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Capitolul I- Dispoziții generale

ART. 135^1

Definiţii

În înţelesul prezentului titlu, prin salariu de bază minim brut pe ţară se
înţelege salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin
hotărâre a Guvernului.

Articolul 135^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 135^1

Definiţii

(1) În înţelesul prezentului titlu, prin salariu de bază minim brut pe ţară se
înţelege salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin
hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative.

(2) În situaţia în care, prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte
normative, se utilizează, în acelaşi an, mai multe valori ale salariului minim
brut pe ţară, diferenţiat în funcţie de studii, de vechime sau alte criterii
prevăzute de lege, în aplicarea prevederilor art. 145, 148, 151, 157^1, 170,
174 şi 180, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe
ţară, dacă prin lege nu se prevede altfel."



După articolul 135^1 se introduce un nou articol, articolul 135^2, cu
următorul cuprins:

"ART. 135^2

Dispoziţii generale privind regulile aplicabile veniturilor realizate din
străinătate

Pentru veniturile realizate din străinătate, în vederea stabilirii contribuţiilor
sociale obligatorii se aplică regulile proprii fiecărei categorii de venit, în
funcţie de natura acestora, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte."

Capitolul II- Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

ART. 138^1*)

Prevederi speciale pentru domeniul construcţiilor

(1) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru
persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor
realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori
care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în
condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuţiei de asigurări sociale
prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale

La articolul 138^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"ART. 138^1

(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate
salariilor, de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi
se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuţiei de
asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte
procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028."

i) sume reprezentând salarii/diferenţe de salarii, stabilite în baza unor
hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti
definitive şi executorii;

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

"i) sume reprezentând salarii/diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în
baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri
judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor
primei instanţe, executorii de drept."
După articolul 139 se introduce un nou articol, articolul 139^1, cu
următorul cuprins:

"ART. 139^1

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate



pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în
străinătate

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul
persoanelor fizice care realizează venituri reprezentând remuneraţii,
indemnizaţii, alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani
şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului
de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de
supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori,
reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi
desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la
angajatori/plătitori care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în
România, o reprezintă câştigul brut realizat din venituri asimilate salariilor,
cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte."

(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi
care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 veniturile din
salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice realizate în baza
contractelor individuale de muncă încheiate cu aceşti angajatori, în perioada
1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv.

La articolul 140, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale datorate de angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul
construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5
veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice.
Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv."

b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile,
ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele
pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor
naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură oferite
salariaţilor, cele oferite pentru copiii minori ai acestora, inclusiv tichetele
cadou, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului,
acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, precum şi
contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul,
pe perioada concediului, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi
membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă.

La articolul 142, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi
incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru
naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca
urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani
şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele
oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de
la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de
tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru
salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator
pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în
contractul de muncă.



Cadourile în bani şi în natură oferite de angajatori angajaţilor, cele oferite
în beneficiul copiilor minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, cu ocazia
Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte
religioase, precum şi cadourile în bani şi în natură oferite angajatelor cu
ocazia zilei de 8 martie nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul, în măsura
în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare
ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei.

Nu sunt incluse în baza lunară de calcul al contribuţiilor veniturile de
natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste
venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget;

Cadourile în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de
angajatori angajaţilor nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuţiei în
măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu
fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 150 lei:

(i) cadouri oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai
acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor
culte religioase;

(ii) cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite salariaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu
ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv
transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de
familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în
contractul de muncă, nu se cuprinde în baza de calcul, în măsura în care
valoarea totală a acestora într-un an fiscal nu depăşeşte nivelul unui câştig
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul în care au fost acordate.

Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu se cuprind în baza de calcul al
contribuţiei nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de
persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale
şi finanţate din buget, inclusiv contravaloarea serviciilor turistice acordată
potrivit legii, cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii."
La articolul 142 litera s), după punctul 6 se introduce un nou punct,
punctul 7, cu următorul cuprins:

"7. avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor prevăzute
la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii
economice, aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice care
aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific
unor activităţi."

u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri
din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate

La articolul 142, litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează
venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii



de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se
află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în
care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de
angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă, potrivit
legii;

considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea
activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone
special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o
perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu, de
urgenţă sau de alertă, potrivit legii."
La articolul 142, după litera v) se introduc patru noi litere, literele w) -
z), cu următorul cuprins:

"w) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de
telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care
angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi
abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi echipamente de birou, în
limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul
intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile
din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.
Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor
justificative;

x) acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea
angajaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol
sănătatea angajaţilor şi cea publică;

y) contribuţia asiguratorie de muncă prevăzută la cap. IX, datorată de
persoanele fizice prevăzute la art. 220^1 lit. b);

z) sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor
angajaţilor."
La articolul 146, după alineatul (2) se introduce un nou alinat, (2^1) ce
va avea următorul cuprins:

"(2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca
urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de
serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a
unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul, reţinere şi
plată a contribuţiei de asigurări sociale datorată potrivit legii revine, după
cum urmează:

a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi în natură



sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin
intermediul angajatorului;

b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi
în natură sunt acordate de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia
situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi
asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu
angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în
România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii
lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii
sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);

c) persoanelor fizice care obţin în România avantaje în bani şi în natură,
de la plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2), care nu sunt rezidenţi fiscali
români, cu excepţia persoanelor fizice care obţin astfel de avantaje de la
plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, pentru care sunt
aplicabile prevederile de la lit. a);

d) persoanelor fizice care obţin în România avantaje în bani şi/sau în
natură de la terţi, care nu sunt rezidenţi fiscali români, din state care nu intră
sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,
precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte."

(9) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe
de salarii, 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, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul public de
pensii, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se
utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în
acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se
calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a
lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

La articolul 146, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(9) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau
diferenţe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase
definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv
cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, precum
şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a
unor persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul public
de pensii, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se
utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în
acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se
calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a
lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume."



La articolul 146, după alineatul (9^1) se introduce un nou alineat,
alineatul (9^2), cu următorul cuprins:

"(9^2) În cazul în care prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele
acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept se dispune
reîncadrarea activităţii în condiţii deosebite sau speciale de muncă pentru
perioade anterioare, precum şi achitarea de către angajator a diferenţelor
de contribuţie de asigurări sociale, în vederea stabilirii contribuţiei datorate,
cotele de contribuţii de asigurări sociale în vigoare în acea perioadă se
aplică asupra bazei de calcul corespunzătoare fiecărei perioade.
Contribuţiile datorate potrivit legii se calculează şi se plătesc până la data
de 25 a lunii următoare celei în care hotărârea judecătorească devine
executorie de drept."
La articolul 146, după alineatul (11) se introduce un nou alineat,
alineatul (12), cu următorul cuprins:

"(12) Persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remuneraţii,
indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani
şi/sau în natură obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului
de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de
supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori,
reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi
desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la
angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi
fiscali în România, au obligaţia de a calcula şi plăti contribuţia de asigurări
sociale prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de
calcul prevăzută la art. 139^1. Contribuţia de asigurări sociale se plăteşte
până la termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit
şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzut la art. 122."
La articolul 147, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură
primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă,
a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut
de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de
declarare a contribuţiei de asigurări sociale potrivit alin. (1) revine
persoanelor prevăzute la art. 146 alin. (2^1)."



(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art.
146 alin. (10) şi (11), sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii,
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, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul public de
pensii, contribuţiile de asigurări sociale 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.

La articolul 147, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la
art. 146 alin. (10) şi (11), sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii,
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele
acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, precum şi în
cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor
persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul public de
pensii, contribuţiile de asigurări sociale 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."
La articolul 147, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat,
alineatul (3^2), cu următorul cuprins:

"(3^2) În cazul în care prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele
acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept se dispune
reîncadrarea activităţii în condiţii deosebite sau speciale de muncă pentru
perioade anterioare, precum şi achitarea de către angajator a diferenţelor
de contribuţie de asigurări sociale, sumele datorate potrivit legii se declară
până la data prevăzută la art. 146 alin. (9^2) prin depunerea declaraţiilor
rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective."
După articolul 147 se introduce un nou articol, articolul 147^1, cu
următorul cuprins:

"ART. 147^1

Obligaţii declarative pentru persoanele fizice prevăzute la art. 139^1

Persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remuneraţii,
indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani
şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului
de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de
supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori,
reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi
desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la
angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi
fiscali în România, au obligaţia să depună declaraţia prevăzută la art. 122 în



vederea declarării contribuţiei de asigurări sociale stabilite potrivit art. 146
alin. (12)."

SECŢIUNEA a 5-a

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care
realizează venituri din activităţi independente

Titlul secţiunii a 5-a a capitolului II al titlului V - Contribuţia de asigurări
datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi
independente se modifică şi va avea următorul cuprins:

"SECŢIUNEA a 5-a

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care
realizează venituri din activităţi independente şi din drepturi de
proprietate intelectuală"

SECŢIUNEA a 6-a

Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul
persoanelor care realizează venituri din activităţi independente

Titlul secţiunii a 6-a a capitolului II al titlului V - Stabilirea şi plata
contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează
venituri din activităţi independente se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"SECŢIUNEA a 6-a

Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul
persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi din
drepturi de proprietate intelectuală"
La articolul 151, după alineatul (7) se introduce un nou alineat,
alineatul (7^1), cu următorul cuprins:

"(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul persoanelor fizice
care realizează, de la mai mulţi plătitori, venituri din drepturi de proprietate
intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, sub nivelul a 12
salarii minime brute pe ţară, dar cumulate, aceste venituri se situează peste
nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, şi au depus la organul fiscal
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, iar în cursul anului încheie cu un plătitor de venit un
contract a cărui valoare este peste plafonul de 12 salarii minime brute pe
ţară, nu se aplică reţinerea la sursă a contribuţiei. În această situaţie se
aplică sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea contribuţiei se
face prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice."



(12) Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului
fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata
contribuţiei potrivit art. 150, cele care intră în suspendare temporară a
activităţii sau îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie depun la
organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a
intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la alin. (3) şi îşi recalculează
contribuţia datorată şi declarată pentru anul în curs.

La articolul 151, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(12) Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 137 alin.
(1) lit. b) şi b^1), pentru care datorează contribuţia şi care în cursul anului
fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata
contribuţiei potrivit art. 150, depun la organul fiscal competent declaraţia
unică privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele
fizice prevăzută la art. 122, în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului, îşi recalculează contribuţia datorată şi declarată pentru anul
în curs potrivit prevederilor alin. (13) şi datorează, după caz, contribuţia
corespunzător plafonului recalculat."
La articolul 151, după alineatul (19) se introduce un nou alineat,
alineatul (19^1), cu următorul cuprins:

"(19^1) În situaţia în care persoanele fizice prevăzute la alin. (17) nu
depun declaraţia prevăzută la art. 122, baza de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale stabilită de organul fiscal din oficiu o reprezintă valoarea a
12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul legal de depunere a
declaraţiei din anul pentru care se datorează contribuţia."

Capitolul III- Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26
de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea
anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor,
ucenici sau studenţi, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi
didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore
convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează
modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau
gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi
agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim
brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de
protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate

La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), d) şi r) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

"a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26
de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea
anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor,
ucenici sau studenţi, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi
didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore
convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează
modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau
gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri lunare cumulate din activităţi
independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea
salariului de bază minim brut pe ţară ori venituri din salarii sau asimilate
salariilor, pentru aceste venituri datorează contribuţie;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de
protecţie a copilului. Dacă realizează venituri lunare cumulate din activităţi



salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi
agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim
brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie;

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

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993
privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie
pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările
ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive
etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr.
309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate
de aceste legi;

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

r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor în
baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care
desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile
prevăzute la art. 60 pct. 5, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028
inclusiv.

independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea
salariului de bază minim brut pe ţară ori venituri din salarii sau asimilate
salariilor, pentru aceste venituri datorează contribuţie;

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

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993
privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie
pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările
ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive
etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr.
309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
persoanele prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă
de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de
aceste legi;

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

r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor de la
angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi se încadrează
în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5. Prevederea se aplică până la data de
31 decembrie 2028 inclusiv."



(2) Persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) - p) dacă
realizează veniturile prevăzute la art. 155, pentru acestea datorează
contribuţia de asigurări sociale de sănătate, conform regulilor specifice
fiecărei categorii de venituri.

La articolul 154, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) - r),
dacă realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1), altele decât
cele pentru care sunt exceptate, datorează contribuţia de asigurări sociale
de sănătate, conform regulilor specifice prezentului titlu."

(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de
persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.

La articolul 155, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de
persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60 pct. 1 - 4."

k) sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, stabilite în
baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri
judecătoreşti definitive şi executorii;

La articolul 157 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"k) sume reprezentând salarii/diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în
baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri
judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor
primei instanţe, executorii de drept;".
După articolul 157^1 se introduce un nou articol, articolul 157^2, cu
următorul cuprins:

"ART. 157^2

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorată pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea
desfăşurată în străinătate

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în
cazul persoanelor fizice care realizează venituri reprezentând remuneraţii,
indemnizaţii, alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani
şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului
de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de
supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori,
reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi
desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la
angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi
fiscali în România, o reprezintă câştigul brut realizat din venituri asimilate
salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de



securitate socială la care România este parte."
La articolul 168, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

"(2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca
urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de
serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a
unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul, reţinere şi
plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii
revine după cum urmează:

a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi în natură
sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin
intermediul angajatorului;

b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani
şi/sau în natură sunt acordate şi plătite de alte entităţi decât angajatorul
direct persoanei fizice;

c) persoanelor fizice care obţin în România avantaje în bani şi/sau în
natură, de la plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români."

(7) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau
diferenţe de salarii/solde şi pensii sau diferenţe de pensii, cu excepţia
sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, 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, sumele
respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de
contribuţii de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea
perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii
se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

La articolul 168, alineatele (7) şi (7^1) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"(7) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau
diferenţe de salarii/solde, cu excepţia sumelor reprezentând actualizarea
acestora cu indicele de inflaţie, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive
şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe,
executorii de drept, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a
dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se
defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de
asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă.
Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se
calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.



(7^1) Prevederile alin. (7) 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.

(7^1) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând pensii sau
diferenţe de pensii, cu excepţia sumelor reprezentând actualizarea acestora
cu indicele de inflaţie, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive
şi executorii, aferente perioadelor în care se datora contribuţia individuală
de asigurări sociale de sănătate pentru sumele respective, se utilizează
cotele de contribuţii în vigoare în acele perioade. Contribuţiile de asigurări
sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data
efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care au fost plătite aceste sume."
La articolul 168, după alineatul (10) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remuneraţii,
indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani
şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului
de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de
supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori,
reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi
desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la
angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi
fiscali în România au obligaţia de a calcula şi plăti contribuţia de asigurări
sociale de sănătate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei
de calcul prevăzute la art. 157^2. Contribuţia de asigurări sociale de
sănătate se plăteşte până la termenul legal de depunere al Declaraţiei unice
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice prevăzut la art. 122."
La articolul 169, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură
primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă,
a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut
de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de
declarare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit alin. (1)
revine persoanelor prevăzute la art. 168 alin. (2^1)."



(3) În cazul în care au fost acordate 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.

La articolul 169, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la
art. 168 alin. (7), 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.

La articolul 169, alineatul (3^1) se abrogă.

(3^2) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la
art. 168 alin. (7), (7^1) şi (10), pentru perioadele în care contribuţia de
asigurări sociale de sănătate era suportată, potrivit legii, de către aceste
instituţii sau de către beneficiarii de venit, după caz, 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).

La articolul 169, alineatul (3^2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(3^2) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la
art. 168 alin. (7^1) şi (10), pentru perioadele în care contribuţia de asigurări
sociale de sănătate era suportată, potrivit legii, de către instituţiile plătitoare
sau de către beneficiarii de venit, după caz, 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)."
După articolul 169 se introduce un nou articol, articolul 169^1, cu
următorul cuprins:

"ART. 169^1

Obligaţii declarative pentru persoanele fizice prevăzute la art. 157^2

Persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remuneraţii,
indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani
şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului
de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de
supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori,
reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi
desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la
angajatori/plătitori de venituri care nu au sediul permanent şi nu sunt
rezidenţi fiscali în România, au obligaţia să depună declaraţia prevăzută la



art. 122, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte."

e) venitul şi/sau câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94 - 97. În cazul
veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul
veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite şi încasate
începând cu anul 2018;

La articolul 170 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"e) venitul şi/sau câştigul net din investiţii, stabilit conform art. 94 - 97. În
cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul
veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite
începând cu anul 2018;".
La articolul 174, după alineatul (7) se introduce un nou alineat,
alineatul (7^1), cu următorul cuprins:

"(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul persoanelor fizice
care realizează de la mai mulţi plătitori venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din
asocieri cu persoane juridice, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară,
dar cumulate aceste venituri se situează peste nivelul a 12 salarii minime
brute pe ţară, şi au depus la organul fiscal declaraţia unică privind impozitul
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, iar în cursul
anului încheie cu un plătitor de venit un contract a cărui valoare este peste
plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, nu se aplică reţinerea la sursă a
contribuţiei. În această situaţie se aplică sistemul de impozitare prin
autoimpunere, iar stabilirea contribuţiei se face prin declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice."

(10) Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să desfăşoare
activitate şi/sau să realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b) -
h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii
de venituri, cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală,
din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit
prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul
se reţine la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent este cel puţin egal
cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, recalculat corespunzător
numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal, sunt obligate să
depună declaraţia prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului. Salariul minim brut pe ţară garantat în plată este

La articolul 174, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(10) Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să realizeze
venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b) - h), iar venitul net anual
cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu excepţia
veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din
asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II,
titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă,
estimat a se realiza pentru anul curent este cel puţin egal cu nivelul a 12
salarii minime brute pe ţară, sunt obligate să depună declaraţia prevăzută la
alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul
minim brut pe ţară garantat în plată este cel în vigoare la termenul de
depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120."



cel în vigoare la data depunerii declaraţiei.
La articolul 174, după alineatul (10) se introduce un nou alineat,
alineatul (10^1), cu următorul cuprins:

"(10^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), persoanele fizice
prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) sau c), care au optat pentru plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi încep în cursul anului fiscal
să realizeze venituri din cele prevăzute la art. 155 lit. b) - h), depun
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice prevăzută la art. 122, dacă veniturile realizate sunt cel
puţin egale cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară. În acest caz,
contribuţia datorată potrivit art. 180 alin. (2) pentru anul în care au fost
realizate veniturile este luată în calcul la stabilirea contribuţiei anuale
calculate potrivit alin. (1)."

(12) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) care în cursul anului
fiscal intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie,
precum şi cele care îşi încetează activitatea depun la organul fiscal
competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit
evenimentul, declaraţia prevăzută la alin. (3) şi îşi recalculează contribuţia
datorată şi declarată pentru anul în curs.

(13) Recalcularea contribuţiei se efectuează, astfel:

a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 170 alin. (2)
corespunzător numărului de luni de activitate;

b) rectificarea bazei anuale de calcul raportată la numărul lunilor de
activitate;

c) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul
prevăzut la art. 170 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);

d) determinarea contribuţiei datorate, recalculată prin aplicarea cotei
prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul determinate la lit. b).

(14) În situaţia în care venitul net realizat corespunzător lunilor de
activitate este mai mic decât plafonul determinat la alin. (13) lit. a) nu se
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

La articolul 174, alineatele (12) - (14) se abrogă.



La articolul 174, după alineatul (18) se introduce un nou alineat,
alineatul (18^1), cu următorul cuprins:

"(18^1) Prevederile alin. (18) se aplică şi în cazul în care persoanele
fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (1) au estimat venituri
cumulate cel puţin egale cu 12 salarii minime brute pe ţară, iar până la
termenul prevăzut pentru depunerea declaraţiei de la art. 122 au procedat la
corectarea declaraţiei iniţiale prin depunerea unei declaraţii rectificative, ca
urmare a realizării de venituri sub plafon."

ART. 183

Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate

Persoanele prevăzute la art. 180, care încep să realizeze venituri de
natura celor prevăzute la art. 155 sau se încadrează în categoriile de
persoane exceptate de la plata contribuţiei, depun la organul fiscal
competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit
evenimentul, declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) şi îşi recalculează
obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate
datorată pentru anul în curs.

Articolul 183 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 183

Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate

(1) Persoanele prevăzute la art. 180, care încep să realizeze venituri de
natura celor prevăzute la art. 155 sau se încadrează în categoriile de
persoane exceptate de la plata contribuţiei, depun la organul fiscal
competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit
evenimentul, declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) şi îşi recalculează
obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate
datorată pentru anul în curs.

(2) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180, care în cursul anului
fiscal au decedat, contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată este
cea aferentă perioadei de până la luna în care survine decesul.

(3) Recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzută la
alin. (2) se efectuează din oficiu. Procedura privind recalcularea din oficiu a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se aprobă prin ordin al
preşedintelui ANAF."

Capitolul IX- Contribuția asiguratorie pentru muncă

g) sume reprezentând salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;

La articolul 220^4 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"g) sume reprezentând salarii/diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în
baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri



judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor
primei instanţe, executorii de drept;".
La articolul 220^6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

"(2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca
urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de
serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a
unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul şi plată a
contribuţiei asiguratorie pentru muncă care se datorează potrivit legii revine
după cum urmează:

a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în
natură sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin
intermediul angajatorului;

b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani
şi/sau în natură sunt acordate şi plătite de alte entităţi decât angajatorul,
direct persoanei fizice;

c) persoanelor fizice care obţin în România, avantaje în bani şi/sau în
natură, de la plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români."
La articolul 220^7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură
primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă,
a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut
de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de
declarare a contribuţiei asiguratorii pentru muncă potrivit alin. (1) revine
persoanelor prevăzute la art. 220^6 alin. (2^1)."

(2) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare,
reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau 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, contribuţia

La articolul 220^7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(2) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare,
reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în baza
unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri
judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor
primei instanţe, executorii de drept, precum şi în cazul în care prin astfel de



asiguratorie pentru muncă datorată 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.

hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuţia
asiguratorie pentru muncă datorată 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."

* Legea nr. 296 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Material informativ elaborat de Biroul Asistență pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Iași la data de 22.01.2021


