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CONTRIBUłII SOCIALE OBLIGATORII PENTRU PERSOANELE 
CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN : 

 
• ACTIVITĂłI INDEPENDENTE  

 
• ACTIVITĂłI AGRICOLE, SILVICULTURĂ ŞI PISCICULTURĂ   

 
• ASOCIERI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ 

 
• CEDAREA FOLOSINłEI BUNURILOR 



 

 

P A G I N A 2  

 

1.Simplificarea şi unificarea legislaŃiei şi a administrării contribuŃiilor sociale obligatorii datorate 
de persoanele fizice 

2.Întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale 

3.Membrii întreprinderii familiale 

4.Persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităŃi economice 

5.Persoanele care realizează venituri din profesii libere 

6.Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul 
pe venit se determină pe baza datelor din evidenŃa contabilă în   partidă simplă 

7.Persoanele care realizează venituri  din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care reŃine-
rea impozitului, reprezentând plăŃi anticipate pentru unele venituri din activităŃi independente, se face 
la sursă în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal de către plătitorul de venituri 

8.Persoanele care realizează venituri  din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor 
civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent, pentru care reŃinerea impozitu-
lui, reprezentând plăŃi anticipate pentru unele venituri din activităŃi independente, se face la sursă în 
conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal, de către plătitorul de venituri 

9.Persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară şi 
extrajudiciară, pentru care reŃinerea impozitului, reprezentând plăŃi anticipate pentru unele venituri din 
activităŃi independente, se face la sursă în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal, de 
către plătitorul de venituri 

10.Venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care 
nu generează o persoană juridică, potrivit titlului IV^1 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor - 
Cod fiscal,  pentru care reŃinerea impozitului, reprezentând plăŃi anticipate pentru unele venituri din 
activităŃi independente, se face la sursă în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal, de 
către plătitorul de venituri 

11.Venitul obținut de persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru 
veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică, potrivit 
titlului II – Impozitul pe profit - Cod fiscal (art.13 lit.e)) 

12.Persoanele care realizează venituri din activităŃile agricole prevăzute la art. 71 alin.(1) Cod 
fiscal, stabilite pe baza de norme de venit, din următoarele activităŃi:a) cultivarea produselor agricole 
vegetale;b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;c) creşterea şi exploatarea 
animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. 

13.Persoanele care realizează venituri din activităŃile prevăzute la art. 71 alin.(2) şi alin.(5) Cod 
Fiscal din: activităŃi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit şi sunt venituri impozabile 
şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităŃi independente» precum şi din  
recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naŃional, respectiv a produselor lem-
noase şi nelemnoase, precum şi cele obŃinute din exploatarea amenajărilor piscicole. 

14.Persoanele care realizează  venituri din cedarea folosinŃei bunurilor CU EXCEPTIA: Veni-
turilor din închirierea camerelor în scop turistic, veniturilor din arendarea bunurilor agricole în sistem 
real, veniturilor din arendarea bunurilor agricole în regim de reŃinere la sursă a impozitului. 

15.Persoanele care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinŃe proprietate 
personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, stabi-
lite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, 
precum şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de 5 camere 
de închiriat în locuinŃe proprietate personală  

16.Persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reŃinere la 
sursă a impozitului 
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P A G I N A 3  D . G . R . F . P .  G A L A T I  

 

ContribuŃii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri 
impozabile din activităŃi independente, activităŃi agricole, silvicultură, 
piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din 

cedarea folosinŃei bunurilor 

Prezentul ghid cuprinde o succintă prezentare a prevederilor Capitolului II-
ContribuŃii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din acti-
vităŃi independente, activităŃi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate 
juridică, precum şi din cedarea folosinŃei bunurilor,  din cadrul Titlului IX^2—”Contributii 
sociale obligatorii” al Codului fiscal, aşa cum este modificat de OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 88/2013, privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea 
unor angajamente convenite cu organismele internaŃionale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.593 din 20 septembrie 
2013, şi cum va fi aplicat începând cu data de 01 ianuarie 2014. 

 

 Conform art. 47 pct. 5 şi art. 51 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 88/2013, 
începând cu data de 1 ianuarie 2014,  Articolul 296^21 din Codul Fiscal va avea următorul 
cuprins: 

 

„ART. 296^21 

    Contribuabili 

    (1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel 
de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice inter-
naŃionale la care România este parte, după caz: 

    a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; 

    b) membrii întreprinderii familiale; 

    c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităŃi economice; 

    d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; 

    e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care im-
pozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenŃa contabilă în partidă simplă; 

    f) persoanele care realizează venituri, în regim de reŃinere la sursă a impozitului, din acti-
vităŃi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1), precum şi cele care realizează venituri 
din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e); 

    g) persoanele care realizează venituri din activităŃile agricole prevăzute la art. 71 alin. (1); 

    h) persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (2) şi (5). 

   i) persoanele care realizează venituri din cedarea folosinŃei bunurilor 

    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuŃii sociale obligatorii pentru veni-
turile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit prezentului cod.  „ 

 



 

 

P A G I N A 4  

 

Întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individualeÎntreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individualeÎntreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individualeÎntreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale    

Membrii întreprinderii familialeMembrii întreprinderii familialeMembrii întreprinderii familialeMembrii întreprinderii familiale    
Persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi Persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi Persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi Persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi 

economiceeconomiceeconomiceeconomice    

Persoanele care realizează venituri din profesii liberePersoanele care realizează venituri din profesii liberePersoanele care realizează venituri din profesii liberePersoanele care realizează venituri din profesii libere    

Baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări 
sociale (CAS) 

  

Venitul declarat sau 

Norma de venit, 

care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat 
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare 

decât echivalentul a de 5 ori acest câştig 

Bază legală : 

 Art.296*22 alin.(1) Cod  fiscal 
  

Nu datoreaza CAS 

  

  

  

Persoanele care realizează venituri din salarii sau asimila-
te salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităŃi 
dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaŃi-
ilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele 
asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în 
sistemul public de pensii, care nu au obligaŃia asigurării în siste-
mul public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de 
pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuŃia de asi-
gurări sociale pentru veniturile obŃinute ca urmare a încadrării în 
una sau mai multe dintre situaŃiile prevăzute mai sus.   

Totodată contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din 
venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui 
venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la 
cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menŃionat, nu datorează 
contribuŃie de asigurări sociale. 

Bază legală : 

Art. 296*23 alin.(4) şi Art. 296*22 alin.(1) Cod  fiscal 
  

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei  

de asigurări sociale 

 

ObligaŃiile lunare de plată în cazul contribuŃiei de asigurări soci-
ale se stabilesc pe baza venitului declarat. 

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuŃiei de asigu-
rări sociale pentru contribuabilii  de mai sus se evidenŃiază lunar, iar 
plata acestei contribuŃii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până 
la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 

Bază legală : 

Art.296*24 alin.(2) şi Art. 296*24 alin.(3)  Cod fiscal 
  

Declararea, definitivarea şi plata contribuŃiilor 

 de asigurări sociale 

  

  

  

  

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a con-
tribuŃiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraŃii privind 
venitul asigurat la sistemul public de pensii.  

ObligaŃiile anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale sunt 
cele stabilite prin decizia de impunere.  

Modelul, conŃinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a 
declaraŃiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevăzută 
mai sus au fost aprobate prin ordinul comun al preşedintelui AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei NaŃionale de 
Pensii Publice nr.874/221/20.06.2012. 

Bază legală :Art.296*25 alin.(1),  296*25 alin.(5), Art. 
296^24  alin. (3), şi Art. 296*25 alin. (7)  Cod fiscal   

CAS
 

Cota de contribuŃie la 
CAS : 31,3%  
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Baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate 

  

  

Baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănăta-
te este diferenŃa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în 
scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contri-
buŃii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la 
cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază 
minim brut pe Ńară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calcu-
lează contribuŃia. 

Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natu-
ra celor menŃionate mai sus precum şi venituri menŃionate la cap. I al Ti-
tlului IX2 Cod Fiscal, venituri sub forma indemnizaŃiilor de şomaj, venituri 
din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri menŃionate la cap. II al 
Titlului IX2 Cod Fiscal (cu excepŃia veniturilor din drepturi de proprietate 
intelectuală) se calculează şi se datorează contribuŃia de asigurări 
sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri. 

Bază legală : 

Art. 296*22 alin.(2) şi Art. 296*23 alin.(3) Cod Fiscal 
  

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei  

de asigurări sociale de sănătate 

  

  

 

Contribuabilii sunt obligaŃi să efectueze în cursul anului plăŃi antici-
pate cu titlu de contribuŃie de asigurări sociale de sănătate. 

PlăŃile anticipate  se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit 
regulilor prevăzute la art. 82 Cod Fiscal, prin decizie de impunere, pe baza 
declaraŃiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraŃiei privind venitul 
realizat, după caz. În cazul contribuŃiei de asigurări sociale, obligaŃiile luna-
re de plată se stabilesc pe baza venitului declarat, prevăzut la art. 29622 

alin. (1).  

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate se evidenŃiază lunar, iar plata se efectuează trimestri-
al, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare tri-
mestru.  

Bază legală : 

Art. 296*24 alin.(1),(2) şi Art.296*24 alin.(4) Cod 
fiscal 

  

Declararea, definitivarea şi plata contribuŃiilor de 
asigurări sociale de sănătate 

  

  

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a con-
tribuŃiilor sociale de sanatate se realizează prin depunerea declaraŃiei de 
venit estimat prevăzute la art. 81 Cod fiscal şi a declaraŃiei privind venitul 
realizat prevăzute la art. 83 Cod Fiscal, pentru contribuŃia de asigurări 
sociale de sănătate.  

În cazul impunerii în sistem real, obligaŃiile anuale de plată a con-
tribuŃiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declaraŃiei 
privind venitul realizat, prin aplicarea    cotei individuale, pentru contribuŃia 
de asigurări sociale de sănătate asupra bazelor de calcul prevăzute mai 
sus. La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuŃiei de asi-
gurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile prevăzute la 
art. 80 Cod Fiscal. Stabilirea obligaŃiilor anuale de plată a contribuŃiei de 
asigurări sociale de sănătate se realizează prin decizia de impunere anua-
lă, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăŃi antici-
pate, şi se efectuează încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 29622 alin. 
(5) şi (6)  Cod Fiscal.  

Plata contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin de-
cizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile 
de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensea-
ză sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. 

Bază legală :Art.296*25 alin.(1), Art. 296*25 alin.(2), 
(3), (4), şi Art. 296*25 alin.(6) Cod Fiscal 

  
  

CAS
S 

Cota de contribuŃie la 
CASS : 5,5 %  



 

 

P A G I N A 6  

Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la 
care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în   care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în   care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în   care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în   

partidă simplăpartidă simplăpartidă simplăpartidă simplă    

  

Baza lunară de calcul al contribuŃiei  

de asigurări sociale (CAS) 

  

Venitul declarat  

 

care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât 

echivalentul a de 5 ori acest câştig 

Bază legală : 

 Art.296*22 alin.(1) Cod  fiscal 
  

Nu datoreaza CAS 

  

  

  

Persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate 
salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităŃi depen-
dente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaŃiilor de 
şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate 
în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public 
de pensii, care nu au obligaŃia asigurării în sistemul public de pen-
sii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor 
sisteme, nu datorează contribuŃia de asigurări sociale pentru venitu-
rile obŃinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situ-
aŃiile prevăzute  mai sus.   

Totodată contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din 
venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui ve-
nit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim 
menŃionat, nu datorează contribuŃie de asigurări sociale.  

Bază legală : 

Art. 296*23 alin.(4) şi Art. 296*22 alin.(1) Cod  fiscal 
  

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei 

 de asigurări sociale 

ObligaŃiile lunare de plată în cazul contribuŃiei de asigurări sociale 
se stabilesc pe baza venitului declarat. 

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuŃiei de asigurări 
sociale pentru contribuabilii  de mai sus se evidenŃiază lunar, iar plata 
acestei contribuŃii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 

Bază legală : 

Art.296*24 alin.(2) şi Art. 296*24 alin.(3)  Cod fiscal 
  

Declararea, definitivarea şi plata 

 contribuŃiilor de asigurări sociale 

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contri-
buŃiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraŃii privind venitul 
asigurat la sistemul public de pensii.  

ObligaŃiile anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale sunt cele 
stabilite prin decizia de impunere.  

Modelul, conŃinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a de-
claraŃiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevăzută mai 
sus au fost aprobate prin ordinul comun al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale 
de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei NaŃionale de Pensii Publi-
ce nr.874/221/20.06.2012. 

Bază legală : Art.296*25 alin.(1),  296*25 alin.(5), 
Art. 296^24  alin. (3), şi Art. 296*25 alin. (7)  Cod 

fiscal 
  

CAS
 

Cota de contribuŃie la 
CAS : 31,3%  



 

 

P A G I N A 7  D . G . R . F . P .  G A L A T I  

Baza lunară de calcul al contribuŃiei  

de asigurări sociale de sănătate 

Baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate 
este diferenŃa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în sco-
pul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuŃii so-
ciale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 
luni ale anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe 
Ńară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuŃia. 

Bază legală : 

Art. 296*22 alin.(2) Cod Fiscal 
  

Nu datoreaza CASS 

Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelec-
tuală nu datorează contribuŃie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste 
venituri, dacă realizează venituri de natura celor menŃionate la  cap. I al Titlu-
lui IX2 Cod Fiscal , venituri sub forma indemnizaŃiilor de şomaj, venituri din 
pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura celor menŃionate la  la 
cap. II al Titlului IX2 Cod Fiscal (cu excepŃia veniturilor din drepturi de propri-
etate intelectuală) 

Bază legală : 

Art.296*23 alin.(2) Cod Fiscal 
  

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei 

 de asigurări sociale de sănătate 

Contribuabilii sunt obligaŃi să efectueze în cursul anului plăŃi anticipate 
cu titlu de contribuŃie de asigurări sociale de sănătate. 

PlăŃile anticipate  se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit re-
gulilor prevăzute la art. 82 Cod Fiscal, prin decizie de impunere, pe baza de-
claraŃiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraŃiei privind venitul reali-
zat, după caz. În cazul contribuŃiei de asigurări sociale, obligaŃiile lunare de 
plată se stabilesc pe baza venitului declarat, prevăzut la art. 29622 alin. (1).  

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuŃiei de asigurări soci-
ale de sănătate se evidenŃiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 
rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.  

Bază legală :Art. 296*24 alin.(1),(2) şi Art.296*24 
alin.(4) Cod fiscal   

Declararea, definitivarea şi plata contribuŃiilor 
de asigurări sociale de sănătate 

  

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contri-
buŃiilor sociale de sanatate se realizează prin declaraŃia de venit estimat pre-
văzute la art. 81 Cod fiscal şi prin declaraŃia privind venitul realizat prevăzute 
la art. 83 Cod Fiscal, pentru contribuŃia de asigurări sociale de sănătate.  

În cazul impunerii în sistem real, obligaŃiile anuale de plată a contribu-
Ńiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declaraŃiei privind 
venitul realizat, prin aplicarea    cotei individuale, pentru contribuŃia de asigu-
rări sociale de sănătate asupra bazelor de calcul prevăzute mai sus. La deter-
minarea venitului anual bază de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate nu se iau în considerare pierderile prevăzute la art. 80 Cod Fiscal. 
Stabilirea obligaŃiilor anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate se realizează prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se 
regularizează sumele datorate cu titlu de plăŃi anticipate, şi se efectuează 
încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 29622 alin. (5) şi (6)  Cod Fiscal..  

Plata contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia 
de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data 
comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se resti-
tuie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. 

Bază legală : Art.296*25 alin.(1), Art. 296*25 
alin.(2), (3), (4), şi Art. 296*25 alin.(6) Cod Fiscal 

  
  

CAS
S 

Cota de contribuŃie la 
CASS : 5,5 %  
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Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, 
pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi anticipate pentru unele pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi anticipate pentru unele pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi anticipate pentru unele pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi anticipate pentru unele 
venituri din activităţi independente, se face la sursă în conformitate cu preve-venituri din activităţi independente, se face la sursă în conformitate cu preve-venituri din activităţi independente, se face la sursă în conformitate cu preve-venituri din activităţi independente, se face la sursă în conformitate cu preve-

derile art. 52 din Codul fiscal de către plătitorul de venituriderile art. 52 din Codul fiscal de către plătitorul de venituriderile art. 52 din Codul fiscal de către plătitorul de venituriderile art. 52 din Codul fiscal de către plătitorul de venituri    

  

Baza de calcul al contribuŃiei de  

asigurări sociale (CAS) 

  

Baza de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale o repre-
zintă diferenŃa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută 
la art. 50 Cod fiscal.   

Aceasta nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 
ori castigul salarial mediu brut prevazut in legea bugetului asigu-
rarilor sociale de stat .  

Bază legală : 

 Art.296*22 alin.(4) şi art.296*22 alin.(7) Cod  fiscal 
  

Nu datoreaza CAS 

Persoanele care realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea 
unei activităŃi dependente, venituri din pensii şi venituri sub 
forma indemnizaŃiilor de şomaj, asigurate în sistemul public 
de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigu-
rări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu 
au obligaŃia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi 
persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor siste-
me, nu datorează contribuŃia de asigurări sociale pentru 
veniturile obŃinute ca urmare a încadrării în una sau mai 
multe dintre situaŃiile prevăzute  mai sus.  

Bază legală : 

Art. 296*23 alin.(4) Cod  fiscal 
  

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei 

 de asigurări sociale 

Contribuabilii prevăzuŃi mai sus datorează contribuŃii socia-
le individuale în cursul anului, sub forma plăŃilor anticipate, plătito-
rii de venituri având obligaŃia calculării, reŃinerii şi virării sumelor 
respective în conformitate cu prevederile art. 52 Cod fiscal. Contri-
buŃiile reŃinute se virează până la data de 25 inclusiv a lunii urmă-
toare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare 
trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcŃie de perioada fiscală 
aleasă de plătitorul de venit.   
 Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile 
sociale numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de 
natura celor de mai sus, altele decat cele care desfasoara activitati 
economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt 
inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie.  

Pentru contribuabilii de mai sus, obligaŃiile reprezentând 
contribuŃia individuală de asigurări sociale calculate prin aplicarea 
cotei de contributie asupra bazei de calcul, reŃinute şi virate în 
cursul anului fiscal de către plătitorii de venit sunt obligaŃii finale.
    

Bază legală :Art.296*24  alin.(5) ,(51), (6) şi alin.(7) 
Cod fiscal   

CAS
 Cota de contribuŃie la 

CAS : 10,5%  
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Baza de calcul al contribuŃiei de asigurări 

 sociale de sănătate 

Baza de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate  o 
reprezintă diferenŃa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzu-
tă la art. 50 Cod fiscal.     

Aceasta nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim 
brut pe Ńară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculea-
ză contribuŃia.     

Bază legală : 

Art. 296*22 alin.(4) şi art.296*22 alin.(5)  Cod Fiscal 
  

Nu datoreaza CASS 

Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală nu datorează contribuŃie de asigurări sociale de sănătate 
pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menŃio-
nate la  cap. I al Titlului IX2 Cod Fiscal , venituri sub forma indemniza-
Ńiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri 
de natura celor menŃionate la  la cap. II al Titlului IX2 Cod Fiscal (cu 
excepŃia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală) 

Bază legală : 

Art.296*23 alin.(2) Cod Fiscal 
  

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei de 

 asigurări sociale de sănătate 

Contribuabilii prevăzuŃi mai sus datorează contribuŃii sociale 
individuale în cursul anului, sub forma plăŃilor anticipate, plătitorii de 
venituri având obligaŃia calculării, reŃinerii şi virării sumelor respective 
în conformitate cu prevederile art. 52 Cod fiscal. ContribuŃiile reŃinute 
se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a 
fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a 
plătit venitul, în funcŃie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit. 

 

Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile so-
ciale numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura 
celor de mai sus, altele decat cele care desfasoara activitati 
economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt in-
registrate fiscal potrivit legislatiei in materie. 

 

Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor 
de mai sus, obligaŃiile reprezentând contribuŃia de asigurări sociale de 
sănătate se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei 
de calcul, se retin si se vireaza de catre platitorul de venit, iar incad-
rarea in plafoanele prevazute la art. 29622 alin. (5) si (6) Cod Fiscal se 
face de catre organul fiscal, după încheierea anului fiscal, pe baza 
declaratiilor fiscale   

Bază legală :Art. 296*24  alin.(5), (51), (6), (8) şi 
alin.(9) Cod fiscal   

CAS
S 

Cota de contribuŃie la 
CASS : 5,5 %  
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Persoanele care realizează  Persoanele care realizează  Persoanele care realizează  Persoanele care realizează      
� � � � Venituri din activităVenituri din activităVenituri din activităVenituri din activități desfăi desfăi desfăi desfășurate în baza contractelor/convenurate în baza contractelor/convenurate în baza contractelor/convenurate în baza contractelor/convențiilor civile iilor civile iilor civile iilor civile 

încheiate potrivit Codului civil, precum încheiate potrivit Codului civil, precum încheiate potrivit Codului civil, precum încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent şii a contractelor de agent şii a contractelor de agent şii a contractelor de agent şi    

    
� � � � Venituri din activitatea de expertiză contabilă Venituri din activitatea de expertiză contabilă Venituri din activitatea de expertiză contabilă Venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară i tehnică, judiciară i tehnică, judiciară i tehnică, judiciară și extra-i extra-i extra-i extra-

judiciară, judiciară, judiciară, judiciară,     
    

pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi anticipate pentru unele pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi anticipate pentru unele pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi anticipate pentru unele pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi anticipate pentru unele 
venituri din activităţi independente, se face la sursă în conformitate cu preve-venituri din activităţi independente, se face la sursă în conformitate cu preve-venituri din activităţi independente, se face la sursă în conformitate cu preve-venituri din activităţi independente, se face la sursă în conformitate cu preve-

derile art. 52 din Codul fiscal, de către plătitorul de venituriderile art. 52 din Codul fiscal, de către plătitorul de venituriderile art. 52 din Codul fiscal, de către plătitorul de venituriderile art. 52 din Codul fiscal, de către plătitorul de venituri    

  

Baza de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale 
(CAS) 

  

Baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut 
stabilit prin contractul incheiat intre parti sau valoarea comisio-
anelor sau onorariile stabilite potrivit legii in cazul expertizelor 
tehnice judiciare si extrajudiciare. 

Aceasta nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 
ori castigul salarial mediu brut prevazut in legea bugetului asigu-
rarilor sociale de stat .   

Bază legală : 

 Art.296*22 alin.(4) şi art.296*22 alin.(7) Cod  fiscal 
  

Nu datoreaza CAS 

Persoanele care realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea 
unei activităŃi dependente, venituri din pensii şi venituri sub 
forma indemnizaŃiilor de şomaj, asigurate în sistemul public 
de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigu-
rări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu 
au obligaŃia asigurării în sistemul public de pensii, precum 
şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor 
sisteme, nu datorează contribuŃia de asigurări sociale pen-
tru veniturile obŃinute ca urmare a încadrării în una sau mai 
multe dintre situaŃiile prevăzute  mai sus.  

Bază legală :Art. 296*23 alin.(4) Cod  fiscal   

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei  

de asigurări sociale 

Contribuabilii prevăzuŃi mai sus datorează contribuŃii 
sociale individuale în cursul anului, sub forma plăŃilor anticipate, 
plătitorii de venituri având obligaŃia calculării, reŃinerii şi virării 
sumelor respective în conformitate cu prevederile art. 52 Cod 
fiscal. ContribuŃiile reŃinute se virează până la data de 25 inclusiv 
a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii 
următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcŃie de pe-
rioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.   
 Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile 
sociale numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de 
natura celor de mai sus, altele decat cele care desfasoara activi-
tati economice in mod independent sau exercita profesii libere si 
sunt inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie. 

Fac exceptie de la aceasta regula persoanele fizice care 
realizeaza venituri in baza contractelor de agent pentru care  
platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii si virarii contribu-
tiilor sociale. 

Pentru contribuabilii de mai sus, obligaŃiile reprezentând 
contribuŃia individuală de asigurări sociale calculate prin aplicarea 
cotei de contributie asupra bazei de calcul , reŃinute şi virate în 
cursul anului fiscal de către plătitorii de venit sunt obligaŃii finale. 

Bază legală : Art.296*24  alin.(5), (51), (52), (6) şi alin.(7) 
Cod fiscal   

CAS
 

Cota de contribuŃie la 
CAS : 10,5%  
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Baza de calcul al contribuŃiei de 

 asigurări sociale de sănătate 

Baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit 
prin contractul incheiat intre parti sau valoarea comisioanelor sau ono-
rariile stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si 
extrajudiciare. 

Aceasta nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim 
brut pe Ńară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculea-
ză contribuŃia.     

Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de 
natura celor menŃionate mai sus precum şi venituri menŃionate la cap. 
I al Titlului IX2 Cod Fiscal, venituri sub forma indemnizaŃiilor de şo-
maj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri menŃio-
nate la cap. II al Titlului IX2 Cod Fiscal (cu excepŃia veniturilor din 
drepturi de proprietate intelectuală) se calculează şi se datorează 
contribuŃia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor aces-
tor venituri.  

Bază legală : Art. 296*22 alin.(4), art.296*22 alin.(5) 
şi art. 296*23 alin.(3)   Cod Fiscal   

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei 

 de asigurări sociale de sănătate 

Contribuabilii prevăzuŃi mai sus datorează contribuŃii sociale 
individuale în cursul anului, sub forma plăŃilor anticipate, plătitorii de 
venituri având obligaŃia calculării, reŃinerii şi virării sumelor respective 
în conformitate cu prevederile art. 52 Cod fiscal. ContribuŃiile reŃinute 
se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a 
fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a 
plătit venitul, în funcŃie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de ve-
nit.  

Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile so-
ciale numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura 
celor de mai sus, altele decat cele care desfasoara activitati 
economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt 
inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie. 

Fac exceptie de la aceasta regula persoanele fizice care 
realizeaza venituri in baza contractelor de agent pentru care  platitorii 
de venit au obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor sociale. 

    

Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor 
de mai sus, obligaŃiile reprezentând contribuŃia de asigurări sociale de 
sănătate se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei 
de calcul, se retin si se vireaza de catre platitorul de venit, iar incad-
rarea in plafoanele prevazute la art. 29622 alin. (5) si (6) Cod Fiscal se 
face de catre organul fiscal, după încheierea anului fiscal, pe baza 
declaratiilor fiscale   

Bază legală : 

Art. 296*24  alin.(5), (51), (6), (8) şi alin.(9) Cod fiscal 
  

CAS
S 

Cota de contribuŃie la 
CASS : 5,5 %  



 

 

P A G I N A 1 2  

� Venitul obVenitul obVenitul obVenitul obținut de o persoană fizică dintrinut de o persoană fizică dintrinut de o persoană fizică dintrinut de o persoană fizică dintr----o asociere cu o persoa-o asociere cu o persoa-o asociere cu o persoa-o asociere cu o persoa-
nă juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică, po-nă juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică, po-nă juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică, po-nă juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică, po-
trivit titlului IV^1 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor trivit titlului IV^1 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor trivit titlului IV^1 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor trivit titlului IV^1 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ---- Cod  Cod  Cod  Cod 
fiscal,  fiscal,  fiscal,  fiscal,  pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi antici-pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi antici-pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi antici-pentru care reţinerea impozitului, reprezentând plăţi antici-
pate pentru unele venituri din activităţi independente, se face la sur-pate pentru unele venituri din activităţi independente, se face la sur-pate pentru unele venituri din activităţi independente, se face la sur-pate pentru unele venituri din activităţi independente, se face la sur-
să în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal, de către să în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal, de către să în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal, de către să în conformitate cu prevederile art. 52 din Codul fiscal, de către 

plătitorul de venituriplătitorul de venituriplătitorul de venituriplătitorul de venituri    

    
� Venitul obVenitul obVenitul obVenitul obținut de persoanele fizice rezidente asociate cu per-inut de persoanele fizice rezidente asociate cu per-inut de persoanele fizice rezidente asociate cu per-inut de persoanele fizice rezidente asociate cu per-
soane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România soane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România soane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România soane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România 
cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică, potrivit cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică, potrivit cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică, potrivit cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică, potrivit 

titlului II titlului II titlului II titlului II –––– Impozitul pe profit  Impozitul pe profit  Impozitul pe profit  Impozitul pe profit ---- Cod fiscal (art.13 lit.e))  Cod fiscal (art.13 lit.e))  Cod fiscal (art.13 lit.e))  Cod fiscal (art.13 lit.e))     

Nu datoreaza CAS 
Persoanele prevăzute mai sus nu datorează  

contribuŃie de asigurări sociale. 

Bază legală : 

Art. 296*23 alin.(1) Cod  fiscal 
  

CAS
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Baza de calcul al contribuŃiei de asigurări 

 sociale de sănătate 

Baza de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate  o 
reprezintă venitul din asociere. 

     

Aceasta nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut 
pe Ńară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contri-
buŃia.     

Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natu-
ra celor menŃionate mai sus precum şi venituri menŃionate la cap. I al Ti-
tlului IX2 Cod Fiscal, venituri sub forma indemnizaŃiilor de şomaj, venituri 
din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri menŃionate la cap. II al 
Titlului IX2 Cod Fiscal (cu excepŃia veniturilor din drepturi de proprietate 
intelectuală) se calculează şi se datorează contribuŃia de asigurări 
sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.  

Bază legală : 

Art. 296*22 alin.(4), art.296*22 alin.(5) şi art. 
296*23 alin.(3)   Cod Fiscal 

  

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei  

de asigurări sociale de sănătate 

Contribuabilii prevăzuŃi mai sus datorează contribuŃii sociale indi-
viduale în cursul anului, sub forma plăŃilor anticipate, plătitorii de venituri 
având obligaŃia calculării, reŃinerii şi virării sumelor respective în conformi-
tate cu prevederile art.52 şi art. 34 Cod fiscal. ContribuŃiile reŃinute se vi-
rează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plă-
tit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, 
în funcŃie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.  

 

Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale 
numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor de 
mai sus, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod 
independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrate fiscal potrivit 
legislatiei in materie. 

   

Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor de 
mai sus, obligaŃiile reprezentând contribuŃia de asigurări sociale de sănă-
tate se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei de cal-
cul, se retin si se vireaza de catre platitorul de venit, iar incadrarea in pla-
foanele prevazute la art. 29622 alin. (5) si (6) Cod Fiscal se face de catre 
organul fiscal, după încheierea anului fiscal, pe baza declaratiilor fiscale 
  

Bază legală : 

Art. 296*24  alin.(5), (51), (6), (8) şi alin.(9) Cod 
fiscal 

  

CAS
S 

Cota de contribuŃie la 
CASS : 5,5 %  



 

 

P A G I N A  1 4  

Persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzu-Persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzu-Persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzu-Persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzu-
te la art. 71 alin.(1) Cod fiscal,  stabilite pe baza de norme de venitte la art. 71 alin.(1) Cod fiscal,  stabilite pe baza de norme de venitte la art. 71 alin.(1) Cod fiscal,  stabilite pe baza de norme de venitte la art. 71 alin.(1) Cod fiscal,  stabilite pe baza de norme de venit    

 din următoarele activităţi: din următoarele activităţi: din următoarele activităţi: din următoarele activităţi:    

a)a)a)a)    cultivarea produselor agricole vegetale;cultivarea produselor agricole vegetale;cultivarea produselor agricole vegetale;cultivarea produselor agricole vegetale;    

b)b)b)b)    exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;    

c)c)c)c)    creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea pro-creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea pro-creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea pro-creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea pro-

duselor de origine animală, în stare naturalăduselor de origine animală, în stare naturalăduselor de origine animală, în stare naturalăduselor de origine animală, în stare naturală    

Nu datoreaza CAS 
Persoanele prevăzute mai sus nu datorează  

contribuŃie de asigurări sociale. 

Bază legală : 

Art. 296*23 alin.(1) Cod  fiscal 
  

CAS
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Baza de calcul al contribuŃiei de 

 asigurări sociale de sănătate 

Baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănă-
tate datorate bugetului Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănă-
tate reprezintă valoarea anuală a normei de venit, determinată potrivit 
prevederilor art. 73 Cod Fical, raportată la cele 12 luni ale anului.  
    

Persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute mai 
sus sub nivelul salariului de bază minim brut pe Ńară lunar şi nu fac parte 
din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul al contribuŃi-
ei de asigurări sociale de sănătate reprezintă o treime din salariul de bază 
minim brut pe Ńară.     

Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natu-
ra celor menŃionate mai sus precum şi venituri menŃionate la cap. I al Ti-
tlului IX2 Cod Fiscal, venituri sub forma indemnizaŃiilor de şomaj, venituri 
din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri menŃionate la cap. II al 
Titlului IX2 Cod Fiscal (cu excepŃia veniturilor din drepturi de proprietate 
intelectuală) se calculează şi se datorează contribuŃia de asigurări 
sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.  

Bază legală : 

Art. 296*22 alin.(3), art.296*22 alin.(6) şi art. 
296*23 alin.(3)   Cod Fiscal 

  

Plata contribuŃiei de asigurări sociale  

de sănătate 

  

  

 

ObligaŃiile anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate se determină pe baza declaraŃiei prevăzute la art. 74 alin. (2) 
Cod Fiscal, prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de calcul prevăzute 
mai sus. Baza de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate se 
evidenŃiază lunar în decizia de impunere, iar plata se efectuează în două 
rate egale, până la data de 25 octombrie inclusiv şi 15 decembrie inclusiv.  

ContribuŃiile aferente veniturilor din activităŃi agricole, datorate de 
persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita în numerar şi la compartimen-
tele de specialitate ale unităŃii administrativ-teritoriale—Primariile cores-
punzătoare localităŃii în care îşi au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu 
există o unitate teritorială a AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, 
dacă între unitatea administrativ-teritorială şi AgenŃia NaŃională de Admi-
nistrare Fiscală s-a încheiat un protocol în acest scop. Lista Primăriilor la 
care se pot efectua aceste plăŃi este afişată pa pagina de internet : 
www.anaf.ro 

Încadrarea bazei de calcul în plafonul de o treime din sala-
riul de bază minim brut pe Ńară, prevăzute la art. 29622 alin. (5) şi 
(6) Cod fiscal,  se face de către organul fiscal, după încheierea 
anului fiscal, pe baza declaraŃiilor fiscale.  

Bază legală :Art.35*1 Cod de Procedu-
ra Fiscala, Art. 296*24 alin.(9)  Art. 296*25 alin.
(2*1) Cod fiscal 

  

CAS
S Cota de contribuŃie la 

CASS : 5,5 %  



 

 

P A G I N A 1 6  

Persoanele care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. Persoanele care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. Persoanele care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. Persoanele care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. 

71 alin.(2) şi alin.(5) Cod Fiscal din: 71 alin.(2) şi alin.(5) Cod Fiscal din: 71 alin.(2) şi alin.(5) Cod Fiscal din: 71 alin.(2) şi alin.(5) Cod Fiscal din:     

►activit►activit►activit►activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit ăţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit ăţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit ăţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit 
( care sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit preve-

derilor cap. II «Venituri din activităţi independente» ) 

►silvicultur►silvicultur►silvicultur►silvicultură şi piscicultură ă şi piscicultură ă şi piscicultură ă şi piscicultură (recoltarea şi valorificarea produselor 
specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoa-
se şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajă-

rilor piscicole) 

Nu datoreaza CAS 
Persoanele prevăzute mai sus nu datorează  

contribuŃie de asigurări sociale. 

Bază legală : 

Art. 296*23 alin.(1) Cod  fiscal 
  

CAS
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Baza de calcul al contribuŃiei de  

asigurări sociale de sănătate 

Baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănă-
tate datorate bugetului Fondului naŃional unic de asigurări sociale de să-
nătate pentru aceste persoane este diferenŃa dintre totalul veniturilor în-
casate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclu-
siv cheltuielile reprezentând contribuŃii sociale, raportată la cele 12 luni 
ale anului.  

 Persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute 
mai sus sub nivelul salariului de bază minim brut pe Ńară lunar şi nu fac 
parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul al 
contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă o treime din salari-
ul de bază minim brut pe Ńară.   

 Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de 
natura celor menŃionate mai sus precum şi venituri menŃionate la cap. I al 
Titlului IX2 Cod Fiscal, venituri sub forma indemnizaŃiilor de şomaj, veni-
turi din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri menŃionate la cap. II 
al Titlului IX2 Cod Fiscal (cu excepŃia veniturilor din drepturi de proprieta-
te intelectuală) se calculează şi se datorează contribuŃia de asigurări 
sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.  

Bază legală :Art. 296*22 alin.(4*1), art.296*22 
alin.(6) şi art. 296*23 alin.(3)   Cod Fiscal   

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei 

 de asigurări sociale de sănătate 

Contribuabilii sunt obligaŃi să efectueze în cursul anului plăŃi antici-
pate cu titlu de contribuŃie de asigurări sociale de sănătate. 

PlăŃile anticipate  se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit 
regulilor prevăzute la art. 82 Cod Fiscal, prin decizie de impunere, pe 
baza declaraŃiei de venit estimat sau a declaraŃiei privind venitul realizat, 
după caz.  

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate se evidenŃiază lunar, iar plata se efectuează trimes-
trial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fie-
care trimestru.  

ContribuŃiile aferente veniturilor din activităŃi agricole, datorate de 
persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita în numerar şi la comparti-
mentele de specialitate ale unităŃii administrativ-teritoriale—Primariile  
corespunzătoare localităŃii în care îşi au domiciliul fiscal contribuabilii un-
de nu există o unitate teritorială a AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fis-
cală, dacă între unitatea administrativ-teritorială şi AgenŃia NaŃională de 
Administrare Fiscală s-a încheiat un protocol în acest scop.Lista Primării-
lor la care se pot efectua aceste plăŃi este afişată pa pagina de internet : 
www.anaf.ro 

  

Bază legală :Art. 296*24 alin.(1) şi (2) şi Art.296*24 
alin.(4) Cod fiscal, Art. 31*1 Cod Procedura Fiscala   

Declararea, definitivarea şi plata contribuŃiilor 
de asigurări sociale de sănătate 

  

  

În cazul impunerii în sistem real, obligaŃiile anuale de plată a contri-
buŃiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declaraŃiei 
privind venitul realizat, prin aplicarea    cotei individuale, pentru contribu-
Ńia de asigurări sociale de sănătate asupra bazelor de calcul prevăzute 
mai sus.  

La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuŃiei de 
asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile prevăzu-
te la art. 80 Cod Fiscal. 

 Stabilirea obligaŃiilor anuale de plată a contribuŃiei de asigurări soci-
ale de sănătate se realizează prin decizia de impunere anuală, pe baza 
căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăŃi anticipate. 

Încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 29622 alin. (5) şi (6) Cod 
fiscal se face de către organul fiscal, după încheierea anului fiscal, pe 
baza declaraŃiilor fiscale.  

    
Bază legală :Art. 296*25 alin.(2), (3), (4) 

Art. 296*24 alin.(9) Cod fiscal 
 

CAS
S 

Cota de contribuŃie la 
CASS : 5,5 %  
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Persoanele care realizeazăPersoanele care realizeazăPersoanele care realizeazăPersoanele care realizează    

    venituri din cedarea folosinţei bunurilor venituri din cedarea folosinţei bunurilor venituri din cedarea folosinţei bunurilor venituri din cedarea folosinţei bunurilor     

CU EXCEPTIA:CU EXCEPTIA:CU EXCEPTIA:CU EXCEPTIA:    
 

• Veniturilor din închirierea camerelor în scop turistic 
 

• Veniturilor din arendarea bunurilor agricole 
 în sistem real 

 
• Veniturilor din arendarea bunurilor agricole 
    în regim de reţinere la sursă a impozitului 

Nu datoreaza CAS 
Persoanele prevăzute mai sus nu datorează  

contribuŃie de asigurări sociale. 

Bază legală : 

Art. 296*23 alin.(1) Cod  fiscal 
  

CAS
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Baza de calcul al contribuŃiei de 

 asigurări sociale de sănătate 

Baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănă-
tate este diferenŃa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată 
prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenŃa dintre totalul 
veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor 
venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuŃii sociale, şi nu poate fi 
mai mică decât un salariu de bază minim brut pe Ńară, dacă acest venit 
este singurul asupra căruia se calculează contribuŃia. Baza lunară de 
calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial me-
diu brut.  

 Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de 
natura celor menŃionate mai sus precum şi venituri menŃionate la cap. I al 
Titlului IX2 Cod Fiscal, venituri sub forma indemnizaŃiilor de şomaj, veni-
turi din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri menŃionate la cap. II 
al Titlului IX2 Cod Fiscal (cu excepŃia veniturilor din drepturi de proprieta-
te intelectuală) se calculează şi se datorează contribuŃia de asigurări 
sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri. .  

Bază legală :Art. 296*22 alin.(2*1) şi art. 296*23 
alin.(3)   Cod Fiscal  

  

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei 

 de asigurări sociale de sănătate 

Contribuabilii sunt obligaŃi să efectueze în cursul anului plăŃi antici-
pate cu titlu de contribuŃie de asigurări sociale de sănătate. 

PlăŃile anticipate  se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit 
regulilor prevăzute la art. 82 Cod Fiscal, prin decizie de impunere, pe 
baza declaraŃiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraŃiei privind 
venitul realizat, după caz.  Încadrarea în plafonul maxim de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut se face de către organul fiscal prin aceeiaşi decizie de 
impunere. 

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate se evidenŃiază lunar, iar plata se efectuează trimes-
trial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fie-
care trimestru. 

Bază legală :Art. 296*24 alin.(1) şi (2) şi Art.296*24 
alin.(4) şi alin (9) Cod fiscal  

  

Declararea, definitivarea şi plata contribuŃiilor 
de asigurări sociale de sănătate 

  

  

ObligaŃiile anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale de să-
nătate se determină pe baza declaraŃiei privind venitul estimat/realizat, 
prin aplicarea    cotei individuale, pentru contribuŃia de asigurări sociale 
de sănătate asupra bazelor de calcul prevăzute mai sus.  

La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuŃiei de 
asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile prevăzu-
te la art. 80 Cod Fiscal. 

Stabilirea obligaŃiilor anuale de plată a contribuŃiei de asigurări soci-
ale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul minim prevăzut la art. 
296^22 alin. (2^1)- un salariu de bază minim brut pe Ńară,  se realizează 
de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală. 

 Încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 29622 alin. (2*1) Cod 
Fiscal - 5 ori câştigul salarial mediu brut, se face de către organul fiscal 
prin decizia de impunere. 

Stabilirea obligaŃiilor anuale de plată ale contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul maxim prevăzut la 
art. 296^22 alin. (2^1) - 5 ori câştigul salarial mediu brut,  se realizează 
de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută 
la art. 84 alin. (7^1) Cod Fiscal.   

Bază legală :Art. 296*25 alin.(2), (3), (4), (4*1)  

CAS
S 

Cota de contribuŃie la 
CASS : 5,5 %  



 

 

P A G I N A 2 0  

Persoanele care realizeazăPersoanele care realizeazăPersoanele care realizeazăPersoanele care realizează    venituri din :venituri din :venituri din :venituri din :    

• închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate per-închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate per-închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate per-închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate per-
sonală, având o capacitate de cazare în scop turistic cu-sonală, având o capacitate de cazare în scop turistic cu-sonală, având o capacitate de cazare în scop turistic cu-sonală, având o capacitate de cazare în scop turistic cu-
prinsă între una şi 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de prinsă între una şi 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de prinsă între una şi 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de prinsă între una şi 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de 
normă anuală de venit sau care optează pentru determi-normă anuală de venit sau care optează pentru determi-normă anuală de venit sau care optează pentru determi-normă anuală de venit sau care optează pentru determi-

narea venitului în sistem real, narea venitului în sistem real, narea venitului în sistem real, narea venitului în sistem real,  

• precum şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în precum şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în precum şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în precum şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în 
cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiri-cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiri-cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiri-cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiri-

at în locuinţe proprietate personalăat în locuinţe proprietate personalăat în locuinţe proprietate personalăat în locuinţe proprietate personală 

Nu datoreaza CAS 
Persoanele prevăzute mai sus nu datorează  

contribuŃie de asigurări sociale. 

Bază legală : 

Art. 296*23 alin.(1) Cod  fiscal 
  

CAS
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Baza de calcul al contribuŃiei de 

 asigurări sociale de sănătate 

Baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănă-
tate este diferenŃa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată 
prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenŃa dintre totalul 
veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor 
venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuŃii sociale, sau norma 
anuala de venit, dupa caz, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de 
bază minim brut pe Ńară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se 
calculează contribuŃia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât 
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.  

 

 Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de 
natura celor menŃionate mai sus precum şi venituri menŃionate la cap. I al 
Titlului IX2 Cod Fiscal, venituri sub forma indemnizaŃiilor de şomaj, veni-
turi din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri menŃionate la cap. II 
al Titlului IX2 Cod Fiscal (cu excepŃia veniturilor din drepturi de proprieta-
te intelectuală) se calculează şi se datorează contribuŃia de asigurări 
sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri. .  

Bază legală :Art. 296*22 alin.(2*1),  

şi art. 296*23 alin.(3)   Cod Fiscal  
  

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei  

de asigurări sociale de sănătate 

Contribuabilii sunt obligaŃi să efectueze în cursul anului plăŃi antici-
pate cu titlu de contribuŃie de asigurări sociale de sănătate. 

PlăŃile anticipate  se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit 
regulilor prevăzute la art. 82 Cod Fiscal, prin decizie de impunere, pe 
baza declaraŃiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraŃiei privind 
venitul realizat, după caz.  Încadrarea în plafonul maxim de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut se face de către organul fiscal prin aceeiaşi decizie de 
impunere. 

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate se evidenŃiază lunar, iar plata se efectuează în do-
uă rate egale, până la data de 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclu-

siv. 

Bază legală :Art. 296*24 alin.(1) şi (2) şi Art.296*24 
alin.(4*1) şi alin (9) Cod fiscal  

  

Declararea, definitivarea şi plata contribuŃiilor 
de asigurări sociale de sănătate 

  

  

ObligaŃiile anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale de să-
nătate se determină pe baza declaraŃiei privind venitul estimat/realizat, 
prin aplicarea    cotei individuale, pentru contribuŃia de asigurări sociale 
de sănătate asupra bazelor de calcul prevăzute mai sus.  

La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuŃiei de 
asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile prevăzu-
te la art. 80 Cod Fiscal. 

Stabilirea obligaŃiilor anuale de plată a contribuŃiei de asigurări soci-
ale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul minim prevăzut la art. 
296^22 alin. (2^1)- un salariu de bază minim brut pe Ńară,  se realizează 
de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală. 

 Încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 29622 alin. (2*1) Cod 
Fiscal - 5 ori câştigul salarial mediu brut, se face de către organul fiscal 
prin decizia de impunere. 

Stabilirea obligaŃiilor anuale de plată ale contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul maxim prevăzut la 
art. 296^22 alin. (2^1) - 5 ori câştigul salarial mediu brut,  se realizează 
de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută 
la art. 84 alin. (7^1) Cod Fiscal.   

Bază legală :Art. 296*25 alin.(2), (3), (4), (4*1)  

CAS
S 

Cota de contribuŃie la 
CASS : 5,5 %  



 

 

P A G I N A 2 2  

Persoanele care realizează 

 venituri din arendarea bunurilor agricole 
 în regim de reţinere la sursă a impozitului 

Nu datoreaza CAS 
Persoanele prevăzute mai sus nu datorează  

contribuŃie de asigurări sociale. 

Bază legală : 

Art. 296*23 alin.(1) Cod  fiscal 
  

CAS
 



 

 

D . G . R . F . P .  G A L A T I  P A G I N A 2 3  

Baza de calcul al contribuŃiei de  

asigurări sociale de sănătate 

Baza lunară de calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănă-
tate este diferenŃa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată 
prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut,  şi nu poate fi mai mică 
decât un salariu de bază minim brut pe Ńară, dacă acest venit este singu-
rul asupra căruia se calculează contribuŃia. Baza lunară de calcul nu poa-
te fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.   

 Pentru persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de 
natura celor menŃionate mai sus precum şi venituri menŃionate la cap. I al 
Titlului IX2 Cod Fiscal, venituri sub forma indemnizaŃiilor de şomaj, veni-
turi din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri menŃionate la cap. II 
al Titlului IX2 Cod Fiscal (cu excepŃia veniturilor din drepturi de proprieta-
te intelectuală) se calculează şi se datorează contribuŃia de asigurări 
sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.   

Bază legală : Art. 296*22 alin.(2*2) şi art. 296*23 
alin.(3)   Cod Fiscal   

CAS
S 

Cota de contribuŃie la 
CASS : 5,5 %  

PlăŃile anticipate  în cazul contribuŃiei  

de asigurări sociale de sănătate 

Contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agri-
cole în regim de reŃinere la sursă a impozitului datorează contribuŃie indivi-
duală de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, plătitorii de venituri 
având obligaŃia calculării, reŃinerii şi virării sumelor respective cu respecta-
rea prevederilor art. 62 alin. (2^1) - (2^5) Cod Fiscal. 

Pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunuri-
lor agricole în regim de reŃinere la sursă a impozitului, obligaŃiile reprezen-
tând contribuŃiile individuale de asigurări sociale de sănătate se calculea-
ză prin aplicarea cotei de contribuŃie asupra bazei de calcul prevăzute mai 
sus, se reŃin şi se virează de către plătitorul de venit până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile.  
  

Pentru contribuabilii care realizează venituri , încadrarea în pla-
fonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin. (2^2) Cod Fiscal - 5 ori câştigul 
salarial mediu brut , se face de către plătitorul de venit la momentul plăŃii 
venitului. 

În situaŃia persoanelor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. i), pen-
tru care plătitorul de venit are obligaŃia reŃinerii la sursă a contribuŃiilor 
sociale, declararea se face de către plătitorul de venit, prin depunerea 
DeclaraŃiei privind obligaŃiile de plată a contribuŃiilor sociale, impozitului pe 
venit şi evidenŃa nominală a persoanelor asigurate – D112. 

Bază legală :  Art. 296*19  alin.(2), Art. 296*24  
alin.(42), alin. (9) şi alin.(10) Cod fiscal  

  

Definitivarea contribuŃiilor de  

asigurări sociale de sănătate  

  

Stabilirea obligaŃiilor anuale de plată a contribuŃiei de asigurări soci-
ale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul minim prevăzut la art. 
296^22 alin. (2^2)- un salariu de bază minim brut pe Ńară,  se realizează 
de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală. 

Stabilirea obligaŃiilor anuale de plată ale contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi încadrarea în plafonul maxim prevăzut la 
art. 296^22 alin.(2^2) -5 ori câştigul salarial mediu brut, se realizează de 
organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută la 
art. 84 alin. (7^1) Cod fiscal.  

Bază legală : 

Art. 296*25 alin.(4) si alin.(41) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul FinanŃelor Publice 
AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală  
DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice GalaŃi 
Serviciul Servicii pentru Contribuabili 

TELEFOANE DE CONTACT UNITĂłI FISCALE SUBORDONATE 

ADMINISTRAłIA JUDEłEANĂ A FINANłELOR PUBLICE  GALAłI 

0236-491010 /  0236-490008 

ADMINISTRAłIA JUDEłEANĂ A FINANłELOR  PUBLICE  CONSTANłA 

0241-488010 

ADMINISTRAłIA JUDEłEANĂ A FINANłELOR  PUBLICE  VRANCEA 

0237-236600 

ADMINISTRAłIA JUDEłEANĂ A FINANłELOR  PUBLICE  BUZĂU 

0238-720570 

ADMINISTRAłIA JUDEłEANĂ A FINANłELOR   PUBLICE  BRĂILA 

0239-619900 

ADMINISTRAłIA JUDEłEANĂ A FINANłELOR   PUBLICE  TULCEA 

0240-502601 

http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Galati 

Îndrumarea şi asistenŃa contribuabililor    
    c) informaŃii prin care se 
sugerează sau se prezintă modalităŃi 
de optimizare a sarcinii fiscale; 

    d) informaŃii care nu intră în sfera 
de competenŃă a ANAF; 

    e) informaŃii care contravin prin-
cipiului secretului fiscal; 

    f) informaŃii în legătură cu recla-
maŃiile privind încălcarea preveder-
ilor codurilor de conduită de către 
personalul angajat în cadrul unităŃi-
lor fiscale; 

    g) informaŃiile de interes public 
solicitate în baza Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaŃiile 
de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

    h) alte informaŃii a căror furnizare 
este interzisă, conform legislaŃiei  

 

 

 

 

 

 

 

Îndrumarea şi asistenŃa oferite 
contribuabililor nu includ furnizarea 
de informaŃii care se încadrează în 
una dintre categoriile următoare: 

    a) informaŃii solicitate în 
perioada în care contribuabilul este 
supus inspecŃiei fiscale şi în legătură 
cu aceasta; 

    b) informaŃii în legătură cu 
soluŃionarea unor problematici care 
fac obiectul unor contestaŃii formu-
late împotriva actelor administrative 
fiscale 

Îndrumarea şi asistenŃa con-
tribuabililor în domeniul fiscal se 
acordă de către organul fiscal terito-
rial, care este AdministraŃia FinanŃe-
lor Publice la care este arondat con-
tribuabilul. Acordarea asistenŃei 
contribuabililor se realizează printr-o 
varietate de mijloace (corespondenŃă 
scrisă, poştă electronică, telefon, 
mass-media, publicaŃii, programe 
complexe de asistenŃă şi informare). 

 Îndrumarea şi asistenŃa 
contribuabililor constau în furnizarea 
de informaŃii cu caracter general în 
legătură cu modul în care aceştia 
trebuie să procedeze pentru a benefi-
cia de un drept fiscal sau pentru a se 
conforma unei obligaŃii fiscale. 

     Sfera activităŃii de îndru-
mare şi asistenŃă cuprinde im-
pozitele, taxele, contribuŃiile sociale 
şi alte venituri bugetare administrate 
de ANAF                  


