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MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE IAȘI
DIRECȚIA COLECTARE

Modificări aduse Codului fiscal prin Ordonanța 16 din 15 iulie 2022
Titlul V- Contribuții sociale obligatorii

Prevederile Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de
modificările aduse de Ordonanța 16/2022

Prevederile Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de Ordonanța 16/2022

Cap. I- Dispoziţii generale
Art. 1351*) - Definiţii

(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, 1571, 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.

La articolul 1351, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(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, 146, 148, 151, 1571, 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."

Cap. II- Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
Art. 1381*) - Prevederi speciale pentru domeniul
construcţiilor

(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

La articolul 1381, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

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

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."

Art. 1382*) - Prevederi speciale pentru sectorul agricol

(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din
salarii şi asimilate salariilor încheiate cu angajatori care
desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria
alimentară care se încadrează în condiţiile prevăzute la art.
60 pct. 7, 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.

La articolul 1382, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din
salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale
de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi
în sectorul agricol şi în industria alimentară şi se încadrează
în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7, 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."

Art. 139*) - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor
j)*) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare,
inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de
mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în
materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita
a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă
ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru

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

"j) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare,
inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi
în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările
ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în
materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita
a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă
ocupat;
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diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de
bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare
locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3
salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar
rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de
delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit
pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în
limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare
locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3
salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar
rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de
delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate;".
La articolul 139 alineatul (1), după litera ş) se introduce o
nouă literă, lit. t), cu următorul cuprins:

"t) veniturile prevăzute la art. 142 lit. aa1), pentru partea
care depăşeşte limitele prevăzute la respectiva dispoziţie."

Art. 140 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora

(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.

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 în baza
contractelor individuale de muncă. Prevederea se aplică până
la data de 31 decembrie 2028 inclusiv."

Art. 142 - Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor
care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor
de asigurări sociale

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

La articolul 142, literele b) şi g) se modifică şi vor 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
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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, 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 sau în regulamentul
intern.

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/sau finanţate din buget, cu excepţia
indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.

În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv
tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt
cuprinse în baza de calcul al contribuţiei în măsura în care
valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare
ocazie dintre cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:

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

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

(iii) cadouri oferite angajaţilor 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 angajaţii
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de
angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă,

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, astfel cum este prevăzut în contractul
de muncă sau în regulamentul intern.

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/sau finanţate din buget, cu excepţia
indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.

În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv
tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt
cuprinse în baza de calcul al contribuţiei în măsura în care
valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu
fiecare ocazie dintre cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:

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

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

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

........................................................................
g) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare,

inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi
în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările
ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură,
primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada
desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în
străinătate, în interesul serviciului, în limita plafonului
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regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale
şi/sau finanţate din buget, nu se cuprinde în baza de calcul, în
măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un
an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul în care au fost acordate.
.............................................................................

g)*) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare,
inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de
mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură,
primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada
desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în
străinătate, în interesul serviciului, în limita plafonului
neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. k), precum şi cele
primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

stabilit la art. 76 alin. (2) lit. k), precum şi cele primite
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;".

La articolul 142, litera s) punctele 2 şi 6 şi literele v) şi w)
se abrogă.

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

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

"x) contravaloarea cheltuielilor suportate de
angajator/plătitor cu acoperirea costurilor cu testarea
epidemiologică şi/sau vaccinarea pentru persoanele fizice
care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în
scopul împiedicării răspândirii bolilor care pun în pericol
sănătatea acestora şi cea publică;".
La articolul 142, după litera aa) se introduce o nouă literă,
litera aa1), cu următorul cuprins:

"aa1) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de
cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de
muncă ocupat:

1. prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza
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clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele
prevăzute la art. 139 alin. (1) lit. j), în limita a 2,5 ori nivelul
legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin
hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi
instituţiilor publice;

2. contravaloarea hranei acordate de către angajator
pentru angajaţii proprii, persoane fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situaţii
decât cea prevăzută la lit. s) pct. 4, astfel cum este prevăzut
în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita
valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de
masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în
conformitate cu legislaţia în vigoare. La stabilirea plafonului
lunar care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale nu se ia în calcul numărul de zile din luna în
care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de
telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de
odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înţelege hrana
preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi
specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care
beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislaţia
în vigoare;

3. cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de
cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia
angajaţilor proprii, persoane fizice care realizează venituri
din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în
contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita
unui plafon lunar de 20% din salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată/persoană, acordate în condiţiile
prevăzute la art. 76 alin. (41) lit. c);

4. contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament,
inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru
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angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate
de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi
speciale şi/sau finanţate din buget, în limita unui plafon
anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui
câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

5. contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit
Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii
facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia
privind pensiile facultative de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi
autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de
angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual
pentru fiecare persoană;

6. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi
serviciile medicale furnizate sub formă de abonament,
suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât
la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al
sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

7. sumele acordate în condiţiile prevăzute la art. 76 alin.
(41) lit. g) angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de
telemuncă, pentru partea care depăşeşte plafonul lunar de
400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care
persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1 - 7 în
plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat se stabileşte de
angajator."
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La articolul 146, după alineatul (55) se introduc patru noi
alineate, alin. (56) - (59), cu următorul cuprins:

"(56) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către
persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate
salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu
normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin.
(5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de
asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la
art. 138 lit. a), art. 1381 alin. (1) şi (2), art. 1382 alin. (1) sau
art. 1383 alin. (1), după caz, asupra salariului de bază 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.

(57) Prevederile alin. (56) nu se aplică în cazul persoanelor
fizice aflate 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 sau alte categorii de

persoane 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;

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 de bază
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minim brut pe ţară.
(58) În aplicarea prevederilor alin. (57), angajatorul solicită

documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile
prevăzute la alin. (57) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei
prevăzute la alin. (57) lit. e), procedura de aplicare se
stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.

(59) În cazul în care contribuţia de asigurări sociale
calculată potrivit alin. (5) este mai mică decât contribuţia de
asigurări sociale stabilită potrivit alin. (56), diferenţa se
suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele
angajatului/beneficiarului de venit."

(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de
persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către
acestea conform prevederilor alin. (5) şi (7), după caz.
Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare
celei pentru care se plătesc veniturile.

La articolul 146, alineatul (8) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de
persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către
acestea conform prevederilor alin. (5), (56) - (58) şi (7), după
caz. Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii
următoare celei pentru care se plătesc veniturile."

(17) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de
gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (1) sunt
reglementate prin ordin comun al ministrului finanţelor, al
ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului
sănătăţii.

La articolul 147, alineatul (17) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(17) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de
gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (1) sunt
reglementate prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, preşedintelui Casei
Naţionale de Pensii Publice, preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări Sociale de Sănătate şi al preşedintelui Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu consultarea
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi cu
avizul Ministerului Finanţelor, al Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Sănătăţii."
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Art. 148 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
datorată de persoanele fizice care realizează veniturile
prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1)

(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la
art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1), din una sau mai multe surse
şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări
sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a
căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii
minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a
declaraţiei prevăzute la art. 120.

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii
minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a
declaraţiei prevăzute la art. 120, se efectuează prin
cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit
din activităţi independente determinate potrivit art. 68 şi 69,
a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate
sportivă potrivit art. 681, precum şi a veniturilor nete din
drepturi de proprietate intelectuală determinate potrivit art.
72 şi 73, care se estimează a se realiza în anul curent.

(3) Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul
prevăzut la alin. (2) pot opta pentru plata contribuţiei de
asigurări sociale pentru anul curent, în condiţiile prevăzute
pentru persoanele care estimează că realizează venituri
anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.

(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile
prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1), o reprezintă venitul
ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a
12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de
depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.

Articolul 148 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 148 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări

sociale datorate de persoanele fizice care realizează
veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1)

(1) Persoanele fizice care realizează venituri din
activităţile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1), din
una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri,
datorează contribuţia de asigurări sociale la o bază de calcul
stabilită potrivit alin. (4), dacă estimează pentru anul curent
venituri nete a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu
12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de
depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii
minime brute pe ţară sau de cel puţin 24 de salarii minime
brute pe ţară, după caz, în vigoare la termenul de depunere
a declaraţiei prevăzute la art. 120, se efectuează prin
cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit
din activităţi independente determinate potrivit art. 68 şi 69,
a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate
sportivă potrivit art. 681, precum şi a veniturilor nete din
drepturi de proprietate intelectuală determinate potrivit art.
72 şi 73, care se estimează a se realiza în anul curent.

(3) Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul de
cel puţin 12 salarii prevăzut la alin. (2) pot opta pentru plata
contribuţiei de asigurări sociale pentru anul curent în
condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că
realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime
brute pe ţară.

(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile
prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1), o reprezintă
venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:
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a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la
termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în
cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii
minime brute pe ţară;

b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare
la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120,
în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime
brute pe ţară;".
La articolul 151, după alineatul (3) se introduc două noi
alineate, alin. (31) şi (32), cu următorul cuprins:

"(31) Persoanele fizice care realizează venituri din
activităţile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1), din
una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu
excepţia celor care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală sau în baza contractelor de
activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă
de către plătitorul de venit, depun declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, prevăzută la art. 122, până la termenul de
25 mai inclusiv al anului următor celui pentru care se
stabileşte contribuţia datorată, dacă realizează venituri
peste plafoanele prevăzute la art. 148 alin. (2), după caz.

(32) Prin excepţie de la prevederile alin. (31), în situaţia în
care venitul realizat se încadrează în acelaşi plafon cu
venitul estimat, contribuabilii nu au obligaţia depunerii
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122,
în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale."

Art. 151 - Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de
asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează
veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1)

(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din

La articolul 151, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

"(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din
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drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza
contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se
reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, iar
nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri,
pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime
brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează
contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să
reţină, să plătească contribuţia de asigurări sociale şi să
depună declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia
se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între
părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării,
reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, precum şi
venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs.
Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de
către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la
concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în
contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării,
reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale
sunt cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 681 alin. (2).

(6) În situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt
realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se
realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai
mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare
în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul
desemnează prin contractul încheiat între părţi plătitorul de
venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12
salarii minime brute pe ţară şi care are obligaţia să calculeze,
să reţină şi să plătească contribuţia şi stabileşte venitul ales
pentru care datorează contribuţia, în anul în curs. Plătitorul
de venit desemnat depune declaraţia menţionată la art. 147
alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei

drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza
contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se
reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, iar
nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri,
pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime
brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează
contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze la o
bază de calcul stabilită potrivit art. 148 alin. (4), să reţină,
să plătească contribuţia de asigurări sociale şi să depună
declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se
depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între
părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării,
reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, precum şi
venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în
curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată
de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la
concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în
contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării,
reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale
sunt cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 681 alin. (2).

(6) În situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt
realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a
se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau
mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în
vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia,
contribuabilul desemnează prin contractul încheiat între
părţi plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel
puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară şi care are
obligaţia să calculeze la o bază de calcul stabilită potrivit
art. 148 alin. (4), să reţină şi să plătească contribuţia şi
stabileşte venitul ales pentru care datorează contribuţia, în
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pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuţiei calculate
şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel
stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente
venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au
obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de
asigurări sociale sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art.
681 alin. (2).

anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune declaraţia
menţionată la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.
Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de
către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la
concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în
contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării,
reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale
sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 681 alin. (2)."
La articolul 151, după alineatul (6) se introduc două noi
alineate, alin. (61) şi (62), cu următorul cuprins:

"(61) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de
activitate sportivă, pentru care s-au aplicat prevederile alin.
(6), contribuţia reţinută de către plătitorul de venit fiind
aferentă unei baze de calcul mai mici decât nivelul a 24 de
salarii minime brute pe ţară, iar nivelul venitului net sau
brut, după caz, cumulat realizat este cel puţin egal cu 24 de
salarii minime brute pe ţară, au obligaţia depunerii
declaraţiei prevăzute la alin. (31), în vederea stabilirii
contribuţiei de asigurări sociale aferente unei baze de calcul
egale cu venitul ales care nu poate fi mic decât nivelul a 24
de salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care
se datorează contribuţia. În acest caz, contribuţia reţinută
de către plătitorul de venit este luată în calcul la stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale datorate de către respectivii
contribuabili.

(62) În situaţia prevăzută la alin. (61), plătitorii de venituri
eliberează la solicitarea contribuabililor care au obligaţia
depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută
la art. 122, o informare cu privire la nivelul contribuţiei de
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asigurări sociale reţinute la sursă."

(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru
anul curent un venit net anual cumulat din veniturile
prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1), din una sau mai
multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul
a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual
cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii
minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei
prevăzute la art. 120, acestea datorează contribuţia de
asigurări sociale şi au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute
la art. 122, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor
celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării
contribuţiei de asigurări sociale. În declaraţie se completează
venitul ales, care trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul a 12
salarii minime brute pe ţară.
............................................................................
(191) 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.

La articolul 151, alineatele (17) şi (191) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

"(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru
anul curent un venit net anual cumulat din veniturile
prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1), din una sau mai
multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât
nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual
cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii
minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei
prevăzute la art. 120, acestea datorează contribuţia de
asigurări sociale la o bază de calcul stabilită potrivit art. 148
alin. (4) şi au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art.
122 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de
realizare a veniturilor în vederea definitivării contribuţiei de
asigurări sociale. În declaraţie se completează venitul ales,
care trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul a 12 sau 24 de
salarii minime brute pe ţară, după caz.

........................................................................
(191) În situaţia în care persoanele fizice prevăzute la alin.

(31) 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 sau 24 de salarii minime
brute pe ţară, după caz, în vigoare la termenul legal de
depunere a declaraţiei din anul pentru care se datorează
contribuţia."

Cap. III- Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Art. 154 - Categorii de persoane fizice exceptate de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate
de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la

La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), r) şi s) 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
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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 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;
.............................................................................
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;
s)***) persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi
asimilate salariilor care desfăşoară activităţi la angajatori din
sectorul agricol şi din industria alimentară şi care se
încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până la 31
decembrie 2028 inclusiv.

de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii,
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 cele prevăzute la
art. 155 alin. (1) lit. a), b) şi f), pentru aceste venituri
datorează contribuţie, conform regulilor specifice
prezentului titlu;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din
sistemul de protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din
cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) şi f), pentru
aceste venituri datorează contribuţie, conform regulilor
specifice prezentului titlu;

........................................................................
r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii şi asimilate
salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă
încheiate cu 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;
s) persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate

salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă
încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul
agricol şi din industria alimentară şi care se încadrează în
condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7. Prevederea se aplică
până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv."



16

Art. 155 - Categorii de venituri supuse contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate

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

(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.

La articolul 155, alineatul (1) litera d) şi alineatul (2) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:

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

........................................................................
(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 - 3."

Art. 157*) - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor

m)*) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare,
inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de
mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în
materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita
a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă
ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurnă prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de
bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

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

"m) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare,
inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi
de Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările
ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în
materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita
a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă
ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit
pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în
limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
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Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare
locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3
salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar
rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de
delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate;

muncă ocupat.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare

locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3
salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar
rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de
delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate;".
La articolul 157 alineatul (1), după litera ţ) se introduce o
nouă literă, lit. u), cu următorul cuprins:

"u) veniturile prevăzute la art. 142 lit. aa1), pentru partea
care depăşeşte limitele prevăzute la respectiva dispoziţie;".
La articolul 168, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alin. (61), cu următorul cuprins:

"(61) Prevederile art. 146 alin. (56) - (59) şi ale art. 154
alin. (1) lit. r) şi s) se aplică în mod corespunzător."

Art. 170 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează
veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)

(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la
art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse şi/sau
categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări
sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent
venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12
salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de
depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii
minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a
declaraţiei prevăzute la art. 120 se efectuează prin cumularea
veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), după cum
urmează:

Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 170 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări

sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care
realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -
h)

(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute
la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse
şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită
potrivit alin. (4), dacă estimează pentru anul curent venituri
a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii
minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a
declaraţiei prevăzute la art. 120.

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 6, 12 sau 24
de salarii minime brute pe ţară, după caz, în vigoare la
termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, se
efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art. 155
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a) venitul net/brut sau norma de venit din activităţi
independente, stabilite potrivit art. 68, 681 şi 69, după caz;

b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală,
stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzute
la art. 72 şi 721, precum şi venitul net din drepturi de
proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor art.
73;

c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III
sau Legii nr. 170/2016, determinat potrivit prevederilor art.
125 alin. (8) şi (9);

d) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru
veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit
art. 84 - 87;

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;

f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru
veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,
stabilite potrivit art. 104 - 106;

g) venitul brut şi/sau venitul impozabil din alte surse,
stabilit potrivit art. 114 - 116.

(3) La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau
în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 şi 105.

(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din
cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) o reprezintă
echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la
termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.

alin. (1) lit. b)-h), după cum urmează:
a) venitul net/brut sau norma de venit din activităţi

independente, stabilite potrivit art. 68, 681 şi 69, după caz;
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală,

stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare
prevăzute la art. 72 şi 721, precum şi venitul net din drepturi
de proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor
art. 73;

c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III,
determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) şi (9);

d) venitul brut, venitul net sau norma de venit, după caz,
pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite
potrivit art. 84 - 87;

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;

f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru
veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,
stabilite potrivit art. 104-106;

g) venitul brut şi/sau venitul impozabil din alte surse,
stabilit potrivit art. 114 - 116.

(3) La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau
în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 şi 105.

(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din
cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la
termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în
cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii
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minime brute pe ţară;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la

termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în
cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii
minime brute pe ţară;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare
la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120,
în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime
brute pe ţară."
La articolul 174, după alineatul (3) se introduc două noi
alineate, alin. (31) şi (32), cu următorul cuprins:

"(31) Persoanele fizice care realizează venituri din cele
prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), cu excepţia celor
pentru care plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2)
stabilesc şi declară contribuţia, depun declaraţia unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, prevăzută la art. 122, până la termenul de
25 mai inclusiv al anului următor celui pentru care se
stabileşte contribuţia datorată, dacă realizează venituri
peste plafoanele prevăzute la art. 170 alin. (2), după caz.

(32) Prin excepţie de la prevederile alin. (31), în situaţia în
care venitul realizat se încadrează în acelaşi plafon cu
venitul estimat, contribuabilii nu au obligaţia depunerii
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122,
în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate."

(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din
drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi
independente în baza contractelor de activitate sportivă, din

La articolul 174, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

"(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din
drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi
independente în baza contractelor de activitate sportivă, din
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arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit
titlurilor II şi III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul
se reţine la sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar
nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri,
pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime
brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează
contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să
reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, precum şi să depună declaraţia menţionată la art.
147 alin. (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În
contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de
venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin
reţinere la sursă, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate
şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel
stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei anuale
datorate. Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate
intelectuală sau din activităţi independente în baza
contractelor de activitate sportivă, care au obligaţia
calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate, sunt cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi
art. 681 alin. (2).

(6) În situaţia în care, veniturile prevăzute la alin. (5) sunt
realizate din mai multe surse şi/sau categorii de venituri, iar
veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor
de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii
minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se
datorează contribuţia, contribuabilul desemnează, prin
contractul încheiat între părţi, plătitorul de venit care are
obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei şi
de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii
minime brute pe ţară. Plătitorul de venit desemnat depune

arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili
potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la
sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net
sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul
curent, este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară
în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia,
plătitorul de venit are obligaţia să calculeze la o bază de
calcul stabilită potrivit art. 170 alin. (4), să reţină şi să
plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate,
precum şi să depună declaraţia menţionată la art. 147 alin.
(1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În
contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de
venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin
reţinere la sursă, în anul în curs. Nivelul contribuţiei
calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de
venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa
contribuţiei anuale datorate. Plătitorii de venituri din
drepturi de proprietate intelectuală sau din activităţi
independente în baza contractelor de activitate sportivă,
care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, sunt cei
prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 681 alin. (2).

(6) În situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt
realizate din mai multe surse şi/sau categorii de venituri, iar
veniturile nete, brute sau impozabile, după caz, estimate a
se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau
mai mari decât nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară în
vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia,
contribuabilul desemnează, prin contractul încheiat între
părţi, plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel
puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară şi care are
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declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1) până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc
veniturile. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare
plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi,
până la concurenţa contribuţiei datorate. Plătitorii de venit
din drepturi de proprietate intelectuală care au obligaţia
calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2).

obligaţia să calculeze la o bază de calcul stabilită potrivit
art. 170 alin. (4), să reţină, să plătească şi să declare
contribuţia pentru anul în curs. Plătitorul de venit desemnat
depune declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1) până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
plătesc veniturile. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la
fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de
părţi, până la concurenţa contribuţiei datorate."
La articolul 174, după alineatul (6) se introduc două noi
alineate, alin. (61) şi (62), cu următorul cuprins:

"(61) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza
contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri
cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III,
pentru care s-au aplicat prevederile alin. (6), contribuţia
reţinută de către plătitorul de venit fiind aferentă unei baze
de calcul mai mici decât nivelul a 12 sau 24 de salarii minime
brute pe ţară, iar nivelul venitului net sau brut, după caz,
cumulat realizat este cel puţin egal cu 12, respectiv 24 de
salarii minime brute pe ţară, au obligaţia depunerii
declaraţiei prevăzute la alin. (31), în vederea stabilirii
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente unei
baze de calcul egale cu nivelul a 12, respectiv 24 de salarii
minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se
datorează contribuţia. În acest caz, contribuţia reţinută de
către plătitorul de venit este luată în calcul la stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de
către respectivii contribuabili.

(62) În situaţia prevăzută la alin. (61), plătitorii de venituri
eliberează la solicitarea contribuabililor care au obligaţia
depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută
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la art. 122, o informare cu privire la nivelul contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate reţinute la sursă."

(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în
care nivelul venitului net din drepturi de proprietate
intelectuală, al venitului brut în baza contractelor de
activitate sportivă, al venitului net din arendă sau din asocieri
cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III sau
Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă,
estimat a se realiza pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit,
este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în
anul pentru care se datorează contribuţia, dar venitul net
cumulat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară.
În această situaţie, contribuabilul are obligaţia depunerii
declaraţiei prevăzute la alin. (3) la termenele şi în condiţiile
stabilite.

(71) 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

La articolul 174, alineatele (7), (71), (10), (101), (15), (17),
(18) şi (181) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care
nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală,
al venitului brut în baza contractelor de activitate sportivă,
al venitului impozabil din arendă sau al venitului net din
asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II
sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, estimat a se
realiza pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit, este sub
nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul
pentru care se datorează contribuţia, dar nivelul venitului
cumulat este cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară.
În această situaţie, contribuabilul are obligaţia depunerii
declaraţiei prevăzute la alin. (3) la termenele şi în condiţiile
stabilite.

(71) 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 6 salarii minime brute pe
ţară, dar cumulate aceste venituri se situează peste nivelul a
6 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 6 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
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venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
.............................................................................
(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.

(101) 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).
.............................................................................
(15) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în
cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai
încadrează în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (1) îşi pot

persoanele fizice.
........................................................................
(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 sau titlului III, pentru care impozitul se
reţine la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent, este
cel puţin egal cu nivelul a 6 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.

(101) 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 6 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).

........................................................................
(15) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în
cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai
încadrează în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) îşi pot
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modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului
estimat, prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (3),
oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122.
.............................................................................
(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru
anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe
surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12
salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat
realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe
ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia,
acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate
la nivelul a 12 salarii minime pe ţară şi au obligaţia depunerii
declaraţiei prevăzute la art. 122, până la data de 25 mai
inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în
vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate.
(18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia
prevăzută la art. 170 alin. (1) realizează un venit net anual
cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar în
anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat şi nu s-au
încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art.
154 alin. (1), acestea datorează contribuţia de asigurări
sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii
minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la art.
122, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de
realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate.
(181) Prevederile alin. (18) se aplică şi în cazul în care
persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin.

modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului
estimat, prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (3),
oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122.

........................................................................
(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru
anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe
surse şi/sau categorii de venituri mai mic decât nivelul a 6
salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat
realizat este cel puţin egal cu nivelul a 6 salarii minime pe
ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia,
acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de
sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit art. 170 alin.
(4) şi au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 122,
până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de
realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate.
(18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia
prevăzută la art. 170 alin. (1) realizează un venit net anual
cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, iar în
anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat şi nu s-
au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art.
154 alin. (1), acestea datorează contribuţia de asigurări
sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6
salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la
art. 122, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor
celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(181) Prevederile alin. (18) se aplică şi în cazul în care
persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin.
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(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.

(1) au estimat venituri cumulate cel puţin egale cu 6 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. 180*) - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
datorată de către persoanele fizice care optează pentru
plata contribuţiei
(1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata
contribuţiei:

a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent
venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b) -
h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170 alin. (2);

La articolul 180 alineatul (1), litera a) se modifică şi va
avea următorul cuprins:

"a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent
venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b)
- h), sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la
termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120;"

Cap. IX*)-Contribuţia asiguratorie pentru muncă

h)*) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare,
inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de
mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în
materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita
a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă
ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru

La articolul 2204 alineatul (1), litera h) se modifică şi va
avea următorul cuprins:

"h) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare,
inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi
în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările
ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în
materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita
a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă
ocupat;
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diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de
bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare
locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3
salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar
rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de
delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit
pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în
limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare
locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3
salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar
rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de
delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate;".
La articolul 2204 la alineatul (1), după litera m) se
introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins:

"n) veniturile prevăzute la art. 142 lit. aa1), pentru partea
care depăşeşte limitele prevăzute la respectiva dispoziţie;".

*ORDONANŢĂ Nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative
şi alte măsuri financiar-fiscale
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