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Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
Text valabil până la data de 31 ianuarie 2017

Text valabil începând cu 1 februarie 2017, cu
modificările aduse prin Ordonanța de
Urgență nr.3/2017

TITLUL II: Impozitul pe profit
ART. 22 - Scutirea de impozit a profitului reinvestit
(1) Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice,
mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul
de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de
leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de
impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1,
respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a
mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
1. După articolul 22 se introduce un nou
articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
Art. 22^1 Scutirea de impozit pe profit a
contribuabililor care desfăşoară exclusiv
activitate de inovare, cercetaredezvoltare
Contribuabilii care desfăşoară exclusiv
activitate de inovare, cercetare-dezvoltare,
definită potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi activităţi
conexe acesteia sunt scutiţi de impozit pe
profit în primii 10 ani de activitate. Această
facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în
condiţiile respectării reglementărilor în domeniul
ajutorului de stat.
Articolul II
În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 22^1
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, care sunt
deja înfiinţaţi la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, scutirea de
impozitul pe profit se aplică pe o perioadă de
10 ani de la această dată.
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TITLUL III: Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Art. 47: Definiţia microîntreprinderii
În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a)a realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor, prevăzute la art. 48 alin. (6);
b)a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din
veniturile totale;

c)a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul
în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru
determinarea echivalentului în euro este cel valabil
la închiderea exerciţiului financiar în care s-au
înregistrat veniturile;

2. La articolul 47, litera c) se modifică şi va
avea următorul cuprins
c) a realizat venituri care nu au depăşit
echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de
schimb pentru determinarea echivalentului în
euro este cel valabil la închiderea exerciţiului
financiar în care s-au înregistrat veniturile;

Art. 48: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Persoanele juridice române aplică impozitul reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal
următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47.
(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile
microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 47 lit. d) este
îndeplinită la data înregistrării în registrul comerţului.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), persoana juridică română nou-înfiinţată care, începând cu
data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (6), nu
intră sub incidenţa prezentului titlu.
(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data
înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei poate opta să
aplice prevederile titlului II. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de
la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care
această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu
anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47.
(5^1) Pentru persoanele juridice române care au aplicat prevederile alin. (5), în forma în vigoare până la
data de 31 decembrie 2016, condiţia referitoare la menţinerea unui capital social de cel puţin
echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro se consideră îndeplinită şi în situaţia în care capitalul social
scade până la nivelul sumei de 45.000 lei.
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(5^2) Prin excepţie de la prevederile art. 47, microîntreprinderile existente care au subscris un
capital social de cel puţin 45.000 lei pot opta să aplice prevederile titlului II începând cu 1 ianuarie
2017 sau cu trimestrul în care această condiţie este îndeplinită. Opţiunea este definitivă, cu
condiţia menţinerii valorii capitalului social pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice
respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile
prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de
45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47. Ieşirea din sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opţiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit
prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul şi plata impozitului pe profit de către
microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare
veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.
(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia
persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
d) desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale.
3. După alineatul (6) al articolului 48 se
introduce un nou alineat, alineatul (7), cu
următorul cuprins:
7) Pentru anul 2017, persoanele juridice
române plătitoare de impozit pe profit care la
data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la
plata impozitului reglementat de prezentul
titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a
comunica organelor fiscale teritoriale
modificarea sistemului de impunere, potrivit
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, până la data de 25 februarie 2017
inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art. 41 şi
42, până la acest termen se va depune şi
declaraţia privind impozitul pe profit datorat
pentru profitul impozabil obţinut în perioada
1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se
ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.
Art. 51: Cotele de impozitare
(1)Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
4. La articolul 51 alineatul (1), litera a) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
a)1% pentru microîntreprinderile care au peste 2
a)1% pentru microîntreprinderile care au unul
salariaţi, inclusiv;
sau mai mulţi salariaţi;
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b)2% pentru microîntreprinderile care au un
salariat;

5. La articolul 51 alineatul (1), litera b) se
abrogă.

c)3%, pentru microîntreprinderile care nu au
salariaţi.
Art. 52: Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul
anului
6. Alineatul (1) al articolului 52 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
(1)Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere
realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau
ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi
management în veniturile totale este de peste 20%
inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit,
începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare
dintre aceste limite.

(1)Dacă în cursul unui an fiscal o
microîntreprindere realizează venituri mai mari
de 500.000 euro sau ponderea veniturilor
realizate din consultanţă şi management în
veniturile totale este de peste 20% inclusiv,
aceasta datorează impozit pe profit, începând cu
trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste
limite.

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 60: Scutiri
Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
1.persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
a)activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;
b)salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3);
c)pensii;
d)activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod
individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;
2.persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la
art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator.
Încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea
informaţională, al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului finanţelor publice.
3.persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin.
(1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare
tehnologică, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice, al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor
publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ai ministrului
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agriculturii şi dezvoltării rurale
7. După punctul 3 al articolului 60 se
introduce un nou punct, punctul 4, cu
următorul cuprins:
4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate
din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art.
76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării
activităţii pe bază de contract individual de
muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu
persoane juridice române care desfăşoară
activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la
art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul
specific unor activităţi, în cursul unui an.

CAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilor
Art. 78: Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
(1)Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la
sursă de către plătitorii de venituri.
(2)Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
a)la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca
diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale
obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele
juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la
bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele:
(i)deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
(ii)cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
(iii)contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, şi cele 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 angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul
în lei al sumei de 400 euro;
8. La articolul 78 alineatul (2) litera a),
punctul (iv) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(iv)primele de asigurare voluntară de sănătate
conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de
angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se
depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;
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astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească
echivalentul în lei al sumei de 400 euro;“.
Notă:text extras din Legea 95/2006 servicii medicale
furnizate sub formă de abonament - servicii medicale
preplătite pe care furnizorii le oferă în mod direct
abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, în afara
serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din
sistemul de asigurări sociale de sănătate.

CAPITOLUL IX: Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal
Art. 111: Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
9. Alineatul (1) al articolului 111 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
(1)La transferul dreptului de proprietate şi al
dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între
vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor
aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de
orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un
impozit care se calculează astfel:
a)pentru construcţiile de orice fel cu terenurile
aferente acestora, precum şi pentru terenurile de
orice fel fără construcţii, dobândite într-un
termen de până la 3 ani inclusiv:
(i)3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
(ii)peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la
valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;
b)pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la
o dată mai mare de 3 ani:
(i)2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
(ii)peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1 % calculat la
valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

(1) La transferul dreptului de proprietate şi al
dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice
între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a
terenurilor aferente acestora, precum şi asupra
terenurilor de orice fel fără construcţii,
contribuabilii datorează un impozit care se
calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra
venitului impozabil. Venitul impozabil se
stabileşte prin deducerea din valoarea
tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000
lei.

Notă: extras din nota de fundamentare: este determinată
în principal de necesitatea(…):încurajării vânzării
imobilelor, ceea ce permite creşterea industriei de
construcţii, orientată spre construcţia de locuinţe, şi, nu în
ultimul rând, reducerea migraţiei forţei de muncă în
străinătate;
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TITLUL V: Contribuţii sociale obligatorii
SECŢIUNEA 3: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate
bugetului asigurărilor sociale de stat în cazul persoanelor care realizează venituri
din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor pentru care plata
unor prestaţii sociale se achită de instituţii publice
Art. 139: Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice
care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
(1)Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut realizat din salarii şi
venituri asimilate salariilor, în ţară şi în alte state, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene
aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială
la care România este parte, care include:
a)veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract individual de muncă, a
unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege. În situaţia personalului român trimis în
misiune permanentă în străinătate, veniturile asupra cărora se datorează contribuţia sunt cele prevăzute
la art. 145 alin. (1) lit. a);
b)indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit
legii;
c)indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice
fără scop patrimonial;
d)remuneraţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome,
desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a
acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
e)remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la societăţile
administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi drepturile
cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;
f)sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele
primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea;
g)sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor, potrivit legii sau actului constitutiv,
după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management,
potrivit legii;
h)sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii;
i)sume reprezentând salarii/diferenţe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase
definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
j)indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada delegării/detaşării,
după caz, în altă localitate, în ţară şi 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;
(ii)în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul
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român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
k)indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori
din străinătate, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a
Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului, de care ar beneficia personalul din
instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu respectarea prevederilor
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele
de securitate socială la care România este parte;
l)indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, 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;
(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;
m)indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în interesul desfăşurării
activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entităţi din
străinătate, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte
plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului,
corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din
România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
n)remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului
de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
o)indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale este
suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la alin. (3), corespunzător numărului
zilelor lucrătoare din concediul medical;
p)sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
q)veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau
individual de muncă.
10. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 139 se
abrogă.
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(2)În situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la
alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut, contribuţia
individuală de asigurări sociale se calculează în
limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a
venitului.
(3) Câştigul salarial mediu brut prevăzut la alin. (2)
este cel utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat.
Art. 140: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane
asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c)
11. Articolul 140 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza
lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări
sociale o reprezintă suma câştigurilor brute
prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice
care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor.

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

Baza de calcul nu poate fi mai mare decât
produsul dintre numărul asiguraţilor pentru care
angajatorul datorează contribuţie diferenţiată în
funcţie de condiţiile de muncă, din luna pentru
care se calculează această contribuţie datorată
bugetului asigurărilor sociale de stat, şi valoarea
corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu
brut. În situaţia depăşirii acestui plafon, în cazul
angajatorilor care datorează contribuţie la
bugetul asigurărilor sociale de stat, diferenţiată
în funcţie de condiţiile de muncă, baza de calcul
la care se datorează această contribuţie,
corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă, se
stabileşte proporţional cu ponderea, în total bază
de calcul, a câştigurilor salariale brute realizate
în fiecare dintre condiţiile de muncă.
Art. 143: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care
beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj,
potrivit legii
(1)Pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul
asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 136 lit. d), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
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sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat o reprezintă cuantumul drepturilor băneşti lunare
ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, respectiv indemnizaţia de şomaj, cu
excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel.
12. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 143 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2)Prevederile art. 139 alin. (2) şi (3), respectiv cele
ale art. 140 referitoare la plafonarea bazei de calcul
al contribuţiei de asigurări sociale se aplică şi în
cazul persoanelor prevăzute la alin. (1).

(2) În situaţia în care totalul veniturilor
prevăzute la alin. (1) este mai mare decât
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut,
contribuţia individuală de asigurări sociale se
calculează în limita acestui plafon. Câştigul
salarial mediu brut este cel utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor
sociale de stat.
(3)Contribuţia de asigurări sociale pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se suportă
integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.
(4)Pe perioada în care şomerii beneficiază de
(4) Pe perioada în care şomerii beneficiază de
concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări
concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de
de muncă sau boală profesională, baza lunară de
accident de muncă sau boală profesională, baza
calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
bugetului asigurărilor sociale de stat este suma
sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut,
stat este suma reprezentând 35% din câştigul
prevăzut la art. 139 alin. (3), corespunzător
salarial mediu brut, prevăzut la alin. (2),
numărului zilelor lucrătoare din concediul medical,
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din
iar contribuţia de asigurări sociale se suportă la
concediul medical, iar contribuţia de asigurări
nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de
sociale se suportă la nivelul cotei stabilite pentru
muncă.
condiţii normale de muncă.
Art. 144: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care
beneficiază de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
13. Articolul 144 se modifică şi va avea
următorul cuprins
Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute la art. Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute
136 lit. e) beneficiază de concedii medicale şi de
la art. 136 lit. e) beneficiază de concedii
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, baza
medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate, baza lunară de calcul al contribuţiei
datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este
de asigurări sociale datorate bugetului
suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu
asigurărilor sociale de stat este suma
brut, prevăzut la art. 139 alin. (3), corespunzător
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu
numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.
brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), corespunzător
numărului zilelor lucrătoare din concediul
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medical.
Art. 145: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice
prevăzute la art. 136 lit. f)
Nota: personalul român trimis in misiune permanentă inclusiv pentru categoriile de personal trimise în misiune temporară
sau permanentă în străinătate

(1)Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. f), baza lunară de calcul al contribuţiei individuale
de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat o reprezintă:
a) câştigul salarial brut lunar în lei, corespunzător funcţiei în care personalul român trimis în misiune
permanentă în străinătate, de către persoanele juridice din România, este încadrat în ţară;
b) ultimul salariu avut înaintea plecării, care nu poate depăşi plafonul de 3 salarii de bază minime brute
pe ţară, în cazul soţului/soţiei care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi
căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu;
c) totalitatea drepturilor salariale corespunzătoare funcţiei de încadrare în cazul membrilor corpului
diplomatic şi consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare a participării la
cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice,
precum şi în cazul categoriilor de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate,
prevăzute prin hotărâre a Guvernului.

(2)Prevederile art. 139 alin. (2) şi (3), respectiv cele
ale art. 140 referitoare la plafonarea bazei de calcul
al contribuţiei de asigurări sociale se aplică şi în
cazul persoanelor prevăzute la art. 136 lit. f),
excepţie fiind în cazul soţului/soţiei care însoţeşte
personalul trimis în misiune permanentă în
străinătate, pentru care plafonarea bazei de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale se face la 3 salarii de
bază minime pe ţară.

14. Alineatul (2) al articolului 145 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
(2) Prevederile art. 143 alin. (2), referitoare la
plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale, se aplică şi în cazul persoanelor
prevăzute la art. 136 lit. f), excepţie fiind în
cazul soţului/soţiei care însoţeşte personalul
trimis în misiune permanentă în străinătate,
pentru care plafonarea bazei de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale se face la 3
salarii de bază minime pe ţară.

SECŢIUNEA 4: Stabilirea, plata şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale în
cazul persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, instituţiilor prevăzute la art. 136 lit. d)-f), precum şi în cazul persoanelor
fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la
angajatori din alte state
Nota: someri, persoane aflate in concediu medical , personal trimis in misiuni permenente in strainătate

Art. 146: Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale
(1)Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi
instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţiile
individuale de asigurări sociale, precum şi obligaţia de a calcula contribuţiile de asigurări sociale
datorate de aceştia, după caz.
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(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul persoanelor fizice care realizează în România venituri
din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte.
(3)Contribuţiile de asigurări sociale individuale calculate şi reţinute potrivit alin. (1) se plătesc la
bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează,
după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată
potrivit legii.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care realizează în România venituri din
salarii sau asimilate salariilor de la 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 a acordurilor privind sistemele
de securitate socială la care România este parte, au obligaţia de a calcula contribuţiile individuale şi pe
cele ale angajatorului, precum şi de a le plăti lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
pentru care se plătesc veniturile, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(5)Calculul contribuţiilor de asigurări sociale individuale se realizează prin aplicarea cotei
corespunzătoare prevăzute la art. 138 asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143-145,
după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.
15. Alineatele (6) şi (8) ale articolului 146 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
(6)În cazul în care din calcul rezultă o bază mai mare
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut,
prevăzut la art. 139 alin. (3), cota contribuţiei
individuale de asigurări sociale se va aplica asupra
echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut,
pe fiecare loc de realizare al venitului.

(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. d)f), în cazul în care din calcul rezultă o bază mai
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), cota
contribuţiei individuale de asigurări sociale se va
aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al
venitului.
Nota: someri, persoane aflate in concediu medical ,
personal trimis in misiuni permanente în străinătate

(7)Calculul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi de instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) se
realizează prin aplicarea cotelor corespunzătoare prevăzute la art. 138 asupra bazelor de calcul prevăzute
la art. 140, art. 143-145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.
(8)Calculul contribuţiilor de asigurări sociale
(8) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale
datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se
datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se
realizează de către acestea prin aplicarea cotei
realizează de către acestea prin aplicarea cotei
corespunzătoare contribuţiei integrale, rezultată din
corespunzătoare contribuţiei integrale, rezultată
însumarea cotelor de contribuţie individuală cu cea
din însumarea cotelor de contribuţie individuală
datorată de angajator, în funcţie de condiţiile de
cu cea datorată de angajator, în funcţie de
muncă, prevăzută la art. 138, asupra bazei lunare de condiţiile de muncă, prevăzută la art. 138, asupra
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calcul prevăzute la art. 139, iar în cazul în care din
calcul rezultă o bază mai mare decât valoarea a
de 5 ori câştigul salarial mediu brut, prevăzut la
art. 139 alin. (3), cota integrală de contribuţie se
va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut.

bazei lunare de calcul prevăzute la art. 139.

Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii
următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii
următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

SECŢIUNEA 5: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de
persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente
16. Alineatele (1)-(3) ale articolului 148 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1)Pentru persoanele fizice care realizează venituri
din activităţi independente şi care determină venitul
net anual în sistem real, baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor
anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale,
o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin.
(3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile
anticipate.

(1) Pentru persoanele fizice care realizează
venituri din activităţi independente şi care
determină venitul net anual în sistem real, baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de
contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă
echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143
alin. (2), în vigoare în anul pentrucare se
stabilesc plăţile anticipate.

(2)În cazul persoanelor fizice care realizează venituri
din activităţi independente şi care determină venitul
net anual pe baza normelor anuale de venit, baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o
reprezintă valoarea anuală a normei de venit
raportată la numărul de luni în care se desfăşoară
activitatea şi nu poate fi mai mică decât echivalentul
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin. (3), în
vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile
anticipate, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5
ori acest câştig.

(2) În cazul persoanelor fizice care realizează
venituri din activităţi independente şi care
determină venitul net anual pe baza normelor
anuale de venit, baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă
valoarea anuală a normei de venit raportată la
numărul de luni în care se desfăşoară activitatea
şi nu poate fi mai mică decât echivalentul
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143
alin.(2), în vigoare în anul pentru care se
stabilesc plăţile anticipate, şi nici mai mare decât
echivalentul a de 5 ori acest câştig.
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(3)Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1),
baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale se recalculează în anul următor celui de
realizare a venitului, în baza declaraţiei privind
venitul realizat, şi se stabileşte ca diferenţă între
venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul
desfăşurării activităţii independente, exclusiv
cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări
sociale, raportată la numărul de luni în care a fost
desfăşurată activitatea. Baza lunară de calcul nu
poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând
35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,
prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul
pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei,
şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest
câştig.

(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin.
(1), baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale se recalculează în anul următor
celui de realizare a venitului, în baza declaraţiei
privind venitul realizat, şi se stabileşte ca
diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile
efectuate în scopul desfăşurării activităţii
independente, exclusiv cheltuielile reprezentând
contribuţia de asigurări sociale, raportată la
numărul de luni în care a fost desfăşurată
activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai
mică decât echivalentul reprezentând 35% din
câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în
anul pentru care se efectuează definitivarea
contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a
de 5 ori acest câştig.“

Art. 149: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care
realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine
la sursă
17. Articolul 149 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din
drepturi de proprietate intelectuală pentru care
impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de
calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă
diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă
prevăzută la art. 70 şi nu poate fi mai mare decât
echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin. (3), în
vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri
din drepturi de proprietate intelectuală pentru
care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale o reprezintă diferenţa dintre venitul brut
şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 şi nu
poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în
luna pentru care se datorează contribuţia.

CAPITOLUL III: Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Art. 157: Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate în cazul
persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
(1)Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor
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fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, o reprezintă câştigul brut care include:
a)veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract individual de muncă, a
unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege. În situaţia personalului român trimis în
misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind salariile de bază sau, după caz, soldele
funcţiilor de bază corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară, la care
se adaugă, după caz, sporurile şi adaosurile care se acordă potrivit legii;
b)indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit
legii;
c)indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice
fără scop patrimonial;
d)solda lunară acordată potrivit legii;
e)remuneraţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome,
desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a
acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
f)remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la societăţile
administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi drepturile
cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;
g)sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele
primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea;
h)sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
i)sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor, potrivit legii sau actului constitutiv,
după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management,
potrivit legii;
j)sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii;
k)sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
l)indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform
contractului individual de muncă;
m)indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada delegării/detaşării,
după caz, în altă localitate, în ţară şi 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;
(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;
n)indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori
din străinătate, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, în interesul serviciului, pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a
Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului, de care ar beneficia personalul din
instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu respectarea prevederilor
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legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele
de securitate socială la care România este parte;
o)indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, 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;
(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;
p)indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în interesul desfăşurării
activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entităţi din
străinătate, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte
plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului,
corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din
România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
q)remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului
de mandat, potrivit legii, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
r)ajutoarele şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau
direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care îndeplinesc condiţiile pentru
pensionare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale;
s)ajutoarele şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau
direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care nu îndeplinesc condiţiile pentru
pensionare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale;
ş)veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau
individual de muncă.
(2)Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sumele
prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142.
18. Alineatul (3) al articolului 157 se abrogă.
(3)Pentru veniturile realizate începând cu data de
1 ianuarie 2017, în situaţia în care totalul
veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu
brut prevăzut la art. 139 alin. (3), contribuţia
individuală de asigurări sociale de sănătate se
calculează în limita acestui plafon.
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Art. 160: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice cu venituri din pensii şi de cele care primesc indemnizaţii pentru incapacitate temporară de
muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
(1)Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în
plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.
(2)Pentru persoanele fizice preluate în plată de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele
teritoriale de pensii, şi de către casele sectoriale de pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate o reprezintă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de
muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
19. Alineatul (3) al articolului 160 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
(3)Pentru veniturile realizate începând cu data de 1
ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile bază de
calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depăşesc valoarea
a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art.
139 alin. (3), contribuţia individuală de asigurări
sociale de sănătate se calculează în limita acestui
plafon.

(3) Pentru veniturile realizate începând cu data
de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile
bază de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2)
depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2),
contribuţia individuală de asigurări sociale de
sănătate se calculează în limita acestui plafon.

Art. 161: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele
fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, potrivit legii
(1)Pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g), baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate o reprezintă cuantumul drepturilor băneşti lunare ce se suportă din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, respectiv indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care
potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel. Contribuţia se suportă de la bugetul asigurărilor pentru
şomaj şi reprezintă contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate.

(2)Pentru veniturile realizate începând cu data de 1
ianuarie 2017, în situaţia în care venitul bază de
calcul prevăzut la alin. (1) depăşeşte valoarea a de 5
ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139
alin. (3), contribuţia individuală de asigurări sociale
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de sănătate se calculează în limita acestui plafon.

asigurări sociale de sănătate se calculează în
limita acestui plafon.

Art. 162: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele
fizice care beneficiază de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, pentru
persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi pentru
persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap
1)Pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de
acomodare potrivit Legii nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia lunară.
Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.
(2)Pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie
pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia
pentru creşterea copilului. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.
21. Alineatul (3) al articolului 162 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
(3)Pentru veniturile realizate începând cu data de 1
ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile bază de
calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depăşesc valoarea
a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la
art. 139 alin. (3), contribuţia individuală de
asigurări sociale de sănătate se calculează în limita
acestui plafon.

(3) Pentru veniturile realizate începând cu data
de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile
bază de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2)
depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2),
contribuţia individuală de asigurări sociale de
sănătate se calculează în limita acestui plafon.

SECŢIUNEA 5: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din
activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică,
precum şi din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 170: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care
realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe
baza normelor anuale de venit
(1)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual
în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate este diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii
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normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea pe fiecare sursă de
venit.

(2)Pentru veniturile realizate începând cu data de 1
ianuarie 2017, baza lunară de calcul prevăzută la
alin. (1) nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5
ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139
alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabileşte
contribuţia.

22. Alineatul (2) al articolului 170 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru veniturile realizate începând cu data
de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul
prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mare decât
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut
prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul
pentru care se stabileşte contribuţia.

Art. 171: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe
venit se reţine la sursă, precum şi din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit
titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9)
(1)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care
impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70.
(2)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil
potrivit titlului II sau III, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o
reprezintă venitul din asociere.

(3)Pentru veniturile realizate începând cu data de 1
ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute la
alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de
5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139
alin. (3), în vigoare în luna pentru care se datorează
contribuţia.

23. Alineatul (3) al articolului 171 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru veniturile realizate începând cu data
de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul
prevăzute la alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu
brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în
luna pentru care se datorează contribuţia.

Art. 172: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
(1)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 103 alin. (1),
baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei
de venit, determinată potrivit prevederilor art. 106, raportată la numărul de luni în care s-a desfăşurat
activitatea.
(2)Pentru persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 104, baza lunară de
calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi
cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de
asigurări sociale de sănătate, raportată la numărul de luni în care s-a desfăşurat activitatea.
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(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1
ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute la
alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de
5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139
alin. (3), în vigoare în luna pentru care se datorează
contribuţia.

24. Alineatul (3) al articolului 172 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru veniturile realizate începând cu data
de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul
prevăzute la alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu
brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în
luna pentru care se datorează contribuţia.

Art. 173: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor
25. Articolul 173 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1)Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru persoanele fizice care
realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
cu excepţia celor care realizează venituri din
arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la
sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut
şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea
cotei de 40% asupra venitului brut, diferenţa pozitivă
dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul
realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, sau valoarea anuală a normei de venit, după
caz, raportată la numărul de luni din anul fiscal
prevăzut în contractul încheiat între părţi, şi nu poate
fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare
în anul pentru care se stabileşte contribuţia.

(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru persoanele
fizice care realizează venituri din cedarea
folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care
realizează venituri din arendarea bunurilor
agricole în regim de reţinere la sursă a
impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi
cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea
cotei de 40% asupra venitului brut, diferenţa
pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile
efectuate în scopul realizării acestor venituri,
exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de
asigurări sociale de sănătate, sau valoarea anuală
a normei de venit, după caz, raportată la numărul
de luni din anul fiscal prevăzut în contractul
încheiat între părţi, şi nu poate fi mai mare decât
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut
prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul
pentru care se stabileşte contribuţia.

(2)Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru persoanele fizice care
realizează venituri din arendarea bunurilor agricole
în regim de reţinere la sursă a impozitului este
diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă
determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra
venitului brut şi nu poate fi mai mare decât valoarea
a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art.

(2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru persoanele
fizice care realizează venituri din arendarea
bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a
impozitului este diferenţa dintre venitul brut şi
cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea
cotei de 40% asupra venitului brut şi nu poate fi
mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul
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139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se
stabileşte contribuţia.

salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2),
în vigoare în anul pentru care se stabileşte
contribuţia.

SECŢIUNEA 7: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse
Art. 176: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din investiţii
(1)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din investiţii sub forma câştigurilor din transferul
titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
derivate, precum şi din transferul aurului financiar, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate reprezintă câştigul net anual determinat potrivit prevederilor art. 96, raportat la cele
12 luni ale anului de realizare a veniturilor.
(2)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură,
distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale
anului.
(3)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dobânzi, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dobânzi, realizate în cursul anului
fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
(4)Pentru persoanele fizice care realizează venituri impozabile din lichidarea unei persoane juridice,
inclusiv din reducerea de capital, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
reprezintă totalul veniturilor impozabile distribuite de persoanele juridice.
26. Alineatul (5) al articolului 176 se abrogă.
(5)Pentru veniturile realizate începând cu data de 1
ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute la
alin. (1)-(4) nu pot fi mai mari decât valoarea a de
5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art.
139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se
stabileşte contribuţia.
27. Alineatul (7) al articolului 176 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
(7)În anul 2016, persoanele care realizează venituri
din investiţii nu datorează contribuţie de asigurări
sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă
realizează venituri de natura celor menţionate la art.
155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l), cu excepţia
veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.
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(7) Persoanele care realizează venituri din
investiţii nu datorează contribuţie de asigurări
sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă
realizează venituri de natura celor menţionate la
art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l).
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Precizare privind art.155: venituri din salarii, pensii,activitati
independente, asocierea cu o persoana juridical, activitati
agricole, idemnizatii somaj si crestere copil, ajutor social și
idemnizație pentru ITM accident de muncă

Art. 177: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din alte surse
(1)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din alte surse, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute prevăzute la art. 114, 116 şi art. 117,
realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
28. Alineatul (2) al articolului 177 se abrogă.
(2) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1
ianuarie 2017, baza lunară de calcul prevăzută la
alin. (1) nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5
ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139
alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabileşte
contribuţia.
29. Alineatul (3) al articolului 177 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
(3) În anul 2016, persoanele care realizează venituri
din alte surse nu datorează contribuţie de asigurări
sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă
realizează venituri de natura celor menţionate la art.
155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l), cu excepţia
veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

(3) Persoanele care realizează venituri din alte
surse nu datorează contribuţie de asigurări
sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă
realizează venituri de natura celor menţionate la
art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l).
Precizare privind art.155: venituri din salarii, pensii,activitati
independente, asocierea cu o persoana juridical, activitati
agricole, idemnizatii somaj si crestere copil, ajutor social și
idemnizație pentru ITM accident de muncă

SECŢIUNEA 8: Stabilirea şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse
Art. 178: Stabilirea contribuţiei

(1)Pentru anul 2016, în cazul persoanelor fizice
care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte
surse, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se
stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie
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30. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 178
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) În cazul persoanelor fizice care realizează
venituri din investiţii şi/sau din alte surse,
contribuţia de asigurări sociale de sănătate se
stabileşte de organul fiscal competent, prin
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de impunere anuală, pe baza informaţiilor din
declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia
privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru
fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza
informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.

decizie de impunere anuală, pe baza
informaţiilor din declaraţia privind venitul
realizat sau din declaraţia privind calcularea şi
reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit, precum şi pe baza informaţiilor din
evidenţa fiscală, după caz.

(3)Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
prevăzută la alin. (1) şi (2), după caz, se stabileşte în
anul următor celui în care au fost realizate veniturile,
prin aplicarea cotei individuale de contribuţie
prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul
menţionate la art. 176 şi 177, după caz. Baza de
calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
se evidenţiază lunar în decizia de impunere.

(3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
prevăzută la alin. (1) se stabileşte în anul
următor celui în care au fost realizate veniturile,
prin aplicarea cotei individuale de contribuţie
prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de
calcul menţionate la art. 176 şi 177, după caz.
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de
impunere.

(4)Pentru anul 2016, baza lunara de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate
fi mai mică decât un salariu de bază minim brut
pe ţară, dacă venitul pentru care se calculează
contribuţia este singurul realizat.

(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1), ale
căror baze lunare de calcul se situează sub
nivelul valorii salariului de bază minim brut
pe ţară, NU SE datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate.
Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul
sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de
bază minim brut pe ţară, contribuţia datorată
lunar se calculează asupra acestor baze de calcul.
31. Alineatul (2) al articolului 178 se abrogă.

(2)În cazul persoanelor fizice care realizează,
începând cu anul 2017, venituri din investiţii
şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări
sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal
competent, prin decizia de impunere anuală
prevăzută la art. 179 alin. (2), pe baza
informaţiilor din declaraţia privind venitul
realizat sau din declaraţiile privind calcularea şi
reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit, precum şi pe baza informaţiilor din
evidenţa fiscală, după caz.
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SECŢIUNEA 9: Stabilirea contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate
32. Alineatul (1) al articolului 179 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
1)Organul fiscal competent are obligaţia stabilirii
contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează, într-un
an fiscal, venituri din următoarele categorii:
a)venituri din activităţi independente;
b)venituri din activităţi agricole, silvicultură,
piscicultură;
c)venituri din asocierea cu o persoană juridică,
contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care
sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);
d)venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
e)venituri din investiţii;
f)venituri din alte surse.

(1) Organul fiscal competent are obligaţia
stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale
de sănătate datorate de persoanele fizice care
realizează, într-un an fiscal, venituri din
următoarele categorii:
a)venituri din activităţi independente;
b)venituri din activităţi agricole, silvicultură,
piscicultură;
c)venituri din asocierea cu o persoană juridică,
contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care
sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);
d)venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

(2)Contribuţia anuală de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se stabileşte, de organul
fiscal competent, în anul următor celui de realizare a veniturilor, prin decizie de impunere anuală pentru
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F., pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale privind veniturile realizate, precum
şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.
(3)Contribuţia anuală se calculează prin aplicarea cotei individuale asupra bazei anuale de calcul,
determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări
sociale de sănătate, aferente veniturilor prevăzute la alin. (1). Baza anuală de calcul nu poate fi mai mică
decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi nici mai mare decât valoarea a de 5
ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni. În cazul persoanelor fizice care realizează atât
venituri dintre cele prevăzute la alin. (1), cât şi venituri din salarii sau asimilate salariilor, baza anuală de
calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate utilizată la încadrarea în plafonul minim prevăzut
se determină ca sumă a tuturor bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate.
(4)Pe perioada în care persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la alin. (1) se încadrează în
categoria persoanelor care au calitatea de pensionari sau în categoria celor prevăzute la art. 154 alin. (1)
lit. a), b), d)-g), baza anuală de calcul nu se încadrează în plafonul minim prevăzut la alin. (3).
(5)În cazul în care baza anuală de calcul este sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (3), organul
fiscal stabileşte, prin decizia de impunere anuală prevăzută la alin. (2), contribuţia de asigurări sociale
de sănătate datorată la nivelul contribuţiei anuale aferentă plafonului anual minim.
(6)În cazul în care baza anuală de calcul este mai mare decât plafonul maxim prevăzut la alin. (3),
organul fiscal stabileşte, prin decizia de impunere anuală prevăzută la alin. (2), contribuţia de asigurări
sociale de sănătate datorată la nivelul contribuţiei anuale aferentă plafonului anual maxim.
33. Alineatul (6^1) al articolului 179 se
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abrogă.
(61)Prin derogare de la prevederile alin. (3), în
cazul persoanelor fizice care realizează, în cursul
anului fiscal, exclusiv venituri din investiţii şi/sau
din alte surse, pentru care baza anuală de calcul
se situează sub nivelul valorii a douăsprezece
salarii de bază minime brute pe ţară, pentru
aceste venituri nu se stabileşte contribuţia de
asigurări sociale de sănătate.
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