trebuie plătite până pe 25 a
lunii următoare şi unde?

67

Student fără alte venituri, primeşte un tichet cadou
pentru că a răspuns la un chestionar, în cadrul unei
acţiuni promoţionale. Firma declară aceste sume în
D205 cu suma majorată, pe fiecare CNP în parte ca
şi alte venituri şi plăteşte 16% la ele. Studentul
trebuie să platească CASS pentru acest tichet?

În calitate de student, dacă aveţi vârsta până la 26 de ani,
pentru tichetul cadou nu se datorează CASS, astfel cum se
prevede la art. 296^20 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

68

Am o nelămurire legată de acest CASS. Soţul meu
deţine o intreprindere individuală (servicii IT, CAEN
6201, Activităţi de realizare a softului la comandă),
pentru care plăteşte impozit pe profit şi CASS, deşi
este angajat în altă parte cu normă întreagă şi i se
reţin şi virează toate contribuţiile. E normal să
plătească CASS de 2 ori? Anul acesta, după ce am
depus declaraţia 200 online, în lista cu obligaţiile de
plată a aparut o sumă de 1166lei (CASS obligatorii
persoane fizice-regularizări), o sumă despre care
mi-a spus un angajat de la finanţe că nu se ştie încă
dacă se va plăti, că e posibil să nu fie corectă, să no plătesc, dar să aştept acasă o decizie. Precizez că
anul trecut am plătit tot ce era de plătit.

Există obligaţia plăţii contribuţiei de sănătate atât pentru
veniturile realizate din salarii, cât şi pentru veniturile
realizate din activitatea desfăşurată ca întreprindere
individuală. Având în vedere că informaţiile furnizate sunt
insuficiente, o întreprindere individuală nu "plateste impozit
pe profit". Pentru clarificarea situaţiei vă sugerăm să vă
adresaţi unităţii fiscale în raza căreia aveti domiciliul, care
este în măsură să vă dea explicaţiile asupra situaţiei
concrete.

69

Aş dori să ştiu dacă pentru câştigurile din jocuri de
noroc (am câştigat la Loto) mi se reţine contribuţia
de sănătate de către Loteria Româna sau mi se
reţine doar impozit, urmând ca eu ulterior să achit
contribuţia de sănătate în urma regularizării
acesteia?

În cazul în care realizaţi venituri din salarii şi asimilate
salariilor, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj,
venituri din pensii, venituri din activităţi independente,
venituri din activităţi agricole sau venituri din asocieri fără
personalitate juridică, nu aveţi obligaţia plăţii contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate din
jocuri de noroc.
În situaţia în care nu realizaţi astfel de venituri, pentru
câştigurile din jocuri de noroc, contribuţia de asigurări
sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal
competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza
informaţiilor din declaraţia privind calcularea şi reţinerea
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe
baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.
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.

70

Am contract de muncă în Franţa dar aş vrea să-mi
plătesc asigurare medicală şi în România. Ce paşi
trebuie să urmez?

Pentru obţinerea calităţii de asigurat în România, este
necesar să faceţi dovada că sunteţi asigurată în Franţa, şi
să vă adresaţi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

71

O firmă încheie o convenţie civilă cu o persoană

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru
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fizică pentru un serviciu prestat în mod ocazional.
Firma reţine la sursă impozit 16% şi contribuţie de
asigurări sociale de sănătate 5.5%. Care este
modalitatea de a declara la ANAF contribuţia de
asigurări sociale de sănătate reţinută?

veniturile realizate de către persoanele fizice în baza
contractelor/convenţiilor civile, se declară de către plătitorul
de venit în Formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate", la secţiunea C.

72

În cadrul unei competiţii sportive se premiază
câştigătorii cu premii în bani, ce depaşesc valoarea
minima de 600 lei. Din punct de vedere al
contribuţiei de sănătate, ce obligaţii are
organizatorul evenimentului?

Din punct de vedere al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate, organizatorul evenimentului nu are obligaţia
reţinerii la sursă a CASS pentru premiile achitate.

73

Vă rog să mă ajutaţi cu un răspuns la următoarea
întrebare: Am calitatea de salariat în cadrul unei
societăţi comerciale. Separat am încheiat 2 poliţe de
asigurare pentru care eu am declarat venitul.
Trebuie să plătesc CASS la venitul obţinut din
asigurări?

Pentru veniturile obţinute din activităţi desfăşurate în baza
contractelor de agent, datoraţi contribuţia de asigurări
sociale de sănătate, reţinută la sursă de către plătitorul de
venit.
Conform art. 296^24 alin.(5^1) din Legea nr. 571/2003,
plătitorii de venit calculează, rețin şi virează contribuțiile
sociale pentru persoanele fizice care realizează venituri în
baza contractelor de agent.

74

În anul 2014 o persoană fizică care nu a avut
contract de muncă încasează dividende de la o
societate comercială. În legatura cu contribuţia de
sănătate datorată am întrebat la Administraţia
Financiară de care aparţine şi ni s-a spus ca nu au
fost emise deciziile de impunere nici măcar pentru
anul 2013. Când se vor întocmi aceste decizii şi
dacă se calculează penalizări având în vedere că nu
am primit decizia? Ar fi recomandat să plătim deşi
nu avem decizia? Ne puteţi ajuta cu un cont bancar?
Persoana fizică este domicialiată în sectorul 3.

Dacă în anul 2014 aţi avut singurul venit cel din dividende,
datoraţi CASS aferent acestui venit, cu precizarea că baza
lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază
minim brut pe ţară.
Penalizări, pentru neplata în termen, se datorează numai în
situaţia în care depăşiţi termenul de plată de 60 de zile de
la data comunicării deciziei. Dacă doriţi să faceţi plata în
avans, contul în care se poate face plata CASS îl găsiţi
accesând site-ul ANAF/Asistenţă contribuabili/Persoane
fizice/Codurile IBAN sau link-ul
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribua
bili/persoane_fizice/codurile_iban

75

Suntem o PFA în sistem real care pentru anul 2013
a estimat un venit mai mic decât cel realizat. În anul
2014 după depunerea declaraţiei 200 am primit o
decizie de impunere cu diferenţa de impozit de plată
reprezentând regularizările. Întrebarea este pentru
sănătate nu ar fi trebuit să primim o decizie de
impunere cu diferenţa? Când o să se emită aceste
decizii şi se vor plăti penalizari ?
Am întrebat la administraţie şi răspunsul a fost că
deocamdată nu există un program pentru a emite
aceste decizii. În aceste condiţii la regularizările
pentru sănătate de acum 2 ani care nu au fost plătite
pentru că nu am primit decizia se calculează
penalizări?

76

Angajatul unei firme primeşte de la aceasta o
asigurare privată de sănătate. Trebuie să plătească
CASS din valoarea asigurării? Aceste asigurări sunt
considerate venituri şi se impoziteaza cu 16%, nu?

Veţi primi şi o decizie anuală (630) pentru contribuţia de
sănătate.CASS se calculează în anul următor celui în care
s-a realizat venitul şi se datoreaza penalizari doar daca se
depaseste termenul de plata de 60 de zile de la
comunicarea deciziei.

Potrivit art. 55 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt
considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau
în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o
activitate în baza unui contract individual de muncă sau a
unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada
la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub
care ele se acordă.
Conform alin. (3) lit. g) al aceluiaşi articol, avantajele includ
primele de asigurare plătite de către suportator pentru
salariaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la
momentul plăţii primei respective, altele decât cele
obligatorii.
Pentru asigurările private suportate de angajator se
datorează CASS deoarece în conformitate cu prevederile
art. 296^15 lit. p (punct. 5) din Codul fiscal, nu se cuprind în
baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii, contribuţiile
plătite la fondurile de pensii ocupaţionale, contribuţiile
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Răspuns
plătite la fondurile de pensii facultative, primele aferente
asigurărilor profesionale şi asigurărilor voluntare de
sănătate, suportate de angajator pentru salariaţii proprii, în
limitele de deductibilitate prevăzute de lege, după caz.

77

Persoanele fizice autorizate, dacă sunt şi salariaţi
mai plătesc şi sănătate separat la veniturile
realizate?

Dacă sunteţi salariat şi în acelaşi timp desfăşuraţi şi
activitate ca persoană fizică autorizată, aveţi obligaţia plăţii
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi pentru
veniturile realizate ca persoană fizică autorizată.

78

Un contribuabil care realizează venituri numai din
drepturi de proprietate intelectuală, datorează
CASS?

Dacă realizați venituri numai din drepturi de proprietate
intelectuală, datorați CASS, potrivit art.296^21 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală în
regim de reţinere la sursă a impozitului, contribuțiile sociale
se calculează, se rețin şi se virează de către plătitorii de
venit, astfel cum se prevede la art.296^24 alin.(5^1) din
Legea nr.571/2003.

79

Dacă sunt salariat şi realizez şi venituri din profesie
liberă, plătesc CASS şi la aceste venituri din
profesia liberă? Dar la veniturile din chirie în cazul în
care sunt salariat ?

Dacă obţineţi venituri din salarii şi în acelaşi timp obţineţi şi
venituri din profesii libere şi/sau cedarea folosinţei bunurilor,
aveţi obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate şi pentru veniturile realizate din profesii libere
şi/sau cedarea folosinţei bunurilor, aşa cum este prevăzut
la art. 296^23 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

80

Un salariat (care este şi pensionar) are deschis pe
numele său şi un PFA, pentru care nu a realizat
niciun venit în anul 2014 (sistem real). Pentru anul
2014 au fost stabilite plăţi anticipate, la nivelul
venitului realizat în anul anterior. (categoria venituri
comerciale).
Dacă nu a realizat niciun venit pe PFA, cum se
corectează sau care este suma care se va plăti la
sănătate?
Totodată, persoana dă spre închiriere o locuinţă,
pentru care primeşte o decizie de impunere cu
plăţile anticipate pe anul 2015. Acea decizie nu
cuprinde şi plăţi anticipate la CASS, ci doar pentru
impozit. În momentul când a achitat impozitul, a fost
obligat să plătească şi contribuţia la CASS, deşi pe
înştiinţare nu figura. Dacă se plătesc contribuţiile la
CASS pentru chirii, de ce nu s-au trecut în Decizia
de impunere 260? Cum este corect?

Pentru anul 2014, veţi primi o decizie de impunere anuală
(630) pentru CASS care va cuprinde sumele anuale
datorate şi vor fi stabilite diferenţele în plus sau minus, faţă
de plăţile anticipate.
Pentru veniturile din închirieri aferente anului 2015 trebuia
să primiţi şi o decizie de impunere pentru plăţi anticipate
(620) pentru CASS. Ca urmare, vă sugerăm să vă adresaţi
organului fiscal în raza căruia aveţi domiciliul.

81

O persoană salariată care are şi contract de drepturi Conform art. 296^23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
de autor plăteşte contribuţia de asigurări sociale de Codul Fiscal, persoanele care realizează venituri din
sănătate pentru venitul aferent acestui contract?
drepturi de proprietate intelectuală nu datorează contribuţie
de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri,
dacă realizează venituri din salarii.

82

În calitate de arendator se plăteşte CASS dacă
acesta este singurul venit? Arendaşul reţine impozit
pe venit din arenda şi CASS la nivelul arendei (de
exemplu: arendă 400 lei, cheltuială forfetara
25%=100 lei, impozit pe arendă 16% şi CASS (40025%=300*5.5%=17 lei) şi eu (arendator) nu realizez
alte venituri, voi primi decizie de impunere separat
cu diferenţa de plată?

Datoraţi în cursul anului, contribuţia de asigurări sociale de
sănătate pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei
bunurilor (în categoria cărora intră și venitul din arendă),
indiferent dacă obţineţi sau nu un alt venit, plătitorii de
astfel de venituri, având obligaţia calculării, reţinerii şi virării
acestei contribuţii.
Stabilirea obligaţiilor anuale de plată ale contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, şi stabilirea diferenţelor faţă
de plaţile anticipate se realizează de organul fiscal
competent, prin decizia de impunere anuală.

83

Sunt salariată, plătesc contribuţia la sănătate, am
un contract de închiriere la aprtament. De ce trebuie
plătit din nou la sănătate, că doar nu beneficiez de
condiţii speciale sau alte facilităţi? Aceste
reglementări trebuie să ţină cont şi de faptul că nu
beneficiez de alte facilităţi.

ANAF nu are atribuții în ceea ce privește inițiativele
legislative. Ministerul Finanțelor Publice este instituția care
elaborează proiecte de lege ce vizează modificările din
Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală.
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84

Dacă o persoană a avut calitatea de asigurat până
la data de 30.06.2013, ulterior nu a mai plătit CASS,
acum doreşte să devină din nou asigurat, respectiv
să plătească CASS. Vă rog să îmi spuneţi pe ce
perioadă trebuie să plătească?

Pentru a afla condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi
pentru redobândirea calităţii de asigurat vă recomandăm să
luaţi legătura cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
sau unităţile teritoriale ale acesteia. Precizăm că la unităţile
de trezorerie din cadrul administraţiilor fiscale se
efectuează doar plata contribuţiilor sociale. ANAF nu
stabileşte condiţiile în care se poate obţine calitatea de
asigurat.

85

Sunt o persoana fără venit din 2007. Nu am casă,
maşină şi teren. CASS-ul se plăteşte pe 5 ani sau
pe 6 luni?

Pentru a afla condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi
pentru redobândirea calităţii de asigurat vă recomandăm să
luaţi legătura cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
sau unităţile teritoriale ale acesteia.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nu stabileşte
condiţiile în care se poate obţine calitatea de asigurat.

86

Obţin venituri din chirii şi plătesc sănătate în jur de
3000 de lei pe an. Sunt asigurată din punct de
vedere al sănătăţii? Ce trebuie să fac pentru a
beneficia de servicii medicale gratuite?

Pentru a beneficia de servicii medicale gratuite trebuie să
deţineţi calitatea de asigurat la sistemul public de asigurări
sociale de sănătate. ANAF nu stabileste calitatea de
asigurat. Pentru aceasta este necesar să vă adresaţi Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate.

87

Vă rog frumos să îmi spuneţi în cazul în care am un
contract de muncă şi un PFA în sistem real, CASSul trebuie plătit şi pentru PFA?

Dacă obţineţi venituri din salarii şi în acelaşi timp obţineţi şi
venituri din activitatea desfăşurată ca persoană fizică
autorizată, aveţi obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate şi pentru veniturile realizate din
această activitate, aşa cum este prevăzut la art. 296^23
alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

88

Am câteva hectare de pământ în arendă în judeţul
Ialomiţa. Din venitul pe acestea mi s-a oprit din 2014
contribuţia de sănătate deşi nu sunt "persoană
asigurată", pentru că, în conformitate cu legea
sănătăţii art. 211, nu am domiciliul în ţară. Mai mult,
am asigurare de sănătate pe care o plătesc în ţara
de reşedinţă. Sunt taxat cu CIF şi am paşaport
Românesc cu reşedinţa în străinătate. Firma de
arendă stabileşte totuşi că sunt persoană asigurată,
având în vedere ca ANAF nu face aceasta,
servindu-se de formularul/software (112) provenit tot
de la ANAF, care, aparent, nu le permite să declare
ca ne-asigurate persoanele din lista care plătesc
impozit pe venit. Cum ei spun că nu pot schimba
situaţia, vă rugăm să ne explicaţi cum se poate
rezolva situaţia cu cei care nu sunt asiguraţi medical
dar apar în lista persoanelor cu impozitul pe venit.
Cum pot să recuperez contribuţiile plătite deja până
acum?

Potrivit prevederilor art.296.2 alin.(1) din Codul Fiscal,
persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei
bunurilor, datorează contribuţia de asigurări sociale de
sănătate asupra acestor venituri.
Totodată potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 din
29.04.2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială, persoanele care desfăşoară activitate pe teritoriul a
două sau mai multe state membre UE, sunt supuse
legislaţiei unui singur stat membru, astfel încât o persoană
să nu fie supusă, în acelaşi timp, mai multor legislaţii de
securitate socială sau să se regăsească în situaţia în care
niciuna dintre legislaţiile incidente să nu îi fie aplicabilă.
Calculul CASS pentru venituri din arendă realizate de
cetăţeni români cu domiciliul în străinătate este un aspect
ce a fost supus spre dezbatere Comisiei fiscale centrale, iar
decizia adoptată va fi publicată în Monitorul Oficial.
Până la publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial, vă
recomandăm să prezentaţi Casei Nationale de Asigurări de
Sănătate documentele justificative prin care faceţi dovada
că sunteţi asigurat într-un alt stat membru UE sau stat cu
care România aplică acorduri bilaterale de securitate
socială, pentru a nu achita CASS şi în România.

89

Legislaţia fiscală actuală îi obligă pe şomerii
neindemnizaţi - persoane fără venituri care deţin o
sumă realmente modică într-un cont bancar, să
plătească CASS ca şi cum ar câştiga în fiecare lună
un salariu minim brut pe ţară, iar dacă nu plătesc
sunt executaţi silit de către ANAF. Întrebare: Din ce
surse ar trebui să plătească un şomer neindemnizat,
obligat să supravieţuiască din agricultura de
subzistenţă, CASS calculată prin raportare la o bază
de calcul reprezentând valoarea a 12 salarii minime
brute pe an? Un salariat plăteşte din salariu. Un
pensionar plăteşte din pensie. O persoana care
desfăşoară activităţi economice independente
plăteşte din venitul rezultat din acestea. Un şomer
neindemnizat din ce să plătească?! Nu credeţi că

ANAF are ca şi atribuţie aplicarea legilor fiscale. Ministerul
Finanțelor Publice este instituţia care elaborează proiecte
de lege ce vizează modificările din Codul Fiscal și Codul de
Procedură Fiscală. Probleme asemănătoare celor
prezentate de dumneavoastră, sesizate şi de alţi
contribuabili, au fost transmise de catre ANAF, direcţiei de
legislaţie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru
analiză şi decizie.
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art. 296^27 din Codul fiscal este neconstituţional?
Eu cred că acest articol este neconstituţional,
încălcând prevederile art. 56, alin. 2 din Constituţie,
întrucât nu prevede un plafon minim al veniturilor la
care face referire, care să nu fie supuse impunerii
CASS. Dumneavoastră ce credeţi?

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.

