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I. CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE
1. Contribuabili la sistemul public de pensii și veniturile din activități independente
supuse contribuției de asigurări sociale
Următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea
legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz:
a) cetățenii români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii,
domiciliul ori reședința în România;
b) cetățenii români, cetățenii altor state și apatrizii care nu au domiciliul sau reședința în
România, în condițiile prevăzute de legislația europeană aplicabilă în domeniul securității sociale,
precum și de acordurile privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
Pentru veniturile din activități independente, respectiv pentru veniturile din activități de
producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de
proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din
activități adiacente, contribuabilii la sistemul public de pensii, datorează, contribuții de asigurări
sociale.
Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul
net anual în sistem real precum și persoanele fizice care realizează venituri din activități
independente și care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, se încadrează
în categoria asiguraților obligatoriu în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc
următoarele condiții, după caz:
a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor
efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând
contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește
35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în
sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza, potrivit “Declarației privind venitul estimat/norma de
venit” (formular 220), depusă la organul fiscal competent, depășește 35% din câștigul salarial
mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep
activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual
pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la
numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute de lege1,
depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs
desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.

1

Art.69 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
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2. Cotele de contribuții de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de
stat
Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele:
a) 26,3% pentru condiții normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și
15,8% pentru contribuția datorată de angajator;
b) 31,3% pentru condiții deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală
și 20,8% pentru contribuția datorată de angajator;
c) 36,3% pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă astfel cum sunt
prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 25,8% pentru contribuția
datorată de angajator.
3. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care
realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în
sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină
venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul
plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din
câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în
vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate.
Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din
câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în
vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției, și nici mai mare decât
echivalentul a de 5 ori acest câștig.
În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente și care
determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit , baza lunară de calcul al contribuției
de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în
care se desfășoară activitatea și nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din
câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în
vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate, și nici mai mare decât echivalentul a de
5 ori acest câștig.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
pentru care impozitul pe venit se reține la sursă , baza lunară de calcul al contribuției de asigurări
sociale o reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă calculată prin aplicarea
cotei de 40% asupra venitului brut, și nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în luna
pentru care se datorează contribuția.
NU datorează contribuția de asigurări sociale
 persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale;
 persoanele care au calitatea de pensionari.
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4. Declararea, plata și definitivarea contribuției de asigurări sociale în cazul veniturilor
din activități independente
Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul
net anual în sistem real precum și persoanele fizice care realizează venituri din activități
independente și care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, obligate să se
asigure în sistemul public de pensii, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31
ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plățile anticipate cu titlu de contribuții de
asigurări sociale, declarația2 privind îndeplinirea condițiilor privind încadrarea în categoria
asiguraților obligatoriu, formular 600.
Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, depun declarația menționată
anterior în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Declarația (formularul 600) se completează în două exemplare, din care originalul se
depune la organul fiscal competent iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către
împuternicitul acestuia.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa
unde contribuabilul își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care
aceasta este diferită de domiciliu.
Declarația se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul
poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de
lege.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii
la poștă, după caz.
Declarația se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță ca metodă
alternativă de depunere a declarațiilor, în conformitate cu prevederile legale.În acest caz, data
depunerii declarației este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul
electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului
declarațiilor. În cazul în care declarația nu este validată, data depunerii declarației este data
validării astfel cum rezultă din mesajul electronic 3.
NOTA 1:
Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul
net anual în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului
minim (35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale
de stat), nu au obligația depunerii formularului 600 și nu datorează plăți anticipate cu titlu de
contribuții de asigurări sociale.
Contribuțiile de asigurări sociale plătite în anul fiscal în care persoanele fizice care realizează
venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real, au realizat
venituri sub nivelul plafonului minim, nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea
stagiului de cotizare și la stabilirea punctajului pentru pensionare.
Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, care determină venitul
net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit, sunt obligate să efectueze în
cursul anului plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale care se stabilesc de organul
fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației menționate anterior.

2

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3655/2015 din 15 decembrie 2015, pentru aprobarea modelului, conținutului,
modalității de depunere și de gestionare a formularului 600 "Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate
obligatoriu în sistemul public de pensii"; MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 18 decembrie 2015; Modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a
declarației se găsesc pe portalul ANAF, la adresa: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/toate_formularele_cu_explicatii/ .
3

Art. 103 alin. (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
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În decizia de impunere, emisă de organul fiscal competent, baza de calcul al contribuției de
asigurări sociale se evidențiază lunar, iar plata acestei contribuții se efectuează trimestrial, în 4 rate
egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Obligațiile de plată a contribuției de asigurări sociale reprezentând plăți anticipate,
determinate prin decizia de impunere, se stabilesc prin aplicarea cotei de contribuție prezentate la
punctul 2 asupra bazelor de calcul prezentate la punctul 3, după caz.
Cota de contribuție de asigurări sociale pentru persoanele fizice care realizează venituri din
activități independente, care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor
anuale de venit, este cota pentru contribuția individuală, prezentate la punctul 2.
NOTA 2:
Contribuabilii menționați anterior pot opta pentru cota integrală de contribuție de
asigurări sociale corespunzătoare condițiilor normale de muncă, prezentată la punctul 2. Opțiunea
se exercită prin completarea corespunzătoare a declarației ( formularului 600) depusă la organul
fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se dorește utilizarea
cotei integrale de contribuție de asigurări sociale, în cazul contribuabililor care au desfășurat
activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul
contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal. Opțiunea este obligatorie pentru
contribuabil pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăților anticipate, și se consideră
reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală prin
depunerea unei cereri la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal
pentru care se dorește revenirea la cota individuală de contribuție de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care
impozitul pe venit se reține la sursă datorează contribuții de asigurări sociale individuale în cursul
anului, sub forma plăților anticipate, plătitorii de venituri având obligația calculării, reținerii și plății
sumelor respective. Pentru aceste persoane, obligațiile reprezentând contribuția individuală de
asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul
prezentată la punctul 3, se rețin și se plătesc de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, acestea fiind obligații finale.
Încadrarea în plafonul lunar reprezentând echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către
plătitorul de venituri.
NOTA 3:
Persoanele care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, nu se mai încadrează în
categoria persoanelor care au obligația plății contribuției, precum și cele care intră în suspendare
temporară a activității potrivit legislației în materie au obligația de a depune la organul fiscal o
cerere4, în vederea recalculării plăților anticipate.
Definitivarea contribuției de asigurări sociale în cazul veniturilor determinate în sistem real se
efectuează în baza declarației privind venitul realizat.
Obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale se determină de organul fiscal
competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza declarației privind venitul realizat, prin
aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuție, conform opțiunii exprimate de către
contribuabil, asupra bazei de calcul prezentată la punctul 3, cu încadrarea acesteia în plafonul
minim și maxim.

4

Cererea prevăzută la art. 121 alin. (10) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv formularul
220.
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Diferențele de venit, precum și contribuția de asigurări sociale aferentă, stabilite în plus prin
decizia de impunere, se repartizează pe lunile în care a fost desfășurată activitatea.
Obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale se determină de organul fiscal
competent, prin decizie de impunere anuală și în cazul persoanelor care în anul fiscal precedent au
realizat venituri sub nivelul plafonului minim și nu au avut obligația depunerii declarației privind
îndeplinirea condițiilor privind încadrarea în categoria asiguraților obligatoriu, și nu au datorat plăți
anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, al căror venit realizat în anul fiscal pentru care
se efectuează definitivarea contribuției de asigurări sociale se încadrează în plafonul minim ( 35%
din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat).
Pentru aceste persoane, sumele reprezentând baza de calcul și contribuția de asigurări sociale
aferentă, stabilite prin decizia de impunere, se repartizează pe lunile în care a fost desfășurată
activitatea.
Plata contribuției de asigurări sociale stabilite prin decizia de impunere anuală se
efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.
NOTA 4:
În sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, se poate asigura orice
persoană care dorește să se asigure sau care dorește să își completeze venitul asigurat5.

II. CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
1. Contribuabilii – persoane fizice la sistemul de asigurări sociale de sănătate
Următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate,
cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și
ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz:
a) cetățenii români cu domiciliul în țară;
b) cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere
temporară ori au domiciliul în România;
c) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care
produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România
pentru o perioadă de peste 3 luni;
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și
Confederația Elvețiană care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate
salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă
zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână;
e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România și care își
stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparținând
Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui
stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea
de boală-maternitate, care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care
produce efecte pe teritoriul României;

5

Art.6 alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
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NOTA 5:
Persoanele menționate la lit. a) - e), care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în
sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European
și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de
securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne
a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării,
nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.
2. Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate
Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, datorează, după caz, contribuții de
asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri din activități independente;
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
d) venituri din investiții:
d1) venituri din dividende;
d2) venituri din dobânzi;
d3) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte
operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
d4) câștiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
d5) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură:
e1) cultivarea produselor agricole vegetale;
e2) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor
fructiferi și altele asemenea;
e3) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din
valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
f) venituri din alte surse6.
3. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din activități independente, din activități agricole,
silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum și din cedarea
folosinței bunurilor
3.1. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care
realizează venituri din activități independente precum și venituri din asocierea cu o persoană juridică
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină
venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al
contribuției de asigurări sociale de sănătate este diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile
efectuate în scopul desfășurării activității independent, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția
de asigurări sociale de sănătate sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la
numărul de luni în care a fost desfășurată activitatea pe fiecare sursă de venit.
În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, pentru care impozitul pe venit se reține la sursă, baza lunară de calcul al contribuției
de asigurări sociale de sănătate o reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă
determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

6

Veniturile definite conform art. 114 și 117 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
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Pentru persoanele fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică,
baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul din
asociere.
NOTA 6:
Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul
menționate anterior nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, în
vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.
NOTA 7:
În anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează:
- venituri din salarii sau asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activități independente;
- venituri din asocierea cu o persoană juridică;
- venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
- indemnizații de șomaj;
- indemnizații pentru creșterea copilului;
- ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau
unei boli profesionale,
cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.
3.2. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care
realizează venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole, respectiv din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;
c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în
stare naturală,
baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a
normei de venit, raportată la numărul de luni în care s-a desfășurat activitatea, baza lunară de
calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit,
raportată la numărul de luni în care s-a desfășurat activitatea.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din silvicultură și piscicultură, care se supun
impunerii ca și venituri din activități independente, venitul net anual fiind determinat în sistem real,
pe baza datelor din contabilitate, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de
sănătate reprezintă diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul
desfășurării activității, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate,
raportată la numărul de luni în care s-a desfășurat activitatea.
NOTA 8:
Pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură realizate începând cu data
de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câștigul
salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.
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3.3. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care
realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor
Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice
care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția celor care realizează venituri din
arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, este diferența dintre venitul
brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut,
diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri,
exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, sau valoarea anuală a
normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni din anul fiscal prevăzut în contractul
încheiat între părți, și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial
mediu brut, în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de
reținere la sursă a impozitului, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate
este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40%
asupra venitului brut și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial
mediu brut, în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.
4. Stabilirea, plata și declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru
veniturile din activități independente, din activități agricole, silvicultură, piscicultură,
din asocieri fără personalitate juridică, precum și din cedarea folosinței bunurilor
4.1. Plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate
Următoarele categorii de persoane au obligația de a efectua plăți anticipate cu titlu de
contribuții de asigurări sociale de sănătate:
a) persoanele fizice care realizează venituri din activități independente;
b) persoanele fizice care realizează venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;
c) persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția
veniturilor din arendă;
d) plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, precum și din arendarea bunurilor
agricole, impozitate în regim de reținere la sursă.
Persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c) sunt obligate să efectueze în cursul anului plăți
anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate care se stabilesc de organul fiscal
competent, prin decizie de impunere, pe fiecare sursă de venit, pe baza declarației de venit
estimat/norma de venit sau a declarației privind venitul realizat. Pentru aceste persoane fizice, cu
excepția celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuințe proprietate
personală, în scop turistic, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute
în decizia de impunere se evidențiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale,
până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuințe
proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere
inclusiv, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului
în sistem real, precum și pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai
mare de 5 camere de închiriat în locuințe proprietate personală, în decizia de impunere emisă de
organul fiscal competent, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se
evidențiază lunar, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 iulie inclusiv și 25
noiembrie inclusiv.
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Plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate se determină prin
aplicarea cotei de 5,5%, aferentă contribuției individuale, asupra bazelor de calcul menționate
anterior.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, persoanele prevăzute la lit. a) – c), își încetează
activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității potrivit legislației în
materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent o declarație, însoțită de documente
justificative, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării
plăților anticipate.
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice
care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică,
precum și din arendarea bunurilor agricole, impozitate în regim de reținere la sursă, se calculează,
reține și se plătește de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care au fost plătite veniturile.
În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din agricultură, respectiv venituri din
cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor
fructiferi și altele asemenea, și din creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea
produselor de origine animală, în stare naturală, obligațiile de plată ale contribuției de asigurări
sociale de sănătate se determină pe baza declarației depusă de persoanele fizice respective, anual,
la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, prin
aplicarea cotei de 5,5% aferentă contribuției individuale, asupra bazei de calcul reprezentând
valoarea anuală a normei de venit, raportată la numărul de luni în care s-a desfășurat activitatea.
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia
de impunere emisă de organul fiscal competent, iar plata se efectuează în două rate egale, până la
data de 25 octombrie inclusiv și 15 decembrie inclusiv.
4.2. Declararea și definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate
Veniturile care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de
sănătate sunt cele din declarația de venit estimat/norma de venit sau din declarația privind venitul
realizat, după caz.
Pentru anul fiscal 2016, obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de
sănătate se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală pe fiecare
sursă de venit, pe baza declarațiilor menționate anterior, prin aplicarea cotei de 5,5% aferentă
contribuției individuale, asupra bazelor de calcul, la determinarea cărora nu se iau în considerare
pierderile fiscale anuale. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se
evidențiază lunar în decizia de impunere. Baza lunară de calcul astfel evidențiată nu poate fi
mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă venitul pentru care se
calculează contribuția este singurul realizat.
În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor în anul
2016, stabilirea obligațiilor anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum
și încadrarea bazei lunare de calcul în plafoanele minime/maxime se realizează de organul fiscal
competent, prin decizia de impunere anuală.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ |www.anaf.ro

11

2016

Ghid privind contribuțiile sociale datorate de către persoanele fizice care realizează venituri din activități
independente și alte venituri precum și de către persoanele fizice care nu realizează venituri

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează în termen de cel mult 60 de
zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie
potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală 7.
Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, obligațiile anuale de
plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se determină de organul fiscal competent, prin
decizia de impunere anuală, pe baza declarației de venit estimat/norma de venit sau declarației
privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 5,5% aferentă contribuției individuale de asigurări
sociale de sănătate asupra bazelor de calcul menționate la punctul 3, după caz, la determinarea
cărora nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale. Baza de calcul al contribuției de asigurări
sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia de impunere.
5. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din investiții și din alte surse
5.1. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care
realizează venituri din investiții
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din investiții sub forma câștigurilor din
transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, baza lunară de calcul al contribuției de
asigurări sociale de sănătate reprezintă câștigul net anual raportat la cele 12 luni ale anului de
realizare a veniturilor.
NOTA 9:
Câștigul net anual/pierderea netă anuală8 se determină ca diferență între câștigurile și
pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul
titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii. La determinarea
câștigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul și costurile aferente tranzacțiilor care
nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacții.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul al
contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani
sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat
la cele 12 luni ale anului.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dobânzi, baza lunară de calcul al
contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dobânzi, realizate
în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri impozabile din lichidarea unei
persoane juridice, inclusiv din reducerea de capital, baza lunară de calcul al contribuției de
asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor impozabile distribuite de persoanele
juridice.
Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul
menționate anterior nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în
vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.
7

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

8

Art.96 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
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ATENȚIE: Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de
sănătate veniturile din investiții neimpozabile 9.
În anul 2016, persoanele care realizează venituri din investiții nu datorează contribuție de
asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează, cu excepția veniturilor din
drepturi de proprietate intelectuală, și:
● venituri din salarii sau asimilate salariilor;
● venituri din pensii;
● venituri din activități independente;
● venituri din asocierea cu o persoană juridică;
● venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
● indemnizații de șomaj;
● indemnizații pentru creșterea copilului;
● ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
● indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau
unei boli profesionale.
5.2. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care
realizează venituri din alte surse
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din alte surse 10, baza lunară de calcul al
contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute realizate în cursul
anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul
prevăzută la aliniatul precedent, nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial
mediu brut, în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.
În anul 2016, persoanele care realizează venituri din alte surse nu datorează contribuție de
asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează, cu excepția veniturilor din
drepturi de proprietate intelectuală, și:
● venituri din salarii sau asimilate salariilor;
● venituri din pensii;
● venituri din activități independente;
● venituri din asocierea cu o persoană juridică;
● venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
● indemnizații de șomaj;
● indemnizații pentru creșterea copilului;
● ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
● indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau
unei boli profesionale.

9

Sunt veniturile prevăzute la art.93 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

10

Veniturile din alte surse sunt cele definite la art.114,116 și art.117 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare.
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6. Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din investiții și din alte surse
6.1. Stabilirea contribuției
Atât pentru anul 2016 cât și pentru anul 2017, în cazul persoanelor fizice care
realizează venituri din investiții și/sau din alte surse, contribuția de asigurări sociale de sănătate se
stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informațiilor:
► din declarația privind venitul realizat,
► din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit,
► din evidența fiscală, după caz.
Contribuția de asigurări sociale de sănătate menționată la aliniatul precedent, se stabilește în
anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei de 5,5% aferentă
contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate asupra bazelor de calcul menționate la
punctul 5, după caz. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază
lunar în decizia de impunere.
NOTA 10:
Pentru anul 2016, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu
poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă venitul pentru care se
calculează contribuția este singurul realizat.
6.2. Plata contribuției
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.
7. Stabilirea contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile
realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017
Organul fiscal competent are obligația stabilirii contribuției anuale de asigurări sociale de
sănătate datorate de persoanele fizice care realizează, într-un an fiscal, venituri din următoarele
categorii:
a) venituri din activități independente;
b) venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură;
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică;
d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
e) venituri din investiții;
f) venituri din alte surse.
Contribuția anuală de asigurări sociale de sănătate prevăzută la aliniatul precedent se
stabilește, de organul fiscal competent, în anul următor celui de realizare a veniturilor, prin decizie
de impunere anuală11 pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate, pe baza
informațiilor din:
► declarațiile fiscale privind veniturile realizate;
► evidența fiscală, după caz.

11

Sumele de plată stabilite prin decizia de impunere anuală se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere,
iar cele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
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Contribuția anuală se calculează prin aplicarea cotei individuale asupra bazei anuale de
calcul, determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuția de
asigurări sociale de sănătate, aferente veniturilor prevăzute la lit. a) - f). Baza anuală de calcul
nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară și nici
mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut înmulțită cu 12 luni. În cazul
persoanelor fizice care realizează atât venituri dintre cele prevăzute la lit.a)-f) cât și venituri din
salarii sau asimilate salariilor, baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate
utilizată la încadrarea în plafonul minim prevăzut se determină ca sumă a tuturor bazelor lunare de
calcul asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.
NOTA 11:
Baza anuală de calcul nu se încadrează în plafonul minim menționat anterior pe perioada în
care persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la lit.a)-f) se încadrează în categoria
persoanelor care au calitatea de pensionari sau în categoriile:
● copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt
elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de
la terminarea studiilor, ucenicii sau studenții, precum și persoanele care urmează modulul instruirii
individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști. Dacă realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități
agricole, silvicultură și piscicultură, pentru aceste venituri datorează contribuție;
● tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului.
Dacă realizează venituri din cele prevăzute la aliniatul precedent sau sunt beneficiari de ajutor
social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste
venituri datorează contribuție;
● persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor
drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada
anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr.
44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea
și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a
Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și
persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței pentru victoria
Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov
din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru drepturile
bănești acordate de aceste legi;
● persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
● bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul
Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se
datorează contribuția;
● femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează
contribuția sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe
țară. În cazul în care venitul lunar realizat depășește nivelul salariului de bază minim brut pe țară,
baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de
venit care depășește acest nivel.
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Contribuția anuală de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală
se distribuie proporțional cu ponderea fiecărei baze de calcul în baza anuală de calcul.
Contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă fiecărei baze de calcul, distribuită
potrivit aliniatului precedent, se deduce potrivit prevederilor Titlului IV "Impozitul pe venit" din
Codul fiscal12.
8. Contribuția de asigurări sociale de sănătate în cazul în care persoanele fizice nu
realizează venituri
8.1. Înregistrarea în evidența fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri
Persoanele fizice care nu realizează venituri:
- din salarii sau asimilate salariilor;
- din pensii;
- din activități independente;
- din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, din Codul fiscal 13;
- din cedarea folosinței bunurilor;
- din investiții;
- din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
- din alte surse;
- din indemnizații de șomaj;
- din indemnizații pentru creșterea copilului;
- din ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- din indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă
sau unei boli profesionale, și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la NOTA 11, sau în categoriile de persoane
prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) - o) 14 din Codul fiscal, pentru care plata contribuției se suportă
din alte surse, datorează, lunar, contribuție de asigurări sociale de sănătate și au obligația
să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se
încadrează în categoria persoanelor care nu realizează venituri.
Contribuția se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul
reprezentând valoarea salariului minim brut pe țară și se datorează pe toată perioada în care sunt
încadrate în această categorie.
Persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni și nu au
efectuat plata contribuției lunare pentru această perioadă, contribuția datorată pentru luna în care
solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de calcul reprezentând
valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe țară. Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este
mai mică de 6 luni și nu s-a efectuat plata contribuției lunare pentru această perioadă, contribuția
datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabilește proporțional cu perioada respectivă.

12

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

13

Titlul II – Impozitul pe profit, Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.
14
Persoanele prevăzute la art.153 alin.(1) lit.g)-o) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Națională de Pensii Publice și alte entități care
plătesc venituri din pensii, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Secretariatul de Stat pentru Culte, autoritățile administrației publice
locale, pentru persoanele, cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane.
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8.2. Depunerea declarației
Persoanele fizice prevăzute la punctul 8.1 au obligația să depună la organul fiscal
competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie, o declarație 15
- formular 604, în vederea stabilirii obligațiilor de plată, iar persoanele fizice care nu au realizat
venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni și nu au efectuat plata contribuției lunare pentru această
perioadă, depun declarația menționată la data solicitării înregistrării.
8.3. Stabilirea și plata contribuției
Organul fiscal competent stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de
persoanele prevăzute la punctul 8.1 pe baza informațiilor din declarația depusă de acestea și emite
anual decizia de impunere.
Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită se efectuează trimestrial, până la
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni și nu
au efectuat plata contribuției lunare pentru această perioadă, plata contribuției de asigurări sociale
de sănătate datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se efectuează în termen de 30 de zile
de la data comunicării deciziei de impunere.
8.4. Scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri
Persoanele care încep să realizeze venituri de natura celor menționate la punctul 8.1 vor depune
la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o
cerere de încetare a calității de persoană fizică fără venituri – formular 60516, în vederea
recalculării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

III. CONTRIBUȚIILE SOCIALE OBLIGATORII DATORATE DE PERSOANELE
FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE,
ATÂT ÎN ROMÂNIA, CÂT ȘI PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU AL
UNIUNII EUROPENE, AL UNUI STAT MEMBRU AL SPAȚIULUI ECONOMIC
EUROPEAN SAU AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE
1. Contribuțiile sociale obligatorii datorate în România
Persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea unei activități independente atât
în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al
Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene datorează pentru veniturile din afara

15

OPANAF Nr. 3743/2015 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru
aprobarea unor formulare - MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 29 decembrie 2015; Modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a declarației se
găsesc pe portalul ANAF, la adresa: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/toate_formularele_cu_explicatii/ ;
16
OPANAF Nr. 3743/2015 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru
aprobarea unor formulare - MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 29 decembrie 2015;Modelul și conținutul declarației se găsesc pe portalul ANAF, la
adresa: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/toate_formularele_cu_explicatii/ ;
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României contribuțiile sociale obligatorii, respectiv contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile de
asigurări sociale de sănătate.
2. Înregistrarea în evidența fiscală
Persoanele prevăzute la punctul 1 au obligația să se înregistreze fiscal la organul fiscal
competent potrivit Codului de procedură fiscală 17, ca plătitor de contribuții sociale obligatorii, în
termen de 30 de zile de la data la care se încadrează în această categorie.
3. Baza de calcul
Pentru persoanele prevăzute la punctul 1, baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale
obligatorii datorate pentru veniturile realizate în afara României este venitul realizat declarat, pe
fiecare categorie de venit.

IV. UNDE SE ACHITĂ CONTRIBUȚIILE SOCIALE OBLIGATORII
Începând cu data de 1 iulie 2012, contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
potrivit prevederilor Codului fiscal se achită la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul
organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa
unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.
Conturile bugetare unde se virează contribuțiile sociale datorate de către persoanele
fizice, pentru fiecare trezorerie, se găsesc pe pagina de Internet a Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, la următoarea adresă:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/contributii_sociale/
conturi_contributii_persoane_fizice

V. CUM SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE?
Informații detaliate se pot obține:

17

-

accesând pagina de Internet, www.anaf.ro;

-

telefonic, la Biroul central asistență telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;

-

la serviciile/birourile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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