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Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov                                                                          

Serviciul Servicii pentru Contribuabili 

              CODUL FISCAL 

 TITLUL V - Contribuţii sociale obligatorii conform Legii 112/2016 

              TABEL COMPARATIV                      

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 

Legea nr. 112/2016  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare - 

publicată în Monitorul Oficial 408/30.05.2016     

 Articol 178 

Stabilirea contribuţiei 

(1) Pentru anul 2016, în cazul persoanelor fizice care realizează 

venituri din investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, 

prin decizie de impunere anuală, pe baza informaţiilor din 

declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind 

calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de 

venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după 

caz. ....... 

(4) Pentru anul 2016, baza lunară de calcul al contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un 

salariu de bază minim brut pe ţară, dacă venitul pentru care se 

  Articol 178 

Stabilirea contribuţiei 

(1) Pentru anul 2016, în cazul persoanelor fizice care realizează 

venituri din investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin 

decizie de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia 

privind venitul realizat sau din declaraţia privind calcularea şi 

reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe 

baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz. 

..... 

(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) realizate în anul 2016, 

ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii 

salariului de bază minim brut pe ţară, nu se datorează contribuţia de 
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calculează contribuţia este singurul realizat. 

 

asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare 

de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază 

minim brut pe ţară, contribuţia datorată lunar se calculează asupra 

acestor baze de calcul. 

 

Articol 179 

 

Articol  179 - Se introduce un nou alineat (61) 

(61) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul persoanelor 

fizice care realizează, în cursul anului fiscal, exclusiv venituri din 

investiţii şi/sau din alte surse, pentru care baza anuală de calcul se 

situează sub nivelul valorii a douăsprezece salarii de bază minime 

brute pe ţară, pentru aceste venituri nu se stabileşte contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate. 

 

SECŢIUNEA a 10-a 

    Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea, stabilirea şi 

plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul în 

care persoanele fizice nu realizează venituri de natura celor 

menţionate 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 sau în categoriile 

de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) - o), pentru 

care plata contribuţiei se suportă din alte surse 

 

 

 

SECŢIUNEA a 10-a 

Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu 

realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau 

care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din 

alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe 

ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate 

de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute 

la art. 153 alin. (1) lit. g) - o), pentru care plata contribuţiei se 

suportă din alte surse 
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  Articol 180 

Înregistrarea în evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu 

realizează venituri 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura 

celor menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de 

persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de 

persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, 

datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi 

au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, 

în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această 

categorie. 

 

 

 

 

 

 

    Articol  180 

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către 

persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor 

menţionate la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv 

din investiţii şi/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază 

minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane 

exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 

153 alin. (1) lit. g) - o), pentru care plata contribuţiei se suportă din 

alte surse 

 

    (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor 

menţionate la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv 

din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se 

situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu 

se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata 

contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata 

contribuţiei se suportă din alte surse datorează contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate astfel: 

    a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra 

bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară, 

şi au obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de 

sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând 

cu luna în care se depune declaraţia prevăzută la art. 181; sau 



 

  Page 4 of 7 

 

 

 

 

 

       (2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se calculează prin 

aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul 

reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi se 

datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în această 

categorie. 

(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care nu au 

realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nu au 

efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, 

contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se 

calculează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 lit. a) asupra 

bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim 

brut pe ţară. Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este 

mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare 

pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care 

solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada 

respectivă. 

 

 Articol 181 

    Depunerea declaraţiei 

    (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) au 

    b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul 

public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea 

declaraţiei prevăzute la art. 181, aplicând cota individuală de 

contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori 

salariul minim brut pe ţară. 

(2) Salariul de bază minim brut pe ţară, prevăzut la alin. (1), 

este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat 

prin hotărâre a Guvernului, la data depunerii declaraţiei prevăzute la 

art. 181. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Articol 181 

    Depunerea declaraţiei 

    (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) depun o 



 

  Page 5 of 7 

obligaţia să depună la organul fiscal competent, în termen de 15 

zile de la data la care se încadrează în această categorie, o 

declaraţie în vederea stabilirii obligaţiilor de plată. 

    (2) Persoanele fizice care se încadrează în situaţia 

prevăzută la art. 180 alin. (3) depun declaraţia prevăzută la alin. 

(1) la data solicitării înregistrării. 

    (3) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de 

gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin 

ordin al preşedintelui A.N.A.F.*). 

    *) A se vedea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 3743/2015 pentru aprobarea Procedurii 

privind gestiunea contribuţiei 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 şi pentru aprobarea unor formulare. 

     

Articol 182 

    Stabilirea şi plata contribuţiei 

    (1) Organul fiscal competent stabileşte contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele prevăzute 

la art. 180, pe baza informaţiilor din declaraţia prevăzută la art. 

181 alin. (1) şi emite anual decizia de impunere la termenul şi în 

forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.*). 

    (2) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1), 

plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit 

declaraţie la organul fiscal competent, în vederea stabilirii 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

    (2) Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate a persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă 

prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol 182 

    Plata contribuţiei 

    (1) În cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. a), plata contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate se efectuează lunar până la data de 

25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii 

declaraţiei prevăzute la art. 181, pe toată perioada declarată 

conform art. 181. 

    (2) În cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. b), plata contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate se efectuează la data depunerii 
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alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a 

ultimei luni din fiecare trimestru. 

    (3) Pentru persoanele fizice care se încadrează în situaţia 

prevăzută la art. 180 alin. (3), plata contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate stabilite potrivit alin. (1), datorată pentru luna 

în care solicită înregistrarea, se efectuează în termen de 30 de 

zile de la data comunicării deciziei de impunere. 

 

     

 Articol  183 

    Prevederi privind scoaterea din evidenţa fiscală a 

persoanelor fizice care nu realizează venituri 

    Persoanele prevăzute la art. 180 care încep să realizeze 

venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau se încadrează 

în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori 

cu plata contribuţiei suportată din alte surse vor depune la 

organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a 

intervenit evenimentul, o cerere de încetare a calităţii de 

persoană fizică fără venituri, în vederea recalculării contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate. Modelul cererii se aprobă prin 

ordin al preşedintelui A.N.A.F.**). 

   

  

declaraţiei prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Articol 183 

    Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate 

    Persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1), care încep să 

realizeze venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau se 

încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata 

contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse, depun la 

organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a 

intervenit evenimentul, o cerere în vederea stopării obligaţiilor de 

plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate 

potrivit declaraţiei prevăzute la art. 181. Modelul cererii se aprobă 

prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

 

ART. II 

    Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
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completările ulterioare, şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei pentru asigurări sociale de 

sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei pentru asigurarea socială de sănătate se suportă din alte surse, 

pentru care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au fost emise deciziile de impunere, pot depune la organul fiscal competent 

o cerere pentru desfiinţarea deciziei începând cu luna următoare celei în care se depune cererea. 

    ART. III 

    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 3, 

referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia 

art. 495 lit. g), precum şi prevederile art. II intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, dar nu mai devreme de 3 zile de la publicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Material publicat la data 08.06.2016 


