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Nr.
Crt.

Întrebare Răspuns

1 Bună ziua,dacă sunt salariat si obtin venituri
si ca Pfa trebùie sa plătesc contribuții si 
pentru veniturile obtinute pe Pfa?Nu este 
dublă impozitare? 

Da, se plătesc contribuţii pentru ambele categorii de
venituri. Nu este o dublă impozitare deoarece 
contribuţiile se stabilesc diferit pentru fiecare 
categorie de venit 

2 Dacă  in  2017  veniturile  din  activitati
independente  au  fost  sub  1900  lei  lunar,
pentru  2018  mai  datorez  cas?  Sau  e
optional? 

 Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din
activități independente, din una sau mai multe surse
de venit, datorează contribuția de asigurări sociale
dacă venitul net realizat în anul precedent raportat
la  numărul  lunilor  de  activitate  din  cursul  anului,
este  cel  puțin  egal  cu  nivelul  salariului  de  bază
minim  brut  pe  țară  în  vigoare  în  luna  ianuarie  a
anului  pentru  care  se  stabilește  contribuția.
Chiar dacă venitul dumneavoastră este sub nivelul
plafonului  minim  prevăzut  de  lege,  puteţi  opta
pentru plata CAS. 

3  Din 2018 declaratiile 200 si 220 se depun
online cu semnatura electronica sau si  pe
suport hartie? 

Ca și în anul 2017 în anul 2018 formularele 200 și
220  pot  fi  depuse  on-line  sau  pe  suport  hârtie.
In cazul în care optați pentru depunerea on-line nu
mai este necesară depunerea acestora și în format
hârtie. 

4  Pentru un avocat trebuie sa depun decl600
privind  contributia  cass  raportat  la
1900*12=22800  lei,  la  acest  nivel  va  plati
cota de 10% de cass? 

Da, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi
independente,  depun  Declaraţiacu  privire  la
încadrarea  veniturilor  realizate  în  plafonul  lunar
referitor  la  CASS,  în funcţie  de venitul  realizat  în
anul precedent  raportat la 1900 leiX12 luni,  acest
nivel fiind luat în calcul în vederea stabilirii obligaţiei
de plată a CASS. 

5 Raportat la veniturile realizate in 2017, care
este pragul minim pentru care sunt obligat
sa depun decl 600 in anul 2018? 

Contribuția de asigurări sociale se datorează dacă
venitul  net  realizat  în  anul  precedent,  exclusiv
cheltuielile  reprezentând  contribuția  de  asigurări
sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din
cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului
de  bază  minim  brut  pe  țară  în  vigoare  în  luna
ianuarie  a  anului  pentru  care  se  stabilește
contribuția.  Deci  pragul  minim  pentru  care  există
obligaţia de plată a contribuţiilor este reprezentată
de  nivelul  veniturilor  lunare  realizate  în  2017
comparat cu 1900 lei salariul de bază minim brut pe
țară ptr ian. 2018 (venituri an 2017 peste 22800 lei) 

6 In  nota  de  fundamentare  era  prevazut  ca
pfa care indeplinesc si calitatea de salariat
sunt scutite de la plata contributiilor pentru
pfa...apoi cand s-a publicat a disparut acest
paragraf...dilema  mea  este  dc  trebuie  sa
platesc si ca salariat si ca pfa pentru ca la
doctor nu ma duc in calitate de pfa...ci de
pf...multumesc! 

Contribuţiile  sociale  obligatorii  sunt  datorate,  în
condiţiile  reglementate  prin  prevederile  art.136
coroborate  cu  cele  ale  art.137,  şi  respectiv  ale
art.153 coroborate cu cele ale art.155,  din Legea
nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările
şi completările  ulterioare  (OUG  79/2017),  de
cetățenii  români  cu  domiciliul  sau  reședința  în
România, atât pentru veniturile din salarii/asimilate
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salariilor  cât  şi  pentru  veniturile  din  activităţi
independente.
Obligaţiile privind plata contribuţiilor sociale de către
persoanele  fizice  care  obţin  venituri  din
salarii/asimilate  salariilor  şi  venituri  din  activităţi
independente, sunt în vigoare şi în anul 2017 şi vor
fi  valabile  şi  în  anul  2018,  cu  menţiunea  că,
începând  cu  anul  2018  au  fost  aduse  unele
modificări privind baza de calcul, cota, declararea,
etc. 

7 PFA activitate  agricola  ramane  la  impozit
forfetar in 2018? 

 Pentru anul 2018, venitul din activităţi agricole se
stabilește pe bază de norme de venit sau în sistem
real  în  funcţie  de  categoria  de  venit  ce  se
realizează. 

8  Pentru un pfa cu norma de venit care are si
calitatea  de  salariat  (norma  se
injumatateste), mai este obligat sa depuna
decl 600 si sa plateasca cas si cass ? 

 Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din
activități  independente impuse pe bază de norme
de venit, datorează contribuția de asigurări sociale
dacă valoarea lunară a normelor de venit, obținută
prin raportarea normelor anuale de venit la numărul
lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea
corecțiilor  ("norma  înjumătăţită")  este  cel  puțin
egală cu nivelul  salariului  de bază minim brut  pe
țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care
se  stabilește  contribuția.
Contribuabilii  la  sistemul  de  asigurări  sociale  de
sănătate,  care nu se încadrează în categoriile de
persoane  exceptate  de  la  plata  contribuției  de
asigurări sociale de sănătate, datorează contribuția
dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin
egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din
una sau mai multe surse de venituri din categoriile
prevăzute  la  art.  155  alin.  (2).
Persoanele fizice menționate mai sus au obligația
depunerii  Declaraţiei  până la  data de 31 ianuarie
2018. 

9 Salariat cu venit de peste 1900 lei in acelasi
timp desfasor si o activitate independenta a
carui  profit  net  estimat  este  inferior
plafonului de 12 salarii minime pe economie
in 2018 voi platii si pt activitatea economica
cobtributia la sanatate 

 În  cazul  în  care  continuaţi  să  desfășurați  o
activitate  independentă  şi  anul  2018,  iar  venitul
lunar  realizat  în  anul  2017,  este  mai  mic  decât
nivelul  salariului  de  bază  minim  brut  pe  țară,  nu
aveți obligația plății contribuției de asigurări sociale
de  sănătate.  Doar  dacă  începeţi  o  activitate
independentă în anul 2018 se va lua în considerare
venitul estimat în 2018 

10 Daca  se  realizeaza  anual  venituri  din
activitati  independente  de  30.000  lei  si
venituri  din  dividende  de  35.000  lei  se
datoreaza  CASS  pentru  fiecare  sursa  de
venit sau se plateste o singura data suma
de 2.280 lei pe an ? 

În cazul prezentat de dvs., contribuţia de asigurări
sociale de sănătate, nu se datorează pentru fiecare
categorie de venit, pentru această contribuţie, baza
lunară de calcul fiind salariul de bază minim brut pe
ţară 

11 S-a  obtinut  venituri  din  dividende  in  2017
peste  22800  lei.  Persoana este  in  acelasi
timp  si  angajat  cu  norma  intreaga.  Ce
plateste in 2018 raportat la acest venit din
dividende? Nu se stie daca in 2018 ii vor fii
distribuite  dividende deoarece nu are  inca

 Pentru anul 2017, nu se datorează contribuţia de
asigurări  sociale  de  sănătate  pentru  venitul  din
dividendele ÎNCASATE în anul 2017, în situaţia în
care persoana la care faceţi referire este şi salariat.
Pentru  anul  2018,  dacă  persoana  care  obţine
venituri din salarii realizează şi venituri anuale din
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rezultatul contabil al societatii...? dividende  cel  puțin  egale  cu  12  salarii  de  bază
minime  brute  pe  țară,  datorează  contribuţia  de
asigurări  sociale de sănătate şi  pentru aceste din
urmă venituri. 

12  PFA impozitat  in  anul  2017  la  norma  de
venit (16.500 ron/an), cu obligatia de a plati
CAS/CASS (au fost depuse declaratiile 220
si  600  in  2017  -  anul  inceperii  activitatii).
Acest PFA trece in 2018 la sistem real (venit
estimat 16.800 ron/an), fara obligatia si fara
dorinta de a opta pentru plata CAS/CASS.
Ce declaratii se depun in acest sens? 

Trebuie  să  depuneţi  până  la  31  ianuarie  2018
"Declarația privind venitul estimat/norma de venit" -
Formularul 220, pentru a opta pentru trecerea de la
impunerea pe bază de norme de venit la impunerea
în sistem real. 

13  Care este suma maxima pe care o poate
castiga  in  2017 un pensionar  din  activitati
independente pentru a NU avea obligatii de
plata  privind  CAS/CASS  pentru  aceste
venituri? 

In  anul  2018,  pentru  veniturile  din  activități
independente  persoanele  care  au  calitatea  de
pensionari  nu  datorează  contribuție  de  asigurări
sociale (CAS),indiferent de venitul realizat in 2017 .
In ceea ce privește CASS, in cazul în care veniturile
anulale realizate în anul 2017 sunt cel puțin egale
cu 12 salarii  de bază minime brute, se datorează
contribuția de asigurări sociale de sănatate (CASS).

14 Daca  notarii  sunt  asigurati  in  sistemul  de
pensie  propriu,  vor  plati  CAS  din  2018?
multumesc 

Conform art 62 alin (2) din Legea notarilor publici si
a  activitatii  notariale  nr.  36/1995,  republicata,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  sistemul  de
pensii  prevazut  de  aceasta  lege  este  obligatoriu
pentru notarii  publici  membri  ai  Uniunii  dar notarii
publici pot contribui si la sistemul public de pensii,
in  conditiile  legii.
Totodata,  potrivit  art  150  din  Legea  nr.  227/2015
privind Codul  fiscal  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare,  persoanele  fizice  asigurate  în  sisteme
proprii  de  asigurări  sociale,  care  nu  au  obligația
asigurării  în sistemul public de pensii  potrivit  legii,
precum  și  persoanele  care  au  calitatea  de
pensionari  nu  datorează  contribuția  de  asigurări
sociale pentru veniturile din activitati independente.
In  consecinta,  notarii  nu  au  obligatia  sa  achite
contribuția de asigurări sociale la sistemul public de
pensii . 

15 Rog sa mi spuneti daca pentru venituri din
activitati  independente mai  mici  de 22.800
anual, am obligatia de plata a CAS si CASS
in 2018? 

 În situația în care în anul 2017 ați realizați venituri
numai  din  activități  independente  a  căror  valoare
este mai mică de 22800 lei  nu datorați  contribuții
sociale.  Persoanele  fizice  care  realizează  venituri
anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute
pe  țară  pot  opta  pentru  depunerea  declarației  cu
privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul
lunar și pentru plata contribuției de asigurări sociale
de sănătate pentru anul în curs, în aceleași condiții
prevăzute  pentru  persoanele  care  realizează
venituri  anuale  peste nivelul  a  12 salarii  de bază
minime  brute  pe  țară.  Opțiunea  este  obligatorie
pentru întregul an fiscal, cu excepția situației în care
în cursul anului fiscal se încetează activitatea sau
se intră în suspendare temporară a activității potrivit
legislației  în  materie,  caz  în  care  se  depune  la
organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de
la data la care a intervenit evenimentul, o declarație
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în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând
contribuția de asigurări sociale de sănătate. 

Si daca am realizat si venituri salariale sau
din pensii ? 

 În vederea stabilirii  plafonului anual,  veniturile din
salarii sau din pensii nu se cumulează cu veniturile
din activități independente. 

17 Pentru un pfa care nu desfasoara activitate
in  2018  (venituri  0)  ,  iar  titularul  nu  are
calitate  de  salariat,se  plateste  cass  la
nivelul salariului minim brut? 

În  situația  în  care  nu  ați  declarat  încetarea  sau
suspendarea  activității  și  în  anul  percendent  ați
realizat venituri peste plafonul de 12 salarii de bază
minime brute pe țară în vigoare în luna pentru care
se  datorează  contribuțiile,  în  anul  2018  datorați
CASS. 

18 Daca sunt si salariata si obtin si venituri din
activ independ , ce obligatii declarative am
pt 2018? Veniturile sunt sub plafon 

Dacă veniturile realizate în anul 2017 din activități
independente,  din  una  sau  mai  multe  surse
cumulate, sunt sub plafonul de 12 salarii  de bază
minime brute pe țară în vigoare în luna pentru care
se  datorează  contribuțiile,  nu  aveți  nicio  obligație
declarativă în anul 2018. Pentru veniturile din salarii
nu aveți obligații declarative. 

19 In ce situatie un pfa este obligat sa depuna
declaratia  600 in  anul  2018 si  pana la  ce
data ? 

Persoanele fizice autorizate care realizează în anul
precedent  venituri  care  depășesc  plafonul  de  12
salarii de bază minime brute pe țară în vigoare în
luna  pentru  care  se  datorează  contribuțiile  sunt
obligate  să depună,  până la  data  de 31 ianuarie
inclusiv  a  anului  pentru  care  se  stabilesc
contribuțiile  sociale,  declarația  cu  privire  la
încadrarea  veniturilor  realizate  în  plafonul  de  12
salarii de bază minime brute pe țară în vigoare în
luna pentru care se datorează contribuțiile. 

20 Un salariat care are si venituri din chirii mai
mari  de  22.800 lei  anual,  din  3 contracte,
are obligativitatea depunerii declaratiei 600?
CASS se calculeaza pe fiecare contract in
parte sau la total venituri din chirii? 

 Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din
cedarea  folosinței  bunurilor  sunt  obligate  la  plata
contribuției  de  asigurări  sociale  de  sănătate  și
depun anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a
anului  pentru  care  se  stabilesc  contribuțiile  de
asigurări sociale de sănătate, declarația cu privire la
încadrarea  veniturilor  realizate  în  plafonul  de  12
salarii de bază minime brute pe țară în vigoare în
luna  pentru  care  se  datorează  contribuțiile.
Încadrarea  în  plafonul  anual  se  efectuează  prin
însumarea veniturilor. 

21  Daca un pensionar  are PFA si  realizeaza
venituri  sub  plafon  trebuie  sa  depuna
decl.600?acelasi lucru ma intereseaza si pt
un  salariat  care  obtine  venituri  din  activ.
independ.sub plafon.va multumesc 

 Atât  persoana  fizică  care  are  calitatea  de
pensionar, cât și cea care are calitatea de salariat și
care  în  anul  precedent  au  realizat  venituri  din
activități independente sub plafonul de 12 salarii de
bază minime brute pe țară în vigoare în luna pentru
care  se  datorează  contribuțiile,  nu  au  obligația
depunerii declarației. 

22 Ce declarații trebuie depuse de PFA pentru
CAS si CASS şi până la ce dată? 

 Persoanele fizice autorizate care realizează în anul
precedent  venituri  care  depășesc  plafonul  de  12
salarii de bază minime brute pe țară în vigoare în
luna  pentru  care  se  datorează  contribuțiile  sunt
obligate  să depună,  până la  data  de 31 ianuarie
inclusiv  a  anului  pentru  care  se  stabilesc
contribuțiile  sociale,  declarația  cu  privire  la
încadrarea  veniturilor  realizate  în  plafonul  de  12
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salarii de bază minime brute pe țară în vigoare în
luna pentru care se datorează contribuțiile. 

23 1) Un PFA radiat la ONRC in 2017 care a
avut venituri peste plafonul de 22.800 pana
la  data  inchiderii,  mai  depune decl  600 in
2018?  2)  Pentru  dividendele  incasate  in
2017 de catre asociati  care au si calitatea
de  salariati  si  care  depasesc  plafonul  de
scutire,  trebuie  depusa  declaratia  600  in
2018? 

O  persoană  fizică  autorizată  radiată  la  ONRC în
anul 2017 nu mai are obligația depunerii declarației
600,  nici  pentru  CAS,  nici  pentru  CASS  în  anul
2018.  În  ceea  ce  privește  dividendele,  atât
distribuite , cât și încasate în anul 2017, menționăm
că încă nu au fost publicate normele metodologice
de aplicare a Codului fiscal. 
Completare
Pentru  moment  asteptam  publicarea  normelor
metodologice de aplicare a codului fiscal. Ulterior
publicarii acestora vom reveni la dvs, cu precizari
suplimentare.

24 Pfa  pensionar  care  depaseste  plafonul  de
22800 este obligat sa se asigure la sanatate
si cas ? Eu din lege am inteles ca nu dar as
vrea si o confirmare . 

 Persoanele fizice care au calitatea de pensionari
nu  datorează  CAS  pentru  veniturile  din  activități
independente, dar datorează CASS. 

25  Realizez  venituri  din  activitati
independente,  respectiv  drepturi  de  autor.
Veniturile care estimez ca le voi realiza in
2018 sunt sub plafonul de 22800 lei/anual,
iar in anul 2017 nu am realizat venituri mai
mari de 22800 lei/anual. Daca doresc totusi
sa  fiu  asigurata  in  sistemul  public  de
sanatate ce trebuie sa fac? 

Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  anuale
sub nivelul  a 12 salarii  minime brute pe țară,  pot
opta  pentru  depunerea  declarației  600  și  pentru
plata  CASS  pentru  anul  în  curs.  Opțiunea  este
obligatorie  pentru  întregul  an  fiscal,  cu  excepția
situației în care în cursul anului fiscal se încetează
activitatea sau se intră în suspendare temporară a
activității potrivit legislației în materie, caz în care se
depune la organul fiscal competent,  în termen de
30  de  zile  de  la  data  la  care  a  intervenit
evenimentul,  o  declarație  în  vederea  stopării
obligațiilor  de  plată  reprezentând  contribuția  de
asigurări sociale de sănătate. 

26 Un  avocat  care  este  asigurat  în  sistem
propriu de pensii depune D600? 

 Persoanele  fizice  asigurate  în  sisteme proprii  de
asigurări  sociale  nu  datorează  CAS  pentru
veniturile obținute din activități independente și deci
nu depune decalarația 600. 

Cred ca se depune doar pt sanatate! Da D600 se depune in situatia mentionata pentru
obligatia platii CASS 

27 Am PFA și contracte drepturi de autor. Ce
declarații fiscale trebuie sa depun în 2018? 

Pana la data de 31 ianuarie 2018 trebuie depusa
D600 in situatia in care veniturile cumulate realizate
in anul 2017 depasesc plafonul si D200 pana la 25
mai 2018, dupa caz. 

28 Buna  ziua!  O  întreprindere  individuala,
sistem  de  impunere  norma  de  venit
(  activitate  agricola)  ,  venituri  realizate
aprox.400000  lei  ...are  obligația  depunerii
declarației 600? Mulțumesc! 

 În  cazul  prezentat  de  dumneavoastră  există
obligația depunerii declarației 600 până la data de
31 ianuarie 2018. 
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