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1

Se datoreaza CASS pentru veniturile din investitii
castigate in 2015 si 2016 din strainatate care se
declara in Romania in baza declaratiei 201?
Daca da, care sunt reglementarile legale cu
privire la plata acesteia?

Pentru veniturile din investiţii obţinute, atât din ţară cât şi
din străinătate, în anul 2015, se datorează, potrivit
prevederilor art.297.21 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, în situaţia în care persoanele fizice nu obţin
categoriile de venituri menţionate la alin.(2) al aceluiaşi
articol.
Potrivit prevederilor art.176 alin.(7) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2016, persoanele care
realizează venituri din investiții nu datorează contribuție
de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri,
dacă realizează venituri de natura celor menționate la
art. 155 alin. (1) lit. a) - d), g), i) - l), din Codul fiscal, cu
excepția veniturilor din drepturi de proprietate
intelectuală.
Precizăm că se datorează contribuţia de asigurări sociale
de sănătate, de cetăţenii români cu domiciliul în ţară
(art.153 alin.(1) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
pentru categoriile de venituri menţionate la art.155 din
acelaşi act normativ, indiferent dacă veniturile respective
sunt obţinute în ţară sau din strainătate, tratamentul
fiscal fiind acelaşi.
Totodată menţionăm că, în conformitate cu prevederile
alin.(2) al art.153 din Codul fiscal, persoanele, care deţin
o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de
securitate socială în statele cu care România are
încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu
prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în
temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care
produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada
valabilităţii asigurării, nu au calitatea de contribuabil la
sistemul de asigurări sociale de sănătate.
De asemenea, vă sugerăm să vă adresaţi unităţii fiscale
în a cărei rază teritorială aveţi domiciliul fiscal, cu
informaţii suplimentare, pentru elaborarea unui raspuns
concret, potrivit situaţiei reale.
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Veniturile din dobânzile la depozitele bancare
trebuie declarate separat pentru plata CASS sau
trimite banca o situatie catre ANAF la fel ca in
cazul impozitului retinut direct urmand ca apoi
ANAF sa calculeze suma de plata la CASS si sa
instiinteze contribuabilul?

Pentru veniturile obţinute din România, din dobânzi
aferente depozitelor bancare, nu există obligaţia
declarării pentru calculul obligaţiei privind CASS. În acest
caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate se
stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de
impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația
privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare
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beneficiar de venit depusă de către bancă.
Sumele reprezentând obligațiile anuale de plată a
contribuției 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.
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Persoana fizica inregistrata in scopuri de TVA
-dezvoltator imobiliar- datoreaza contributie de
sanatate? Daca da, care este baza de calcul si
procentul?

Potrivit Codului fiscal, veniturile din investiții sunt:
- venituri din dividende;
- venituri din dobânzi;
- câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte
operațiuni
cu
instrumente
financiare,
inclusiv
instrumente financiare derivate;
- câștiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit
legii;
- venituri din lichidarea unei persoane juridice.
Activitatea la care vă referiți dvs. ("Persoană fizică
înregistrată în scopuri de TVA - dezvoltator imobiliar") nu
se încadrează în categoriile precizate mai sus, de aceea
întrebarea dumneavoastră nu se încadrează în tema
acestei sesiuni, dar puteți transmite întrebarea
dumneavoastră, cu mai multe detalii, folosind formularul
pentru asistenţă prin e-mail, la următorul link:
https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_e
mail
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Pentru anul 2016, la articolul 176, alin. (7) din
Legea 227/2015 Codul Fiscal este prevazuta
exceptia potrivit careia "În anul 2016,
persoanele care realizează venituri din investiţii
nu datorează contribuţie de asigurări sociale de
sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează
venituri de natura celor menţionate la art. 155
alin. (1) lit. a) - d), g), i) - l), cu excepţia
veniturilor
din
drepturi
de
proprietate
intelectuală".
In conditiile in care prevederile Legii nr.
227/2015 Codul Fiscal nu condiționează excepția
aplicabilă în anul 2016 veniturilor din investiții de
nivelul veniturilor realizate din salarii, intrebarea
mea este urmatoarea:
- este suficient ca pe parcursul anului 2016 sa
realizezi venituri din salarii pentru o singura luna
la nivelul salariului minim pentru a nu mai
datora contribuţia de asigurări sociale de
sănătate pentru veniturile realizate din investiţii,
oricât de mari ar fi acestea din urmă, realizate
tot pe parcursul anului 2016 ?

Da, şi în opinia noastră, dacă în anul 2016 sa realizează
venituri din salarii, indiferent de perioadă şi sumă, nu sar mai datora contribuţia de asigurări sociale de
sănătate pentru veniturile realizate din investiţii în anul
2016, potrivit prevederilor legale menţionate şi de
dumneavoastră.
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Scutirea de contributia de sanatate aplicata
venitului din dividende in 2016 se aplica
pensionarilor fara distinctie (la limita de
varsta/anticipat) ?

Pentru veniturile din investiţii, realizate în anul 2016 de
către persoanele fizice care în aceeaşi perioadă obţin şi
venituri din pensii, nu se datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate.
Menţionăm că, veniturile din pensii sunt cele definite la
art.99 din Codul fiscal, respectiv "sume primite ca pensii
de la fondurile înființate din contribuțiile sociale
obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale,
inclusiv cele din fonduri de pensii facultative și cele
finanțate de la bugetul de stat, diferențe de venituri din
pensii, precum și sume reprezentând actualizarea
acestora cu indicele de inflație."
Ca urmare, legea fiscală nu face diferenţieri între diferite
categorii de pensionari/pensii, ci are în vedere numai
categoria de venit care determină acordarea sau nu a
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exonerării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru veniturile din investiţii (dividende)
obţinute în anul 2016.
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Scutirea de contributia de sanatate aplicata
venitului din dividende in 2016 se aplica
veniturilor din dividende platite in cursul anului
cu acest titlu dar si celor repartizate, neachitate
beneficiarilor si care vor trebui sa fie declarate
pana maxim in 25 ian 2017 (si pentru care la
acelasi termen va fi datorat si impozitul pe
dividende aferent)? Adica pentru dividendele
repartizate in 2016 si neachitate pana la sfarsitul
anului 2016 beneficiarul acestei categorii de
venit va datora sau nu contributie sanatate?

În cazul în care în anul 2016 îndepliniţi condiţia de
scutire de la plata contribuției de asigurări sociale de
sănătate pentru veniturile din dividende, prevăzută la
art. 176 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
beneficiaţi de această facilitate pentru veniturile din
dividende distribuite de persoanele juridice in anul 2016,
indiferent dacă le-aţi încasat sau nu până la sfarsitul
anului 2016.
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Contribuția de asigurări sociale de sanatate
datorata (sau nu) de către persoanele fizice care
realizează venituri din investitii va fi stabilita
exclusiv de catre organul fiscal pe baza
declaratiei persoanei fizice depuse in 2017
pentru anul 2016 ?

Contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă
veniturilor din investiții se stabilește de organul fiscal
competent în anul 2017, prin decizie de impunere
anuală, pe baza informațiilor din declarația privind
calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din
evidența fiscală, prin aplicarea cotei individuale de
contribuție asupra bazelor de calcul menționate la art.
176 din Codul fiscal. Baza de calcul al contribuției de
asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în
decizia de impunere.
În cazul veniturilor realizate în anul 2016, ale căror baze
lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului
de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția
de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale
căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu
valoarea salariului de bază minim brut pe țară,
contribuția datorată lunar se calculează asupra acestor
baze de calcul.

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