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CODUL FISCAL  

TABEL COMPARATIV PENTRU TITLUL V CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII 

urmare a modificărilor aduse de Legea 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal 

precum şi a modificărilor aduse de Ordonanţa Guvernului 4/2017 

 

Codul fiscal înainte de modificările aduse de Legea 177/2017 

şi de Ordonanţa Guvernului 4/2017 

Codul fiscal după modificările aduse de Legea 177/2017 şi 

de Ordonanţa Guvernului  4/2017 

Actul normativ care 
aduce modificarea/ 
Intrarea în vigoare 

Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat 

ART. 139 Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări 
sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii 
sau asimilate salariilor 

 

o) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de 
angajator sau din Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele 
fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor 
beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate, pentru care baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale este suma reprezentând 35% din 
câştigul salarial mediu brut, prevăzut la alin. (3), corespunzător 
numărului zilelor lucrătoare din concediul medical; 

La articolul 139 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

o) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de 
angajator sau din Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele 
fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor 
beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate, pentru care baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale este suma reprezentând 35% 
din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), 
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul 
medical. 
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ART. 140 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate 
de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 
lit. c) 

Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de 

calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma 

câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele 

fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra 

cărora se datorează contribuţia individuală 

Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară 
de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă 
suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de 
persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate 
salariilor asupra cărora se datorează contribuţia individuală. 

 

2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul câştigului 
lunar brut prevăzut la art. 139, realizat în baza unui contract 
individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al 
cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat 
în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul 
la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele 
asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în 
luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, 
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care 
contractul a fost activ. 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor prevăzute la 
art. 136 lit. c), pe perioada în care salariaţii acestora se află în 
una dintre următoarele situaţii: 

a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-
o formă de şcolarizare; 

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani; 

c) sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte 
posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi; 

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul 
public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de 
vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor 
legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia 
pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia 
stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului 
public de pensii; 
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e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau 
asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte 
individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată 
aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe 
ţară. 

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), angajatorul solicită 
documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile 
prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei 
prevăzute la alin. (3) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte 
prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

ART. 155 Categorii de venituri supuse contribuţiilor de 
asigurări sociale de sănătate     

 

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 
125 alin. (7) - (9); 

La articolul 155 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt 
aplicabile prevederile art. 125. 
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ART. 158 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de angajatori sau de persoane asimilate 
acestora prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f) 

 

La articolul 158, după alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

 

(3) Prevederile art. 140 alin. (2) - (4) se aplică în mod 
corespunzător. 
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Art. 169 Depunerea declaraţiilor 

(1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc 
veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1): 

 

c) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de 
pensii şi casele sectoriale de pensii, pentru persoanele preluate în 
plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca 
urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; 

 

La articolul 169 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

.......... 

 

c) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de 
pensii, precum şi casele sectoriale de pensii pentru sumele 
reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau 
diferenţe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri 
judecătoreşti definitive şi executorii sau potrivit legislaţiei în 
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materie aferente perioadelor în care contribuţia a fost suportată 
de contribuabil potrivit legii, precum şi pentru persoanele 
preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli 
profesionale. 

  

  - 

 

La articolul 169 alineatul (1), după litera d) se introduce o 
nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: 

e) entităţile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k) pentru sumele 
reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau 
diferenţe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri 
judecătoreşti definitive şi executorii sau potrivit legislaţiei în 
materie aferente perioadelor în care contribuţia a fost suportată 
de contribuabil potrivit legii. 
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(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor 
prevăzute la art. 168 alin. (10), sume reprezentând salarii/solde 
sau diferenţe de salarii/solde şi pensii sau diferenţe de pensii, 
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi 
în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în 
muncă a unor persoane, contribuţiile de asigurări sociale de 
sănătate datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin 
depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt 
aferente sumele respective. 

(3^1) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde şi pensii 
sau diferenţe de pensii stabilite prin lege, acordate pentru 
perioade anterioare. 

(3^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), declaraţiile 

rectificative nu se depun în cazul veniturilor/diferenţelor de venituri 

din pensii. 

La articolul 169, alineatele (3) - (3^2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor 
prevăzute la art. 168 alin. (10), cu excepţia veniturilor din pensii, 
sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde 
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum 
şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea 
în muncă a unor persoane, contribuţiile de asigurări sociale de 
sănătate datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a 
lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin 
depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt 
aferente sumele respective. 

(3^1) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde stabilite 
prin lege, acordate pentru perioade anterioare. 

(3^2) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând 
pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferenţe de 
pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti 
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive 
şi executorii, pentru perioadele în care contribuţia a fost 

Legea 177/2017 

 / 24.07.2017 



 suportată de contribuabil potrivit legii, contribuţiile de asigurări 
sociale de sănătate datorate se declară până la data de 25 a 
lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume prin 
depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1) 

 

 

Art. 171 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri 
din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul 
pe venit se reţine la sursă, precum şi din asocierea cu o 
persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru 
care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9) 

................................................................................................ 

 

(2) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din asocierea 
cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, baza 
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o 
reprezintă venitul din asociere. 

La articolul 171, denumirea marginală a articolului şi 
alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele fizice care realizează 
venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care 
impozitul pe venit se reţine la sursă, precum şi din 
asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit 
titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt 
aplicabile prevederile art. 125  
.......................................................................... 

(2) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din 
asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, 
III sau Legii nr. 170/2016, baza lunară de calcul al contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul din 
asociere. 
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ART. 174 Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale 
de sănătate 

d) plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează 
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o 
persoană juridică contribuabil potrivit titlului II sau III, precum şi din 
arendarea bunurilor agricole, impozitate în regim de reţinere la 
sursă. 

La articolul 174 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

d) plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează 
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu 
o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii 
nr. 170/2016, precum şi din arendarea bunurilor agricole, 
impozitate în regim de reţinere la sursă. 
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Art. 179  Stabilirea contribuţiei anuale de asigurări sociale de 
sănătate 

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 
125 alin. (7) - (9); 

Litera c) a alineatului (1) al articolului 179 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt 
aplicabile prevederile art. 125. 
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