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Contribu�ii sociale datorate de persoanele fizice autorizate, 
intrepinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii 

libere
conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 

ulterioare, art. 29619, art. 29621-29626

care începând cu 1 iulie 2012 sunt administrate de Agen�ia Na�ional� 
de Administrare Fiscal�

 Venitul DECLARAT (venitul pentru care doresc persoanele s� se asigure ), 
care nu poate fi mai mic de 35% din câ�tigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigur�rilor sociale de stat ( 741 lei) �i nici mai mare 
decât echivalentul a de 5 ori acest câ�tig (10585 lei)

Cota de contribu�ie datorat� - 31,3%

Contribu�ia de asigur�ri sociale (CAS)

Baza lunar� de calcul �i cota datorat� 

Cum se declar�?

Declararea veniturilor care reprezint� baza lunar� de calcul a contribu�iilor 
sociale se realizeaz� prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei 
declara�ii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. În baza 
acestei declara�ii organul fiscal emite decizia de impunere în care stabile�te 
contribu�ia social� anual datorat� �i termenele de plat�.

Cum se pl�te�te?

Trimestrial, în 4 rate egale, pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din 
fiecare trimestru.

Categoriile men�ionate (prev�zute la art. 29621 alin. (1) lit. a) - e) datoreaz� 
contribu�ia de asigur�ri sociale �i contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate

Cine NU datoreaz�

Contribuabilii al c�ror venit net anual, respectiv valoarea anual� a normei 
de venit, dup� caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din 
câ�tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur�rilor 
sociale de stat ( 35% x 2117 = 741 lei) 
Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare 
a ob�inerii de venituri salariale sau indemniza�ii �omaj
Persoanele care beneficiaz� de una din categoriile de pensii acordate în 
sistemul public de pensii 



Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate  (CASS)

Baza lunar� de calcul �i cota datorat� 

Venitul net anual REALIZAT exclusiv cheltuielile reprezentând contribu�ii 
sociale (diferen�a dintre totalul veniturilor încasate �i cheltuielile efectuate în 
scopul realiz�rii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribu�ii 
sociale), sau valoarea anual� a normei de venit, dup� caz, raportat� la cele 
12 luni ale anului, �i nu poate fi mai mic� decât un salariu de baz� minim 
brut pe �ar�, dac� acest venit este singurul asupra c�ruia se calculeaz� 
contribu�ia.

Cota de contribu�ie datorat� - 5,5%

Modalitate de declarare �i de plat�

Plata contribu�iilor de asigurare sociale de s�n�tate se efectueaz� 
anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual.

Astfel, în baza declara�iei de venit estimat (Formular 220)/declara�iei de 
venit realizat (Formular 200)) organul fiscal emite decizie de impunere pentru 
pl��i anticipate în care stabile�te contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate 
datorat� anticipat �i termenele de plat�

Plata se efectueaz� trimestrial, în 4 rate egale, pân� la data de 25 inclusiv 
a ultimei luni din fiecare trimestru

Dup� încheierea anului fiscal, în baza declara�iei privind venitul realizat 
depus� de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabile�te obliga�iile 
anuale de plat� a contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate prin decizia 
de impunere anual�  regularizând sumele datorate cu titlu de pl��i 
anticipate. 

Plata contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate stabilit� prin decizia de 
impunere anual� se efectueaz� în termen de cel mult 60 de zile de la data 
comunic�rii deciziei, iar sumele achitate în plus se compenseaz� sau se 
restituie potrivit prevederilor Codului de procedur� fiscal�.

! La determinarea venitului anual baz� de calcul al contribu�iei de asigur�ri 
sociale de s�n�tate NU se iau în considerare pierderile fiscale anuale.

În cazul celor care nu depun declara�ie privind venitul realizat (de ex. 
persoanele impuse la norm� de venit), contribu�iile de asigur�ri sociale pl�tite 
trimestrial reprezint� plat� final� în contul contribu�iei anuale datorate.

Categoriile men�ionate datoreaz� contribu�ia de asigur�ri 
sociale de s�n�tate pentru veniturile din activit��i independente  
indiferent de ce alte venituri mai realizeaz� (salarii, pensii, cedarea 
folosin�ei bunurilor, etc.)_____________________________________________________________________
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