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REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de ordin pentru modificarea   Ordinul ui pre ședintelui Agen ției 
Naționale de Administrare Fiscal ă nr.49/2019 pentru aprobarea modelului, 

con ținutului, modalit ății de depunere și de gestionare a formularului ”Declara ție 
unic ă privind impozitul pe venit și contribu țiile sociale datorate de persoanele 

fizice” 
 
 
 Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, au fost aduse modificări regimului fiscal aplicabil 
persoanelor fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.155 din Codul 
fiscal și pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, respectiv 
zilierilor. 
 Astfel, dispozițiile art.9 alin.(2) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  au fost modificate, prin introducerea pentru zilieri a posibilității de 
a se asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. 
  În mod corespunzător, art.180 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, a fost modificat prin introducerea unei noi categorii 
de persoane care poate opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, 
respectiv persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.155, 
pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 

Pentru noua categorie de persoane, tratamentul fiscal este similar celui aplicabil 
persoanelor fizice fără venituri, acestea datorând contribuția de asigurări sociale de 
sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară în 
vigoare la data depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele fizice , indiferent de data depunerii acesteia. 

Ca urmare, pentru ca persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute 
la art.155 din Codul fiscal și care nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, 
să-și poată exercita opțiunea de plată a contribuției, este necesară modificarea Ordinului 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.49/2019 pentru aprobarea 
modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie 
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice", astfel: 

- având în vedere regimul fiscal similar celui aplicabil persoanelor fizice fără 
venituri, se propune înlocuirea pe formular a sintagmei "Sunt persoană fără 
venituri și optez pentru plata CASS", cu sintagma "Sunt persoană fără 
venituri/persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.155 
din Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS și optez pentru plata 
CASS"; 

- modificarea în mod corespunzător a instrucțiunilor de completare a formularului. 


