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   ART. 139       Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în
cazul  persoanelor  fizice  care  realizează  venituri  din  salarii  sau
asimilate salariilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul
persoanelor  fizice  care  realizează  venituri  din  salarii  sau  asimilate
salariilor,  o  reprezintă  câştigul  brut  realizat  din  salarii  şi  venituri
asimilate salariilor, în ţară şi în alte state, cu respectarea prevederilor
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi
a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România
este parte, care include:......................................................

 1. La articolul 139 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă
literă, litera s), cu următorul cuprins:
    "s)  remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri,
potrivit legii."

În vigoare începând cu veniturile lunii mai 2019;

ART. 142     Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care
nu  se  cuprind  în  baza  lunară  de  calcul  al  contribuţiilor  de
asigurări sociale
    Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări
sociale următoarele:.........................................................................
  t)  remuneraţia brută  primită  pentru  activitatea  prestată  de  zilieri,
potrivit legii;

2. La articolul 142, litera t) se abrogă.

În vigoare începând cu veniturile lunii mai 2019;
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SECŢIUNEA a 10-a
    Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale
de  sănătate  în  cazul  persoanelor  fizice  care  estimează  venituri
anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum
şi în cazul celor care nu realizează venituri

3.  Titlul  secţiunii  a  10-a a capitolului  III  al  titlului  V -  Contribuţii
sociale obligatorii se modifică:
    "SECŢIUNEA a 10-a
    Contribuţia de asigurări sociale de sănătate  datorată de către
persoanele  fizice  care  estimează  venituri  anuale  cumulate  sub
plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizează venituri,
precum  şi  de  alte  persoane  fizice  care  optează  pentru  plata
contribuţiei"
                                                  În vigoare începând cu data de 1 mai 2019.

ART. 180

    Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către
persoanele  fizice  care  estimează  venituri  anuale  cumulate  sub
plafonul  prevăzut  la  art.  170 alin.  (2),  precum  şi  de  către
persoanele fizice care nu realizează venituri
    (1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuţiei:
    a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale
cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b) - h), sub nivelul plafonului minim
prevăzut la art. 170 alin. (2);
    b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la
art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1).

   (2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuţia
de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
    a) dacă depun declaraţia prevăzută la art.  174 alin. (3) până la
împlinirea  termenului  legal  de  depunere,  la  o  bază  de  calcul
reprezentând valoarea a 6 salarii  de bază minime brute pe ţară,  în
vigoare la data depunerii acesteia; sau

    b)  dacă  depun  declaraţia  prevăzută  la  art.  174  alin.  (3)  după
împlinirea  termenului  legal  de  depunere,  la  o  bază  de  calcul
echivalentă  cu  valoarea  salariului  de  bază  minim  brut  pe  ţară  în
vigoare  la  data  depunerii declaraţiei,  înmulţită  cu  numărul  de  luni

4. La articolul 180, denumirea marginală se modifică:

    "Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către
persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei"
                                               În vigoare începând cu data de 1 mai 2019.

5. La articolul 180 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă
literă, litera c):

  "c)  persoanele  fizice  care  realizează  venituri  de  natura  celor
prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate."
                                                      În vigoare începând cu data de 1 mai 2019.

    6. La articolul 180, alineatele (2) şi (3) se modifică:
   "(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuţia
de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
    a)  dacă depun declaraţia  prevăzută  la  art.  174 alin.  (3)  până la
împlinirea  termenului  legal  de  depunere,  la  o  bază  de  calcul
reprezentând  valoarea  a  6  salarii  de  bază  minime brute  pe  ţară,  în
vigoare  la  termenul  legal  prevăzut  pentru  depunerea  declaraţiei
prevăzute la art. 120; sau
    b)  dacă  depun  declaraţia  prevăzută  la  art.  174  alin.  (3)  după
împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă
cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la termenul
legal  de  depunere a  declaraţiei  prevăzute  la  art.  120, înmulţită  cu
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rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la
art. 122, inclusiv luna în care se depune declaraţia.

   (3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) datorează contribuţia
de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul
egală cu 6 salarii  minime brute pe ţară, indiferent de data depunerii
declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3).

numărul  de  luni  rămase  până  la  termenul  legal  de  depunere  a
declaraţiei  prevăzute  la  art.  122,  inclusiv  luna  în  care  se  depune
declaraţia.
(3)  Persoanele  fizice  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  b)  şi  c) datorează
contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de
calcul  egală  cu  6  salarii  minime  brute  pe  ţară  în  vigoare  la  data
depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent de data
depunerii acesteia."         În vigoare începând cu data de 1 mai 2019.

ART. 182  
    Plata contribuţiei
    Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
este până la data de 15 martie*) inclusiv a anului următor celui pentru
care se datorează contribuţia.
    *) Conform articolului unic alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.  15/2019 în anul  2019,  termenul  de 15 martie  inclusiv  prevăzut  pentru
plata  impozitului  pe venit  şi  a  contribuţiilor  sociale  obligatorii,  datorate de
persoanele fizice în situaţiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până
la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

7. Articolul 182 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 182
    Plata contribuţiei
    (1) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru persoanele fizice prevăzute la  art.  180 alin.  (1)  lit.  a) este
până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se
datorează contribuţia.
(2)  Termenul  de plată a contribuţiei  de asigurări  sociale  de sănătate
pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit.  b) şi c)
este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui în care au
depus declaraţia."
                                                      În vigoare începând cu data de 1 mai 2019.

 ART. V
    ..............................................................
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 
II intră în vigoare după cum urmează:
    a) pct. 1 şi 2, începând cu veniturile lunii mai 2019;
    b) pct. 3 - 7, începând cu data de 1 mai 2019.

*ORDONANŢA DE URGENŢĂ 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial 309 din 
19 aprilie 2019 

Material informativ elaborat la data de 23.04.2019
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