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Contribu�ia de asigur�ri sociale pentru veniturile din activit��i
independente

conform Codului fiscal în vigoare începând cu data de 23.03.2018

� �Persoanele  care  realizeaz�  venituri  din  activit��i  independente  (produc ie,  comer ,
prest�ri  de  servicii,  profesii  libere)  �i/sau  venituri  din  drepturi  de  proprietate  intelectual�
datoreaz� CAS dac� estimeaz� pentru anul curent venituri nete a c�ror valoare cumulat�

�este  cel  pu in  egal�  cu  �12  salarii  minime  brute  pe  ar�, în  vigoare  la  termenul  de
depunere a D �eclara iei unice.

Încadrarea în acest plafon se efectueaz� prin cumularea: 
• �veniturilor  nete  i/sau  a  normelor  anuale  de  venit � din  activit� i  independente

�determinate potrivit art. 68 i 69 din Codul fiscal, 
• venitulor brute realizat în baza contractelor de activitate sportiv� potrivit art. 681

din Codul fiscal, 
• veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectual� � determinate potrivit art. 72 i

73 din Codul fiscal,
care se estimeaz� a se realiza în anul curent.

Not�: Modelul �i con�inutul Declara�iei unice au fost aprobate prin Ordinul ANAF nr. 888/2018, modificat prin
Ordinul  ANAF 1155/2018. Declara�ia  cuprinde  dou�  capitole,  Capitolul  I dedicat  veniturilor  realizate  �i
impozitului datorat pentru anul anterior �i Capitolul II dedicat veniturilor estimate a se realiza în anul în curs
precum �i impozitului �i contribu�iilor sociale estimate.

I. Pentru contribuabilii obliga�i la plata CAS asigurarea se face la un venit ales, astfel:

� În  cazul  veniturilor  cu  re�inere  la  surs� a  impozitului  (venituri  din  drepturi  de
proprietate  intelectual�,  venituri  ob�inute  în  baza  contractelor  de  activitate  sportiv�),  dac�
contribuabilul  estimeaz�  c�  va  ob�ine  peste  plafon  de  la  cel  pu�in  un  pl�titor  de venituri,
pl�titorul  de  venit  desemnat  va  re�ine  la  surs�  CAS  la  un  venit  ales de  contribuabil

�(men ionat în contractul încheiat între p�r�i) dar nu mai mic decât 12 salarii minime brute. a se
�vedea i materialul „Venituri din drepturi de proprietate intelectuala conform noilor modificari fiscale” de pe

� �site-ul DGRFP Bra ov/Asistenta contribuabili/Informatii curente/Informa ii privind noutatile legislative

� În celelalte cazuri (realizeaz� doar venituri din activit��i independente �i/sau venituri
cu re�inere la surs� în cazul c�rora contribuabilul estimeaz� c� veniturile din fiecare surs� sunt
sub plafon îns� însumate veniturile din toate sursele sunt peste plafon) contribuabilul:
DECLAR� OBLIGA�IA DE ASIGURARE –  prin depunerea Declara�iei unice - Capitolul II
pân� la data de 15 martie a anului în curs pentru care se stabile�te contribu�ia de asigur�ri
sociale (în anul 2018, termenul declar�rii este cel târziu 15 iulie 2018) sau în termen de 30
de zile de la data începerii activit��ii/data începerii realiz�rii de venituri.
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Serviciul Asisten�� pentru Contribuabili
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STABILE�TE SUMA DATORAT� -   prin aplicarea cotei de 25% asupra  bazei anuale de
calcul �i înscrierea ei în Declara�ia unic� - Capitolul II. 
Baza anual� de calcul a  CAS – venitul ales de contribuabil care nu poate fi mai mic decât

�echivalentul  a  12  salarii  minime  brute  pe  ar�,  în  vigoare  la  termenul  de  depunere  a
Declara�iei unice - Capitolul II, respectiv 15 martie a anului curent/15 iulie 2018.

Pentru cei care încep în cursul anului s� desf��oare o activitate �i/sau s� realizeze
venituri din cele mai sus men�ionate, baza de calcul se recalculeaz� corespunz�tor num�rului
de luni r�mase pân� la sfâr�itul anului, salariul minim fiind cel în vigoare la data depunerii
declara�iei. 

Pentru anul 2018 suma anual� de plat� este de minim 22800 lei x25%= 5700 lei. 
Conform HG 846/2017 salariul de baz� minim brut pe �ar� garantat în plat� începând cu
data de 1 ianuarie 2018 este de 1900 lei 

PL�TE�TE  –  pân� cel târziu în data de 15 martie a anului urm�tor celui de realizare a
veniturilor.  Totu�i,  pân� la acest termen, se pot efectua pl��i  oricând �i  în orice cuantum,
pentru plata cu anticipa�ie acordându-se bonifica�ii (în anul 2018, CAS estimat datorat achitat
pân� la 15 decembrie 2018 se diminueaz� cu o bonifica�ie de 5%).

Persoanele  fizice  care  datoreaz�  contribu�ia  �i  care  în  cursul  anului  fiscal  se  încadreaz�  în  categoria
persoanelor exceptate de la plata contribu�iei, cele care intr� în suspendare temporar� a activit��ii sau î�i
înceteaz� activitatea depun la organul fiscal competent Declara�ia unic� - Capitolul II, în termen de 30 de
zile de la data la care a intervenit evenimentul, �i î�i recalculeaz� contribu�ia datorat� �i declarat� pentru
anul în curs.

De  asemenea,  oricând  contribuabilul  constat�  modificarea  veniturilor  estimate  �i  situarea  acestora  sub
plafon poate depune  Declara�ia unic�  -  Capitolul II pân�  cel târziu 15 martie a anului urm�tor,  pentru
rectificarea venitului estimat �i modificarea contribu�iei datorate.

DEFINITIVEAZ�  CAS  DATORAT -  în  anul  urm�tor  celui  de  realizare  a  veniturilor  se
definitiveaz�  contribu�iile  datorate  în  func�ie  de  veniturile  efectiv  realizate,  prin  depunerea
Declara�iei unice - Capitolul I.

EXCEP�II
NU DATOREAZ� CAS

• persoanele  fizice  asigurate  în  sisteme proprii  de  asigur�ri  sociale,  care  nu au
obliga�ia asigur�rii în sistemul public de pensii potrivit legii, precum �i persoanele care
au calitatea de  pensionari, pentru  veniturile  din  activit��i  independente,  veniturile
ob�inute în baza contractelor de activitate sportiv� precum �i veniturile din drepturi de
proprietate intelectual�.

• persoanele  care  realizeaz�  venituri  din  salarii  �i  asimilate  salariilor, pentru
veniturile din drepturi de proprietate intelectual�.

II. Contribuabilii care nu sunt obliga�i la plata CAS (estimeaz� în anul fiscal curent venituri
cumulate  din  cele  men�ionate sub  nivelul  plafonului  minim) pot  opta  pentru  depunerea
declara�iei unice �i pentru plata CAS pentru anul în curs.

Persoanele  sunt  asigurate  în  sistemul  public  de  pensii  pe  baza  Declara�iei  unice
înregistrate la organul fiscal competent.
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Sintez� privind obliga�iile de plat� a CAS
ESTIMAT REALIZAT OBLIGA�IA FINAL�

Estimat sub plafon
Nu opteaz�

Realizat sub plafon Nu datoreaz� CAS

Estimat sub plafon
Opteaz�

Realizat sub plafon Datoreaz� CAS 
25% x cel pu�in 22.800 lei

Estimat sub plafon Realizat peste plafon Datoreaz� CAS
25% x cel pu�in 22.800 lei

Estimat peste plafon Realizat peste plafon Datoreaz� CAS
25% x cel pu�in 22.800 lei

Estimat peste plafon Realizat sub plafon Nu datoreaz� CAS
Eventualele pl��i efectuate nu se
restituie
(se �ine cont de ele la 
determinarea stagiului de cotizare)

Baza legal�: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin
OUG nr. 18/2018 �i OUG nr. 25/2018, art. 148-151

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modifc�rile
�i complet�rile ulterioare, art. 11 alin. (1), art. 45 alin. (11)

Material  informativ  publicat  în  data  de  18.05.2018
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