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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Nu ştiu dacă întrebarea mea va găsi răspuns în 
această sesiune on-line, dar încerc. Concubinul 
angajatei moare. La data decesului nu era asigurat 
în sistemul de pensii, avea 52 ani, fără loc de 
muncă. Angajata, pe baza declaraţiei notariale că a 
suportat cheltuielile de înmormântare poate 
beneficia de ajutorul de deces? În lege se 
menţionează că orice persoană care demonstrează 
că a suportat cheltuielile poate beneficia de ajutorul 
de deces. Este corect să deducem ajutorul de deces
în cuantum de 1208 lei din declaraţia 112?

Aspectele prezentate de dumneavoastră nu intră în sfera 
de activitate a instituţiei noastre, care, în domeniul 
contribuţiilor sociale, are ca principal obiect de activitate 
colectarea acestora.
Pentru a obţine informaţii privind dreptul angajatei 
dumneavoastră de a încasa ajutorul de deces, în funcţie de
legalitatea acordării acestuia derivând şi deductibilitatea 
cheltuielii respective, vă sugerăm să vă adresaţi Casei 
Naţionale de Pensii Publice sau unităţilor sale teritoriale.

2 O PFA profesie liberală, are obligația plăți CAS la 
veniturile realizate dacă persoana fizică are încheiat 
contract cu Casa de Pensii ?

Nu înţelegem la ce vă referiţi arătând că persoana fizică are
încheiat contract cu Casa de Pensii, dar o persoană fizică 
autorizată ce desfăşoară o profesie liberă, are obligația 
plății CAS la veniturile declarate dacă nu se încadrează în 
excepțiile prevăzute la art. 296^23 din Legea nr. 571/2003 
privind Cod fiscal (ex: realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea 
unei activităţi dependente, venituri din pensii , ...).
Venitul declarat de contribuabili, pe baza căruia se 
calculează contribuţia de asigurări sociale reprezintă un 
venit ales de către aceştia, cuprins între 35% din câştigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi echivalentul a de 5 ori acest 
câştig. 

3 Am un PFA, activitate agricolă şi economică. De 
când l-am înfiinţat, în fiecare an depun declaraţia 
600 în baza căreia plătesc CAS trimestrial, pe langa 
CASS şi impozitul pe venit. Ei bine, în fiecare an 
când depun declaraţile de venit funcţionara de la 
ghişeu pare surprinsă "aaa, doriţi să depuneţi şi 
pentru pensie?"
Eu din ce stiu sunt OBLIGAT, nefiind angajat în altă 
parte. Nu este aşa?
Şi a doua întrebare, contribuţia mea ca şi PFA de x 
lei pe an la CAS se consideră toată contribuţia mea 
la pensie? Sau procent din ea este impozit, taxă la 
stat, ceva? Stiu că cele 26,5 procente sunt împărţite 
în 2, contribuţia datorată de angajat şi cea datorată 
de angajator, pe cand la PFA avem o singură 
persoană care plăteşte întregul procent. Bănuiesc 
că pot verifica la Casa de Pensii, dar mai aştept 
câţiva ani să se informatizeze şi să o pot face 
online.

Venitul declarat de contribuabilii pe baza căruia se 
calculează contribuţia de asigurări sociale reprezintă un 
venit ales de către aceştia, cuprins între 35% din câştigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi echivalentul a de 5 ori acest 
câştig.
Obligaţia persoanelor de a se asigura este în funcţie de:
- venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea 
din totalul veniturilor încasate a cheltuielilor efectuate în 
scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribuţii sociale, raportat la numărul lunilor 
de activitate din cursul anului, în cazul contribuabililor care 
desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
- venitul estimat , în cazul contribuabililor care îşi încep 
activitatea în cursul anului fiscal;
- valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin 
raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale 
anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 49 din 
Codul fiscal, în cazul contribuabililor care desfăşoară 
activităţi impuse pe bază de norme de venit.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi impuse în sistem 
real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub 
nivelul plafonului minim prevăzut de lege, nu sunt obligaţi 
să se asigure şi nu datorează contribuţie de asigurări 
sociale, pentru anul fiscal următor. Contribuţiile de asigurări
sociale plătite în anul fiscal în care au fost realizate venituri 
sub nivelul plafonului prevăzut de lege nu se restituie, 
acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare
şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.
În ceea ce priveşte suma pentru contribuţiile de asigurări 
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sociale plătită, aceasta va fi luată în calcul la stabilirea 
stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru 
pensionare. 

4 Dacă am PFA şi în acelaşi timp sunt salariat, mai am
obligaţia de a plăti CAS pentru veniturile obţinute ca 
PFA?

Persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi
dependente, nu datorează contribuţia de asigurări sociale 
pentru veniturile obţinute ca PFA (Codul fiscal art. 296^21 
alin. (1) coroborat cu art. 296^23 alin. (4).) 

5 Salariatul A lucreaza la firma 1 timp de N ani. Firma 
nu plăteşte contribuţii şi are mari datorii la stat. 
Salariatul A trece la firma 2. Tot aşa, nu plăteşte 
nimeni nimic. Trece la firma 3 şi este în prag de 
pensionare. Intervalul de timp ca salariat la firma 3 
este de 8 sau 9 ani. Toate declaraţiile au fost 
depuse, figurează în sistem dar nu a platit nimeni, 
ce se întâmplă în situatia asta?

Problema ridicata de dvs. nu este de competenţa ANAF, 
stabilirea calitatii de asigurat este in sarcina Casei de 
Pensii căreia vă sugerăm să vă adresati 

6 Pentru pensiile private pilonul III, angajatorul poate 
deduce o cheltuială maximă de 400 Euro/an. În 
acest caz, angajatul care beneficiază de aceasta 
pensie privată, ce contribuţii trebuie sa plătească?

Angajatul are obligaţia suportării cotei de 10,5% contribuţie 
individuală de asigurări sociale, corespunzătoare condiţiilor 
normale de muncă, potrivit legii. 

7 O societate încheie un contract de prestare servicii 
(amenajare, decorare etc, pe Codul civil) cu o 
persoană fizică, contractul prevede execuţia unei 
lucrări X în termenul N, contra unei sumei. Când 
reţin CAS şi când nu ?

În cazul în care persoana fizică este autorizată şi este 
înregistrată fiscal potrivit legislaţiei în materie, aceasta va 
declara veniturile estimate la organul fiscal şi va achita 
obligaţiile potrivit deciziei emise. În cazul în care persoana 
fizică este neautorizată, obligaţia reţinerii CAS revine 
societăţii. 

Nu este autorizată, nu este înregistrată niciunde. 
Proiectul este de amenajare spaţiu (să zicem) şi are 
CIM în altă parte. În baza declaraţiei că are contract 
de muncă, au fost efectuate reţineri doar cu privire 
la impozit şi CASS (contractul este pe CNP, similar 
cumva cu drepturile de autor). 

Dacă persoana fizică face dovada ca are contract de 
munca, societatea beneficiară a serviciilor, nu mai trebuie 
sa reţină CAS (Cod fiscal .art 296^23 alin 4).

8 Un PFA a depus în ianuarie 2013 declaraţia 600 (la 
insistenţele doamnelor de la ghiseu), chiar dacă în 
anul 2012, şi după aceea, în anul 2013, a realizat un
venit bază de calcul sub plafonul limitei prevăzute 
de lege (la acel moment 741 lei/luna). Întrebarea 
este : se poate depune o notificare de corectare a 
bazei de calcul conform venitului realizat? Sau 
există altă cale/metodă de corectare a bazei de 
calcul CAS? Mentionez că PFA-ul nu a achitat 
contribuţia calculată la acel moment, deoarece 
considera că nu este corect să achite o sumă 
aplicată la un venit nerealizat. Corect ar fi să se 
aplice la venitul realizat.

Contribuabilii ce desfăşoară activităţi impuse în sistem real,
care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul 
plafonului minim prevăzut de lege, nu sunt obligaţi să se 
asigure şi nu datorează contribuţie de asigurări sociale, 
pentru anul fiscal următor. Contribuţiile de asigurări sociale 
plătite în anul fiscal în care au fost realizate venituri sub 
nivelul plafonului prevăzut de lege nu se restituie, acestea 
fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la 
stabilirea punctajului pentru pensionare.
Precizăm că, venitul declarat de contribuabili, în vederea 
asigurării la sistemul public de pensii, reprezintă un venit 
ales de către aceştia, cu condiţia ca acest venit să fie 
cuprins între limitele stabilite de lege.
Pentru venitul declarat prin formularul 600, aveţi obligaţia 
achitării contribuţiei de asigurări sociale aferentă sumei 
respective, care se va lua în calculul stagiului de cotizare.
Totusi aveţi posibilitatea de a depune declaraţia 600 
rectificativă, dar venitul ales nu poate fi mai mic de 35% din
câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 

9 În cazul Cabinetelor de Avocaţi, se va plăti CAS 
având în vedere că aceştia au propriul sistem privat 
de pensii, unde cotizează în fiecare lună?

Persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări 
sociale, neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au 
obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, nu 
datorează contribuţia de asigurări sociale. 

10 Cum vă aşteptaţi ca o firma să angajeze mai mulţi 
oameni şi să nu-i plătească la negru, în condiţiile în 
care aceste taxe după ce că sunt mari, le mai plătim
şi de 2 ori...

ANAF nu elaborează legislaţia privind nivelul taxelor, 
impozitelor şi contribuţiilor, ci are ca şi atribuţie colectarea 
acestora. Pentru orice plată efectuată şi nedatorată se 
poate solicita restituirea acesteia, potrivit prevederilor 
Codului de procedură fiscală. 

11 Asociaţii unui SRL care nu au niciun venit, nici din Asociaţii respectivi, în condiţiile prezentate, nu au obligaţia 
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dividende şi nici din salarii, au obligaţia de a plăti 
CAS?

plăţii CAS. Dacă doresc asigurare în sistemul public de 
pensii, sugerăm să se adreseze Casei Naţionale de Pensii 
Publice sau unităţilor subordonate ale acesteia, pentru a 
afla condiţiile în care pot deveni asiguraţi. 

12 Un titular de intreprindere individuală, care este 
salariat cu o oră la o societate,va trebui sa plătească
CAS? Daca da, ce procent? Procent calculat din ce?
Din venituri,din profit sau aferent salariului minim pe 
economie?

Persoanele care realizează venituri din salarii nu datorează
contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute în 
calitate de întreprinzători titulari ai unei întreprinderi 
individuale (art.296^23 alin.(4) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal). În ceea ce priveşte timpul de muncă 
vă sugerăm să vă adresaţi Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

13 Un PFA care a depus D600 din propria initiativă (nu 
avea obligaţia) poate renunţa în timpul anului la 
plata contribuţiei (nu-şi mai permite să plătească)? 
Daca da, depune D601 sau cum se procedează?

Conform "procedurii de încetare a obligaţiei de plată a 
contribuţiei de asigurări sociale" aprobată prin Anexa 2 la 
OPANAF nr.1714/2012, în situaţia în care contribuabilii nu 
se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la 
pct.1 din procedură, respectiv: întreprinzătorii titulari ai unei 
întreprinderi individuale; membrii întreprinderii familiale; 
persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să 
desfăşoare activităţi economice; persoanele care 
realizează venituri din profesii libere; persoanele care 
realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la
care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din 
evidenţa contabilă în partidă simplă, sau se află în situaţiile 
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) - c), pct. II, III şi V din 
Legea nr. 263/2010, vor depune la organul fiscal competent
o cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de 
asigurări sociale, în vederea scoaterii din evidenţa fiscală- 
formularul 601. 
Ca urmare, numai în aceste condiţii se poate renunţa la 
plata CAS aferentă venitului declarat în formularul 600.
Contribuţiile de asigurări sociale plătite în anul fiscal în care
au fost realizate venituri sub nivelul plafonului prevăzut de 
lege nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea
stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru 
pensionare.

14 Un PFA care nu are obligaţia depunerii D600, dar 
realizează că vrea să contribuie la CAS, şi vrea să 
depună D600 în luna iulie (pentru perioada iulie-
decembrie), va fi sancționat pentru nedepunerea 
D600 în termenul stabilit de lege sau termenul se 
referă doar la cei care au obligaţia depunerii D600?

În cazul în care contribuabilul ARE obligaţia să depună 
formularul 600, depunerea acestuia după data de 31 
ianuarie inclusiv, este sancţionată potrivit prevederilor 
Codului de procedură fiscală.
Contribuabilul care NU are obligaţia să depună formularul 
600, nu poate fi sancţionat dacă depune acest formular 
după termenul mentionat mai sus.
Pentru cazul în care o persoană fizică doreşte să se 
asigure în sistemul public de pensii, sugerăm să se 
adreseze Casei Naţionale de Pensii Publice sau unităţilor 
subordonate ale acesteia, pentru a afla condiţiile în care pot
deveni asiguraţi.

15 PFA nou înfiinţat în iunie 2015, estimează prin 220 
venitul astfel încât să nu fie obligat la plata CAS 
pentru 2015; lunar va realiza venituri peste plafonul 
de 35%; în 2016 automat va fi obligat să platească 
CAS datorită veniturilor aferente anului anterior, dar 
ce se întâmplă cu perioada de functionare din 2015 
pentru care, dacă ar fi declarat venitul real ar fi platit 
CAS însă ”estimând” un venit inferior a ocolit acestă 
plată.

În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul 
anului fiscal, declaraţia privind venitul asigurat la sistemul 
public de pensii (D600) se depune obligatoriu, iar venitul 
ales nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat. Ca urmare, venitul estimat prin declaratia 220 la 
începerea activităţii, nu are legatură cu venitul asigurat. 

16 Un PFA care nu are obligaţia depunerii D600, nu a 
depus în ianuarie dar a plătit contribuţia CAS lunar 
fără a avea decizie de impunere; actualmente apare
cu suprasolvire la CAS; depunerea D600 acum, în 
luna iulie pentru tot anul 2015 îi va aduce acestuia o
sancțiune pentru nedepunerea D600 în ianuarie?

Contribuabilul care NU are obligaţia sa depună formularul 
600, nu poate fi sancţionat dacă depune acest formular 
după termenul limită. 

17 O societate urmează să încheie un contract cu o În situaţia în care persoana respectivă nu realizează alte 
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persoană fizică (atenţie NU PFA, pur şi simplu 
persoană fizică), contract de drepturi de autor, acea 
societate îşi ia obligaţia să achite impozitul de 16% 
aferent. Întrebarea mea, pe lângă impozitul de 16%, 
societatea comercială are obligaţia să îi plătească 
CAS şi CASS? Sau acea persoană fizică, în anul 
urmator îşi completează declaratia 200 şi îşi declară
veniturile din drepturi de autor şi îşi plăteşte singur 
CAS şi CASS?

venituri (ex. din salarii, pensii, etc.) pentru veniturile din 
drepturi de proprietate intelectuală datorează contribuţii 
sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor 
anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, 
reţinerii şi virării sumelor respective.

Deci societatea comercială nu datorează decât acel 
impozit de 16%? Corect? 

Societatea comercială reține doar impozitul de 16% în 
cazul în care persoana respectivă are și alte venituri 
(salarii, pensii, etc).

18 Dacă am calitatea de salariat, pentru veniturile din 
activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit  
(declaraţia 221), am obligaţia de a plăti CASS? De 
ce?

Veniturile din activităţi agricole fac parte din categoria 
veniturilor pentru care se datorează în mod obligatoriu şi 
CASS, chiar dacă aveţi şi calitatea de salariat. Baza lunară 
de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, 
pentru veniturile din activităţi agricole, o reprezintă valoarea
anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale 
anului.
Pentru aceste venituri nu datoraţi contribuaţia de asigurări 
sociale (CAS).

19 Am primit o decizie de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuției de asigurări sociale de 
sănătate pentru anul 2012. Este normal sa apară o 
asemenea decizie după 3 ani ?

Bună ziua. Administrarea contribuţiilor sociale datorate de 
către persoanele fizice a fost preluată de Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală, în baza prevederilor OUG nr. 
125/2011, începând cu data de 1 iulie 2012, dată cu care a 
început şi predarea/primirea tuturor informaţiilor dintre 
casele de asigurări sociale teritoriale şi ANAF.
Ca urmare, stabilirea obligaţiilor de plată în ceea ce 
priveşte atât CAS cât şi CASS, aferente veniturilor realizate
de persoanele fizice în anul 2012, a avut loc cu întârziere, 
faţă de deciziile de impunere anuale pentru stabilirea 
impozitului anual datorat, ţinând cont de necesitatea 
consolidării unei noi baze de date care să asigure 
informaţiile necesare aplicării corecte a legislaţiei în 
domeniul contribuţiilor sociale.
Pe de altă parte, menţionăm că deciziile de impunere 
privind plata CASS datorat pentru anul fiscal 2012, au fost 
emise în cadrul termenului care dă dreptul organului fiscal 
de a stabili obligaţii fiscale, respectiv 5 ani, începând cu 
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut 
creanţa fiscală.
Avem convingerea că, pe viitor, vor fi evitate astfel de 
întârzieri în ceea ce priveşte emiterea şi comunicarea 
actelor administrative către contribuabili.

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


