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Contribuţii sociale datorate de persoanele  care realizează venituri din pensii 
conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal in vigoare începând 

cu 01.01.2016 

  

 1. Pensionari care realizează exclusiv venituri din pensii 
 Pensionarii datorează pentru veniturile din pensii contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate (articolul 155 alineatul (1) litera b) din Codul fiscal) 
 Contribuţia se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de impozitare 
reprezentată de partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în plus la 
un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv -   871,7 lei pentru anul 
2016  (articolul 156 litera a), articolul 160 alineat (1) si articolul 168 alineat (1) si alineat (5) din Codul 
fiscal) 
 Contribuţia se calculează, se reţine, se declară si se plăteşte de catre Casa 
Nationala de Pensii Publice (articolul 153 alineat (1) litera j) din Codul fiscal) 
 Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situația în care 
baza de calcul depășeşte valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, contribuția 
individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita acestui plafon. (articolul 
160 alineat (3) din Codul fiscal) 
 

 2. Pensionari care realizează şi venituri salariale sau asimilate 
salariilor 

 Pensionarii datorează pentru veniturile salariale toate contribuţiile cu excepţia 
contribuţiei de asigurări pentru şomaj (articolul 189 punct 2 din Codul fiscal) : 
 Contribuţii individuale   
- contribuţia de asigurări sociale 10,5% 
 - contribuţia de asigurări sociale de sanatate 5,5% 
 Contribuţiile angajatorului  
- contribuţia de asigurări sociale 15,8%  
- contribuţia de asigurări sociale de sanatate 5,2% 
- contribuţia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate 0,85% 
- contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale 
intre 0,15% si 0,85%, diferentiată în functie de clasa de risc, conform legii. 
- contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25% 
 Contribuţiile se calculează, se declară şi se plătesc de catre angajatori 
 
             Excepție (articolul 141 litera b) din Codul fiscal) 
 Persoanele care au calitatea de pensionari în sisteme proprii de asigurări sociale 
nu datorează pentru veniturile salariale nici contribuţia pentru asigurări sociale (individuală 
şi a angajatorului)  
 

 3. Pensionari care realizează şi venituri din activităţi independente 

 Pensionarii datorează pentru veniturile din activităţi independente doar contribuţia 
de asigurări sociale de sănătate (articolul 155 alineat (1) litera c) din Codul fiscal)

 Contribuţia se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de calcul 
reprezentată de diferenţa pozitivă dintre venitul brut si cheltuielile efectuate în scopul 
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desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate 
 Contribuţia se calculează de către organul fiscal pe baza declaraţiilor depuse de 
contribuabili (declaratiile estimative/privind venitul realizat), se plateşte anticipat in cursul 
anului si se definitivează in anul urmator celui de obţinere a veniturilor.  
 Pentru pensionari baza anuală de calcul al contribuţiei nu se plafonează minim 
(baza anuală de calcul poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază 
minime brute pe țară). (articol 179 alineat (4) din Codul fiscal) 
 Nu datorează contribuţia de asigurări sociale (articolul 150 alineat (1) din Codul fiscal) 
 

 4. Pentru celelalte categorii de venituri (cedarea folosinţei bunurilor, 

activităţi agricole, investiţii şi altele) pensionarii datorează contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate conform prevederilor Titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”, Capitolul 
3 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate din Codul fiscal cu menţiunea că în cazul lor 
baza anuală de calcul al contribuţiei nu se plafonează minim (articol 179 alineat (4) din Codul 
fiscal) 
 

 5. Aspecte fiscale internaţionale 

 A. Pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în 
România și care își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene, al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau al Confederației 
Elvețiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord 
bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, care 
dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul 
României nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din 
pensii. (articol 153 alineat 2 din Codul fiscal). 
 În cazul în care persoanele de mai sus nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul 
altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României aceştia datorează contribuția 
de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii (articol 153 alineat (1) litera e) din 
Codul fiscal, punct 9 alineat (4) din normele metodologice date în aplicarea titlului V al Codului fiscal 
aprobate prin HG 1/2016) 
 Analiza situaţiei acestor persoane se realizează potrivit prevederilor Ordinului 
Casei Naționale de Pensii Publice și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
1.285/437/2011 (persoanele în cauză sunt notificate de casele teritoriale de pensii la 
depunerea cererii de pensionare - în cazul în care fac dovada deţinerii unei asigurări şi 
solicită acest lucru sunt exceptate de la plata contribuţiei, în cazul în care declară că nu 
sunt asiguraţi contribuţia se reţine de casele teritoriale de pensii conform prevederilor 
legale) 
 
 B. Persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt 
stat, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității 
sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România 
este parte, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.  În termen de 30 de zile 
de la data încadrării în această categorie persoanele au obligaţia să declare la organul 
fiscal competent venitul lunar din pensie, prin depunerea declarației privind venitul estimat 
(formular 220). Declaraţia se completează cu venitul calculat ca produs între venitul lunar 
din pensie evaluat la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR, din ziua 
precedentă depunerii declarației, și numărul de luni din anul fiscal în care se realizează 
venitul din pensie.(articol 169 alineat (5) din Codul fiscal), punct 13 alineat (1) din normele 

metodologice date în aplucarea Titlului V al Codului fiscal) 
 
     Material informativ elaborat la data de 07.10.2016 


