
CONTRIBUABILI BAZA DE CALCUL CASS CALCUL �I PLATA CASS 
CAPITOLUL III Contributia de asigurari sociale de sanatate privind 
persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu 
realizeaza venituri  
ART. 296^27  Contribuabilii 

(1) Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate se datoreaz� �i de c�tre 
persoanele care realizeaz� venituri din: 

a) cedarea folosin�ei bunurilor (art. 61): 
− veniturile provenind din cedarea folosin�ei bunurilor mobile �i imobile 

ob�inute de c�tre persoanele fizice, altele decât veniturile din activit. 
independente (alin. 1) 
 

− veniturile ob�inute de c�tre proprietar din închirierea în scop turistic a 
camerelor situate în locuin�e proprietate personal�, între una �i 5 camere 
inclusiv (alin. 3) 
 

− veniturile din arendarea bunurilor agricole (art. 62 alin. 22) 
 
 
 
 
− veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor din derularea unui num�r mai 

mare de 5 contracte de închiriere la sfâr�itul anului, începând cu anu 
urm�tor acestea devin venituri din activit��i independente (alin. 2) 

− veniturile ob�inute de c�tre proprietar din închirierea în scop turistic a 
camerelor situate în locuin�e proprietate personal�, mai mult de 5 camere  
de închiriat. Determinarea venitului net se realizeaz� în sistem real sau pe 
baz� de norm� de venit. (alin. 4 �i 5) 

 
b) investi�ii (art. 65): 

− dividende (lit. a) 
 

− venituri impozabile din dobânzi (lit. b) 
 

− câ�tiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare 
la fondurile deschise de investi�ii �i p�r�ile sociale (lit. c) 

 
 
−  câ�tiguri din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise de 

investi�ii (lit. c) 
 

− câ�tiguri din transferul dreptului de proprietate asupra p�r�ilor sociale (lit. c) 
 
 
 
 
− venituri din opera�iuni de vânzare-cump�rare de valut� la termen, pe baz� 

de contract, precum �i orice alte opera�iuni similare (lit. d) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vbc=Venitul net=Vb – 25% *  Vb 
                                                     (art. 29629 alin. (1) �i art. 62 alin. (2)) 
 
 
Vbc=Norma anual� de venit   
         sau 
Vbc=Venitul net  = Vb – cheltuieli deductibile 
             (art. 29629 alin. (1), art. 621 alin. (1), art. 622  alin. (1) �i art. 48) 
 
Vbc=Venitul net=Vb – 25% *  Vb 
         sau 
Vbc=Venitul net  = Vb – cheltuieli deductibile 
                    (art. 29629 alin. (1) �i art. 62 alin. (23) �i alin. (3) �i art. 48) 
 
NOTA: 
Pentru cele 2 categorii de venituri care sunt calificate în categoria 
veniturilor din activit��i independente nu este prev�zut� o baz� de 
calcul la art. 29629. 
 
 
 
 
 
Vbc = Venitul brut                         ( art. 29629 alin. (2) �i  art. 67 alin. 1) 
 
 
Vbc =Venitul brut                         ( art. 29629 alin. (2) �i  art. 67 alin. 11) 
 
Vbc = pre�ul de vânzare -  pre�ul de cump�rare  
(diferen�a este diminuat�, dup� caz, cu costurile aferente tranzac�iei) 
                                                  ( art. 29629 alin. (2) �i  art. 66 alin. 1) 
 
Vbc = pre�ul de r�scump�rare - pre�ul de cump�rare/subscriere 
                                                     ( art. 29629 alin. (2) �i  art. 66 alin. 2) 
 
Vbc = pre�ul de vânzare - valoarea nominal�/pre�ul de cump�rare.  
Începând cu a doua tranzac�ie, pre�ul de cump�rare include �i 
cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzac�iei �i alte 
cheltuieli similare justificate cu documente. 
                                                      ( art. 29629 alin. (2) �i  art. 66 alin. 3) 
Vbc = diferen�ele de curs favorabile rezultate din aceste opera�iuni, în 
momentul încheierii opera�iunii �i eviden�ierii în contul clientului.  
                                                      ( art. 29629 alin. (2) �i  art. 66 alin. 7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CASS anual se calculeaz� în anul urm�tor de organul 
fiscal. 
CASS anual se stabile�te prin decizia de impunere 
anual�. 
CASS anual   se achit� în termen de cel mult 60 de zile 
de la data comunic�rii deciziei. 
                                                    (art. 29630 �i art. 29631) 
 
Se folose�te cota individual� pentru CASS. Se aplic� 
asupra bazei de calcul.  
                                                                      (art. 29630) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− venituri din lichidarea unei persoane juridice (lit. e) 
 
 
 
c) premii �i câ�tiguri din jocuri de noroc (art. 75) 
 
 
d) opera�iunea de fiducie, potrivit titlului III (art. 421): 
Sunt venituri impozabile: 
- remunera�ia fiduciarului contribuabil ( notar public sau avocat) primit� 

pentru administrarea masei patrimoniale. 
        Se supune impunerii cumulat cu veniturile din activitatea independent� 
desf��urat� de notar sau avocat. (alin. 2) 

− veniturile realizate din administrarea masei patrimoniale de c�tre fiduciar, 
altele decât remunera�ia fiduciarului. 
       Se  supun impunerii potrivit regulilor proprii fiec�rei categorii de 
venituri. (alin. 3) 

− venitul realizat în bani �i în natur� de beneficiarul persoan� fizic� la 
transferul masei patrimoniale de la fiduciar. 
        Se supune impunerii ca venituri din alte surse. 
       Sunt venituri neimpozabile veniturile realizate de beneficiar din 
transferul masei patrimoniale în situa�ia în care acesta este constituitorul. 
(alin. 4) 

 
e) alte surse (art. 78): 

�� art. 78 alin. 1) În aceast� categorie se includ, îns� nu sunt limitate, 
urm�toarele venituri: 
a) prime de asigur�ri suportate de o persoan� fizic� independent� sau de orice 
alt� entitate, în cadrul unei activit��i pentru o persoan� fizic� în leg�tur� cu care 
suportatorul nu are o rela�ie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. 3 
din prezentul titlu; 
b) câ�tiguri primite de la societ��ile de asigur�ri, ca urmare a contractului de 
asigurare încheiat între p�r�i cu ocazia tragerilor de amortizare; 
c) venituri, sub forma diferen�elor de pre� pentru anumite bunuri, servicii �i alte 
drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fo�ti salaria�i, potrivit clauzelor 
contractului de munc� sau în baza unor legi speciale; 
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de 
arbitraj comercial; 
e) *** Abrogat�. 
f) venituri ob�inute din valorificarea prin centrele de colectarea de�eurilor de 
metal, hârtie, sticl� �i altele asemenea. Nu sunt impozabile veniturile realizate 
din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare, în vederea 
dezmembr�rii, care fac obiectul Programelor na�ionale finan�ate din bugetul de 
stat sau din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42 lit. a^1) 
�i lit. g). 
(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care 
nu se încadreaz� în categoriile prev�zute la art. 41 lit. a) - h), altele decât 
veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum �i cele 
enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol. 

Vbc =  excedentul distribu�iilor în bani sau în natur� peste aportul la 
capitalul social al persoanei fizice beneficiare. 
                                                    ( art. 29629 alin. (2) �i  art. 66 alin. 8) 
 
Vbc = Venitul net =Vb din premii sau din jocuri de noroc - suma 
reprezentând venit neimpozabil (600 lei) 
                                                              ( art. 29629 alin. (3) �i  art. 76) 
 
 
 
Vbc = Venitul net = Vb – cheltuieli deductibile   
                                                               ( art. 29629 alin. (4) �i art. 48)  
 
 
Vbc se determin� în func�ie de categoria de venit din care face parte. 
                                                                               ( art. 29629 alin. (4)) 
 
 
Vbc = Venitul brut 
                                                        ( art. 29629 alin. (4) �i (5) �i art. 79) 
                                                                                                                             
 
    
 
 
Vbc = Venitul brut 
                                                                 ( art. 29629 alin. (5) �i art. 79) 
 
 
NOT�: 
 La determinarea venitului/câ�tigului anual baz� de calcul al CASS nu 
se iau în considerare pierderile fiscale. 
                                                                                ( art. 29629 alin. (6)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTRIBUABILI 
           
         MEN�IUNI SPECIALE:  
 

�  Art. 296^27 alin.(2) Persoanele care nu realizeaz� într-un an fiscal venituri de natura celor men�ionate la cap. I (venituri de natura salarial� �i pensii mai mari de 740 lei), venituri sub forma indemniza�iilor 
de �omaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum �i venituri de natura celor men�ionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - d), g) �i h), art. 52 alin. (1) lit. b) - d) �i din asocierile f�r� personalitate juridic� 
prev�zute la art. 13 lit. e) au obliga�ia pl��ii contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate asupra veniturilor prev�zute la alin. (1), adic� asupra veniturilor din cedare, investi�ii, premii �i jocuri de 
noroc, fiducie �i alte surse. 

 
           � art. 296^21 alin. (1) lit. a) –d), g), h) 
          a) întreprinz�torii titulari ai unei întreprinderi individuale; 

b) membrii întreprinderii familiale; 
c) persoanele cu statut de persoan� fizic� autorizat� s� desf��oare activit��i economice; 
d) persoanele care realizeaz� venituri din profesii libere 
g) persoanele care realizeaz� venituri din activit��ile agricole prev�zute la art. 71 lit. a) - c); 
h) persoanele care realizeaz� venituri, în regim de re�inere la surs� a impozitului pe venit, din activit��ile agricole prev�zute la art. 71 lit. d). 
 

             � art. 52 alin. (1) lit.b) – d) 
            b) venituri din activit��i desf��urate în baza contractelor/conven�iilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum �i a contractelor de agent; 

c) venituri din activitatea de expertiz� contabil� �i tehnic�, judiciar� �i extrajudiciar�; 
d) venitul ob�inut de o persoan� fizic� dintr-o asociere cu o persoan� juridic� contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaz� o persoan� juridic�. 
 

          � art. 13 lit.e ) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât �i în str�in�tate din asocieri f�r� personalitate juridic�; în acest caz, impozitul 
            datorat de persoana fizic� se calculeaz�, se re�ine �i se vars� de c�tre persoana juridic� român� 
 
 
  

� Art. 296^27 alin. (3)  Persoanele care realizeaz� într-un an fiscal venituri de natura celor men�ionate la alin. (1) - (adic� venituri din cedare, investi�ii, premii �i jocuri de noroc, fiducie �i alte surse) pl�tesc 
contribu�ia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate nu poate fi mai mic� decât un salariu de baz� minim brut pe �ar�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTRIBUABILI BAZA LUNAR� DE CALCUL CASS CALCULUL �I PLATA CASS 
ART. 296^32  Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate privind 
persoanele care nu realizeaz� venituri 
   (1) Persoanele care: 
− nu realizeaz� într-un an fiscal venituri de natura celor men�ionate la 

cap. I – III (adic� venituri de natur� salarial�, din pensii mai mari de 740 lei, 
venituri din activit��i independente, activit��i agricole �i asocieri f�r� 
personalitate juridic�, venituri din cedare, investi�ii, premii �i jocuri de noroc, 
fiducie �i alte surse, precum �i persoanele care nu realizeaz� venituri), 
venituri sub forma indemniza�iilor de �omaj, precum �i venituri din 
pensii mai mici de 740 lei 
�i  

− nu se încadreaz� în categoriile de persoane care beneficiaz� de 
asigurarea de s�n�tate f�r� plata contribu�iei (vezi art. 213 din Legea 
95/2006), pentru a dobândi calitatea de asigurat,  
 
au obliga�ia pl��ii contribu�iei individuale lunare de asigur�ri 
sociale de s�n�tate. 

    
    Art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare 
     alin. (1) Urm�toarele categorii de persoane beneficiaz� de asigurare, 
f�r� plata contribu�iei: 
    a) to�i copiii pân� la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pân� la vârsta de 26 
de ani, dac� sunt elevi, inclusiv absolven�ii de liceu, pân� la începerea anului 
universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studen�i �i dac� nu realizeaz� 
venituri din munc�; 
    b) tinerii cu vârsta de pân� la 26 de ani care provin din sistemul de protec�ie 
a copilului �i nu realizeaz� venituri din munc� sau nu sunt beneficiari de ajutor 
social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; so�ul, so�ia �i p�rin�ii f�r� venituri proprii, 
afla�i în între�inerea unei persoane asigurate; 
    c) persoanele ale c�ror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurat� cu începere de la 6 martie 1945, precum �i celor deportate 
în str�in�tate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 
privind acordarea unor drepturi magistra�ilor care au fost înl�tura�i din justi�ie 
pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modific�rile 
ulterioare, prin Ordonan�a Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de c�tre regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 pân� la 6 martie 1945 din motive etnice, 
aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 189/2000, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de r�zboi, 
precum �i unele drepturi ale invalizilor �i v�duvelor de r�zboi, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind 
recunoa�terea �i acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 
militar în cadrul Direc�iei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i persoanele prev�zute la art. 
3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recuno�tin�ei fa�� de eroii-martiri �i lupt�torii 

 
 
 
Vbc lunar =  valoarea salariului minim brut pe �ar�. 
                                                                           (art. 296^32 alin. (2)) 

 
 
 
Plata CASS se efectueaz� lunar, pân� la data de 25 
inclusiv a lunii urm�toare celei pentru care se datoreaz� 
contribu�ia. 
                                                     (art. 296^32 alin. (3)) 



care au contribuit la victoria Revolu�iei române din decembrie 1989, precum �i 
fa�� de persoanele care �i-au jertfit via�a sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitore�ti anticomuniste de la Bra�ov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, dac� nu realizeaz� alte venituri decât 
cele provenite din drepturile b�ne�ti acordate de aceste legi; 
    d) persoanele cu handicap care nu realizeaz� venituri din munc�, pensie sau 
alte surse, cu excep�ia celor ob�inute în baza Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 102/1999**) privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 
519/2002, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
    e) bolnavii cu afec�iuni incluse în programele na�ionale de s�n�tate stabilite 
de Ministerul S�n�t��ii Publice, pân� la vindecarea respectivei afec�iuni, dac� 
nu realizeaz� venituri din munc�, pensie sau din alte resurse; 
    f) femeile îns�rcinate �i l�uzele, dac� nu au nici un venit sau au venituri sub 
salariul de baz� minim brut pe �ar�. 
 
 
 
 


