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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 La anul  cum se va calcula CAS, tot  cum era?
Adică 10,5 % din venit și dacă este sub plafonul
de  35%  din  5  salarii  medii  pe  economie  e
obligatoriu  plata  CAS?  Pe  mine  nu  mă
avantajază  fiind  și  salariat  la  o  societate
comercială și plătesc toate cele !! 

În situația în care actualele dispoziții  legale în ceea ce
privește  stabilirea,  declararea  sau  plata  contribuției  de
asigurări sociale vor fi modificate, acestea vor fi publicate
în Monitorul Oficial al României. 

Să înțeleg că de la anul se poate schimba nu?
Păi  nu  se  calculează  după  realizările  din  anul
acesta ? 

În anul 2016, persoanele fizice care realizează venituri
din  activități  independente,  impuse  în  sistem real,  se
încadrează  în  categoria  asiguraţilor  obligatoriu  în
sistemul public de pensii, fiind obligate să efectueze în
cursul  anului  plăţi  anticipate  cu  titlu  de  contribuţii  de
asigurări  sociale,  dacă  venitul  realizat  în  anul  2015,
rămas  după  scăderea  din  venitul  brut  a  cheltuielilor
efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente,
exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări
sociale,  raportat  la  numărul  lunilor  de  activitate  din
cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu
brut.
Conform  legislaţiei  în  vigoare,  în  anul  2017,  în  baza
declarației privind venitul realizat – formular 200 pentru
anul  2016  depusă  până  la  data  de  25.05.2017,  se
efectuează definitivarea contribuției de asigurări sociale
pentru anul 2016 de către organul fiscal competent, prin
decizie  de  impunere  anuală,  prin  aplicarea  cotei
individuale de 10,5% sau a cotei integrale de contribuție
de  26,3%,  conform  opțiunii  exprimate  de  către
dumneavoastră  la  depunerea  formularului  600,  cu
încadrarea acesteia în plafonul minim și maxim.
Plăţile anticipate pentru 2017 se vor stabilii în funcţie de
venitul realizat în anul 2016.

2 1. Anul acesta am ales una din opțiunile puse la
dispoziție. Suma de plată anticipată pentru acest
an  aș  putea  spune  că  este  “ridicol”  de  mică,
urmând ca în 2017 la regularizare suma de plată
să fie considerabilă.
În acest context, pot face plăți în acest an mai
mari  decât ce s-a stabilit  la începutul anului?  
Dacă  DA,  este  foarte  bine  (și  mi  s-ar  părea
normal,  doar  banii  intră în  același  cont),  dacă
NU,  atunci  cred  că  acest  cod  fiscal  ar  trebui
modificat în acest sens (plata cotei alese să se
facă  la  venitul  net  anticipat  urmând  ca
regularizarea  din  anul  următor  să  fie  totusi
REZONABILĂ).
2.  Un  contract  de  asigurare  încheiat  cu  Casa

1.  Conform  art.148  din  Codul  fiscal,  baza  lunară  de
calcul al contribuţiei de asigurări sociale se recalculează
în anul  următor celui  de realizare a venitului,  în  baza
declaraţiei  privind  venitul  realizat  şi  se  stabileşte  ca
diferenţă  între  venitul  brut  realizat  şi  cheltuielile
efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente,
exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări
sociale,  raportată  la  numărul  de  luni  în  care  a  fost
desfăşurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi
mai  mică  decât  echivalentul  reprezentând  35%  din
câştigul  salarial  mediu  brut  utilizat  la  fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul
pentru  care  se  efectuează  definitivarea  contribuţiei,  şi
nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
Plata anticipată a CAS va fi la nivelul a 35% din salariul
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Națională de Pensii, care este tot o instituție a
statului,  banii  intrând  tot  în  contul  CAS,  este
deductibil? 

mediu brut, Potrivit Codului de procedură fiscală se pot
efectua plăți  pentru obligațiile  cu scadențe viitoare,  la
solicitarea debitorului. Ca urmare, pentru aceste plăţi pe
care doriţi să le efectuaţi în contul regularizării CAS din
anul  următor,  considerăm  necesar  să  vă  adresaţi
administraţiei fiscale la care sunteţi înregistrat fiscal .
2.  Regularizarea se face doar pentru plăţile  anticipate
stabilite prin decizie de impunere emisă de organul fiscal
ca urmare a depunerii formularului 600.
Nu sunt deductibile la calculul impozitului pe venit plăţile
efectuate  pe  bază  de  contract  de  asigurare  socială
încheiat cu Casa Naţională de Pensii Publice. 

3 Un PFA care își încheie activitatea anul acesta,
iar venitul net lunar pentru perioada activă este
peste 938 lei,  trebuie să plătească CAS? Dacă
trebuie  să  platească,  plata  se  va  realiza  anul
acesta la închidere sau doar la anul, în 2017? 

În situaţia în care vă încetaţi  activitatea şi  nu vă mai
încadraţi în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii
contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prevederilor art.
151 alin. (8) din Codul fiscal, este necesar să depuneţi la
organul fiscal formularul 220 “Declaraţie privind venitul
estimat/norma de venit” în vederea recalculării  plăţilor
anticipate cu titlul  de contribuţii  sociale, bifând căsuţa
corespunzătoare, şi completarea formularului la capitolul
II  Date  privind  activitatea  desfăşurată  pct.  11  Data
încetării obligaţiei de plată CAS.
Nu există  prevederi  legale  pentru definitivarea CAS în
cursul anului, regularizarea acestuia facându-se în anul
următor  realizării  venitului.  Informații  suplimentare
puteți  obține  utilizând  formularul  de  asistență  de  la
urmatorul link: https://www.anaf.ro/arondare/

4 Pentru un PFA care s-a înființat în ianuarie 2016
și a estimat un venit net de 6000 de lei, adică
sub  cei  35%  din  venitul  mediu  pentru
fundamentarea  bugetului,  și  va  realiza  tot
aproximativ 6000 de lei, acesta va plăti pentru
anul  2016  prin  decizie  de  impunere  CAS  la
nivelul minim sau nu va plăti deloc pentru 2016?

Având în vedere că, la data înfiinţării, respectiv ianuarie
2016, PFA-ul a estimat un venit pentru anul în curs care
se  află  sub  nivelul  a  35% din  câștigul  salarial  mediu
brut,  considerăm că,  nu aveaţi  obligaţia  completării  şi
depunerii  formularului  600  -  "DECLARAŢIE  privind
îndeplinirea  condițiilor  de  încadrare  în  categoria
persoanelor  asigurate obligatoriu în  sistemul  public  de
pensii" şi nici a efectuării plăţilor anticipate cu titlu de
contribuţii de asigurări sociale pentru anul 2016.
În baza declarației privind venitul realizat – formular 200
pentru anul 2016 depus până la data de 25.05.2017, se
efectuează definitivarea contribuției de asigurări sociale
pentru anul 2016 de către organul fiscal competent, prin
decizie  de impunere anuală,  cu  respectarea plafonului
minim sau maxim. Dacă venitul realizat în anul 2016 de
aceste persoane care nu au avut obligaţia de a efectua
plăţi anticipate în 2016, va fi sub plafonul minim (35%
din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului  asigurărilor sociale de stat)  nu se va datora
pentru anul 2016 CAS. 

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