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              MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE OG 8/2021*
                         Titlul V  CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII

Art.
I
Pct.:

Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de OG 8/2021*

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OG 8/2021*

Data
intrării în
vigoare

29.

Art. 146 Stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale La art. 146, după alin. (21) se introduce alin. (22):
(22) Prin excepție de la prevederile alin. (21) lit. c), în
cazul persoanelor fizice care obțin avantaje în bani
și/sau  în  natură  de  la  terți  care  nu  sunt  rezidenți
fiscali români, angajatorul rezident fiscal român sau
angajatorul care nu este rezident fiscal român și care
intră sub incidența legislației europene aplicabile în
domeniul securității sociale, precum și a acordurilor
privind  sistemele  de  securitate  socială  la  care
România este parte poate opta pentru obligația  de
calcul,  reținere  și  plată  a  contribuției  de  asigurări
sociale.

Începând
cu

veniturile
aferente

lunii
octombrie

2021

30.
Art. 147 Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a
contribuțiilor  sociale,  impozitului  pe  venit  și  evidența
nominală a persoanelor asigurate
(11) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani și/sau în
natură primite de la terți ca urmare a prevederilor contractului
individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare
sau  a  unui  statut  special  prevăzut  de  lege  ori  a  unei  relații
contractuale  între  părți,  după  caz,  obligația  de  declarare  a

La art. 147, alin. (11) se modifică:

(11) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani
și/sau  în  natură  primite  de  la  terți  ca  urmare  a
prevederilor contractului individual de muncă, a unui
raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut
special  prevăzut  de  lege  ori  a  unei  relații

Începând
cu

veniturile
aferente

lunii
octombrie

2021
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contribuției  de  asigurări  sociale  potrivit  alin.  (1)  revine
persoanelor prevăzute la art. 146 alin. (21).

contractuale  între  părți,  după  caz,  obligația  de
declarare a contribuției de asigurări sociale potrivit
alin. (1) revine persoanelor prevăzute la art. 146 alin.
(21) sau (22), după caz.

31.

Art. 168 Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de
sănătate

La art. 168, după alin. (21) se introduce alin. (22):
(22) Prin excepție de la prevederile alin. (21) lit. c), în
cazul persoanelor fizice care obțin avantaje în bani
și/sau  în  natură  de  la  terți  care  nu  sunt  rezidenți
fiscali români, angajatorul rezident fiscal român sau
angajatorul care nu este rezident fiscal român și care
intră sub incidența legislației europene aplicabile în
domeniul securității sociale, precum și a acordurilor
privind  sistemele  de  securitate  socială  la  care
România este parte poate opta pentru obligația  de
calcul,  reținere  și  plată  a  contribuției  de  asigurări
sociale de sănătate.

Începând
cu

veniturile
aferente

lunii
octombrie

2021

32.

Art. 169 Depunerea declarațiilor
(11) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani și/sau în
natură primite de la terți ca urmare a prevederilor contractului
individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare
sau  a  unui  statut  special  prevăzut  de  lege  ori  a  unei  relații
contractuale  între  părți,  după  caz,  obligația  de  declarare  a
contribuției  de  asigurări  sociale  de  sănătate  potrivit  alin.  (1)
revine persoanelor prevăzute la art. 168 alin. (21).

La art. 169, alin. (11) se modifică:
(11) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani
și/sau  în  natură  primite  de  la  terți  ca  urmare  a
prevederilor contractului individual de muncă, a unui
raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut
special  prevăzut  de  lege  ori  a  unei  relații
contractuale  între  părți,  după  caz,  obligația  de
declarare  a  contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate  potrivit  alin.  (1)  revine  persoanelor
prevăzute la art. 168 alin. (21) sau (22), după caz.

Începând
cu

veniturile
aferente

lunii
octombrie

2021

33.

Art. 218 Baza de calcul
    Pentru persoanele prevăzute la art. 216 baza lunară de calcul 
al contribuțiilor sociale obligatorii datorate pentru veniturile 
realizate în afara României este venitul realizat declarat, pe 
fiecare categorie de venit.

Art. 218 se modifică:
 Art. 218  Baza de calcul
  Pentru persoanele prevăzute la art. 216, baza de
calcul  al  contribuțiilor  sociale  obligatorii  datorate
pentru  veniturile  realizate  în  afara  României  se
determină potrivit regulilor prevăzute la art. 139, 157
și 2204 sau art. 148 și 170, după caz.
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34.

Art.  2206 Stabilirea  și  plata  contribuției  asiguratorie  pentru
muncă

La art. 2206, după alin. (21) se introduce alin. (22):
(22) Prin excepție de la prevederile alin. (21) lit. c), în
cazul persoanelor fizice care obțin avantaje în bani
și/sau  în  natură  de  la  terți  care  nu  sunt  rezidenți
fiscali români, angajatorul rezident fiscal român sau
angajatorul care nu este rezident fiscal român și care
intră sub incidența legislației europene aplicabile în
domeniul securității sociale, precum și a acordurilor
privind  sistemele  de  securitate  socială  la  care
România este parte poate opta pentru obligația  de
calcul,  reținere  și  plată  a  contribuției  asiguratorie
pentru muncă.

Începând
cu

veniturile
aferente

lunii
octombrie

2021

35.

 Art. 2207 Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a
contribuțiilor  sociale,  impozitului  pe  venit  și  evidența
nominală a persoanelor asigurate
(11)  În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani și/sau în
natură primite de la terți ca urmare a prevederilor contractului
individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare
sau  a  unui  statut  special  prevăzut  de  lege  ori  a  unei  relații
contractuale  între  părți,  după  caz,  obligația  de  declarare  a
contribuției  asiguratorii  pentru  muncă  potrivit  alin.  (1)  revine
persoanelor prevăzute la art. 2206 alin. (21).

 La art. 2207, alin. (11) se modifică:
 (11)  În  cazul  veniturilor  reprezentând  avantaje  în
bani și/sau în natură primite de la terți ca urmare a
prevederilor contractului individual de muncă, a unui
raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut
special  prevăzut  de  lege  ori  a  unei  relații
contractuale  între  părți,  după  caz,  obligația  de
declarare  a  contribuției  asiguratorie  pentru  muncă
potrivit alin. (1) revine persoanelor prevăzute la art.
2206 alin. (21) sau (22), după caz.

Începând
cu

veniturile
aferente

lunii
octombrie

2021

 *OG nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021.

        -  Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de  03.09.2021 -     


