
Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili

www.anaf.ro

SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI
ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI

15 iunie 2016 

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
SĂNĂTATE DATORATĂ DE PERSOANELE

FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN
ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE



Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice
care realizează venituri din activități independente

- sesiune de asistență și îndrumare online -
15.06.2016

Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Contributia  de  sanatate  reprezentand  plati
anticipate  se  include  in  cheltuielile  deductibile
ale  persoanei  fizice  impozabile,  declarate  in
formularul 200? 

Precizăm  că,  la  rd.  2.  Cheltuieli  deductibile  din
formularul 200, se înscrie suma reprezentând cheltuielile
efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie
efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă
unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi
să  fie  cuprinse  în  cheltuielile  exerciţiului  financiar  al
anului  în  cursul  căruia  au  fost  plătite,  inclusiv
contribuţiile sociale obligatorii plătite, potrivit legii, iar la
rd. 2.1. Contribuţii  sociale obligatorii, potrivit legii  - se
înscrie  suma  reprezentând  contribuţia  de  asigurări
sociale plătită potrivit legii şi plăţile anticipate efectuate
reprezentând  contribuţia  de  asigurări  sociale  de
sănătate, deduse potrivit legii. 

Legea  227/2015  Art.68,  alin  5,  litera  l  spune
altceva:  l)  cheltuielile  reprezentând  contribuții
sociale  obligatorii,  potrivit  legii,  datorate  de
către  contribuabil  în  limitele  stabilite  potrivit
prevederilor  titlului  V  —  Contribuții  sociale
obligatorii,  indiferent  dacă  activitatea  se
desfășoară  individual  și/sau  într-o  formă  de
asociere.  Deducerea  cheltuielilor  respective  se
efectuează  de  organul  fiscal  competent  la
recalcularea  venitului  net  anual/pierderii  nete
anuale, potrivit prevederilor art. 75; 

Întrucât nu aţi  precizat la ce an vă referiţi,  răspunsul
formulat se referea la contribuţia de asigurări sociale de
sănătate aferentă anului 2015.
Pentru  anul  2016,  aşa  cum  aţi  menţionat  şi
dumneavoastră,  cheltuiala  cu  contribuţia  de  asigurări
sociale de sănătate, este o cheltuială deductibilă limitat.
Deducerea  acestei  cheltuieli  se  efectuează  de  către
organul  fiscal  competent care are obligația  recalculării
venitului  net  anual/pierderii  nete  anuale,
determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor
din  contabilitate,  stabilit/stabilită  potrivit  Declarației
privind venitul  realizat,  prin deducerea din venitul  net
anual a contribuțiilor sociale obligatorii datorate. 

2 In cat timp se emite decizia de regularizare a
contributiei  de sanatate? Nu am primit deloc ,
din 2012 o astfel de decizie. 

În  vederea  comunicării  situaţiei  dumneavoastră  fiscale
privind  obligaţiile  de  plată  datorate,  vă  rugăm  să  vă
adresaţi unităţii fiscale de care aparţineţi. 

3 Platile  de  debite  reprezentand  contributie  la
sanatate  ale  PFA  facute  cu  intarziere  (in  anul
urmator) reprezinta cheltuiala deductibila a PFA
in anul in care au fost platite ? 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de
PFA  potrivit  prevederilor  Codului  fiscal  reprezintă
cheltuială  deductibilă  în  anul  în  care  se  plătește.  
Deducerea acestor  cheltuieli  se efectuează de organul
fiscal  competent  la  recalcularea  venitului  net
anual/pierderii nete anuale. 

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