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TABEL COMPARATIV pentru TITLUL III - IMPOZIT PE VENIT, TITLUL IX2 - CONTRIBU�II SOCIALE OBLIGATORII DIN    
               CODUL FISCAL, LEGEA NR. 95/2006 �I ORDINUL CNAS NR. 617/2007, URMARE A MODIFIC�RILOR ADUSE DE 

OUG nr. 88/2013  - în vigoare cu data de 1 ianuarie 2014

1Dup� art. 64 se introduce art. 641, cu urm�torul cuprins:
Art. 641 - Recalcularea venitului realizat din cedarea folosin�ei
bunurilor
(1) Organul fiscal competent are obliga�ia determin�rii, pe
categoria venituri din cedarea folosin�ei bunurilor, a venitului
anual realizat, sum� de venituri nete anuale, în vederea aplic�rii
prevederilor referitoare la verificarea încadr�rii în plafonul
corespunz�tor anului fiscal respectiv pentru contribu�ia de
asigur�ri sociale de s�n�tate prev�zut� la titlul IX2 - «Contribu�ii
sociale obligatorii».
(2) Contribu�iile de asigur�ri sociale de s�n�tate prev�zute la titlul
IX2 - «Contribu�ii sociale obligatorii» datorate în cursul anului se
deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea
folosin�ei bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea
obliga�iilor fiscale anuale.
(3) Organul fiscal competent are obliga�ia recalcul�rii bazei
impozabile în vederea acord�rii deductibilit��ii contribu�iei de
asigur�ri sociale de s�n�tate prev�zut� la titlul IX2 - «Contribu�ii
sociale obligatorii» �i determinarea impozitului pe venit anual
datorat.

Art. 64 - Impozitarea venitului net din cedarea
folosin�ei bunurilor 
(1) Venitul net din cedarea folosin�ei bunurilor se impune
potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
(2) Pentru veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor
prev�zute la art. 61 alin. (3) �i (4) nu sunt aplicabile
reglement�rile cap. X "Venitul net anual impozabil" din
prezentul titlu.

Art.
47

pct.

Forma Codului fiscal dup� modific�rile aduse de 
OUG nr. 88/2013

Forma Codului fiscal f�r� modific�rile aduse de 
OUG nr. 88/2013
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Începând cu 1 ianuarie 2014, impozitarea  veniturilor din arend� se face numai prin re�inere la surs� de pl�titorul de venit (nu mai
exist� posibilitatea opt�rii pentru impozitarea în sistem real - OUG nr. 102/2013). 
Începând cu 1 ianuarie 2014, se va declara în Declara�ia 112 �i impozitul pe veniturile din arend� de pl�titorul de venit, pân� în 25
inclusiv a lunii urm�toare celei în care impozitul a fost re�inut - art. 62 alin. (24) �i (25). Impozitul pe veniturile din arend� nu se mai
declar� în Declara�ia 100. 

3Art. 29619 - Depunerea declara�iilor
(2) În situa�ia persoanelor prev�zute la art. 29621 alin. (1) lit. f) �i
i), pentru care pl�titorul de venit are obliga�ia re�inerii la surs� a
contribu�iilor sociale, declararea se face de c�tre pl�titorul de
venit, prin depunerea Declara�iei privind obliga�iile de plat� a
contribu�iilor sociale, impozitului pe venit �i eviden�a nominal� a
persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau alin. (11),
dup� caz, cu respectarea prevederilor alin. (18).

Art. 29619 - Depunerea declara�iilor
(2) În situa�ia persoanelor prev�zute la art. 29621 alin. (1)
lit. f), declararea contribu�iilor sociale individuale se face
de c�tre pl�titorul de venit, care în acest caz este asimilat
angajatorului, prin depunerea Declara�iei privind obliga�iile
de plat� a contribu�iilor sociale, impozitului pe venit �i
eviden�a nominal� a persoanelor asigurate, potrivit
prevederilor alin. (1) sau (11), dup� caz, cu respectarea
prevederilor alin. (18).

2Art. 84 -  Stabilirea �i plata impozitului anual datorat
Dup� alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (71):
(71) Prin excep�ie de la prevederile alin. (7), organul fiscal
stabile�te impozitul anual datorat pentru veniturile din cedarea
folosin�ei bunurilor având în vedere prevederile art. 641 �i emite
decizia de impunere, la termenul �i în forma stabilite prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

Art. 84 -  Stabilirea �i plata impozitului anual datorat
(7) Organul fiscal stabile�te impozitul anual datorat pe
baza declara�iei privind venitul realizat �i emite decizia de
impunere, la termenul �i în forma stabilite prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

Acest articol a fost ad�ugat ca urmare a introducerii, cu 1 ianuarie 2014, a obliga�iei de a pl�ti contribu�ia de asigur�ri sociale de
s�n�tate �i pentru veniturile din: chirii, arend�, închirierea camerelor situate în locuin�e proprietate personal�, având o capacitate de
cazare în scop turistic cuprins� între una �i 5 camere inclusiv, stabilite pe baz� de norm� anual� de venit sau în sistem real, precum
�i din închirierea în scop turistic, în cursul anului, a unui num�r mai mare de 5 camere de închiriat în locuin�e proprietate personal�.
În vederea stabilirii impozitului pe veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor, contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate se deduce
numai la sfâr�itul anului pentru fiecare categorie de venit din cedarea folosin�ei bunurilor de organul fiscal, pe baza deciziei de
impunere anual�.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor de la alin. (1) - (3) se
stabile�te prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�.
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6Art. 29622 - Baza de calcul
Dup� alin. (2) se introduc dou� noi alineate, alineatele (21) �i
(22):
(21) Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale de
s�n�tate pentru persoanele prev�zute la art. 29621 alin. (1) lit. i),
cu excep�ia celor care realizeaz� venituri din arendarea bunurilor
agricole în regim de re�inere la surs� a impozitului, este diferen�a
dintre venitul brut �i cheltuiala deductibil� determinat� prin
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferen�a dintre

Art. 29622 - Baza de calcul
(2) Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri
sociale de s�n�tate datorate bugetului Fondului na�ional
unic de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru persoanele
prev�zute la art. 29621 alin. (1) lit. a) - e) este 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

5Art. 29621 - Contribuabili 
La alin. (1), dup� litera h) se introduce o nou� liter�, litera i):
(1) Urm�toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul
public de pensii �i la cel de asigur�ri sociale de s�n�tate, cu
respectarea prevederilor instrumentelor juridice interna�ionale la
care România este parte, dup� caz:
i) persoanele care realizeaz� venituri din cedarea folosin�ei
bunurilor. 
(Obs.: Veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor: chirii, arend�,
închirierea camerelor situate în locuin�e proprietate personal�,
având o capacitate de cazare în scop turistic cuprins� între una �i
5 camere inclusiv, stabilite pe baz� de norm� anual� de venit sau
în sistem real, precum �i din închirierea în scop turistic, în cursul
anului, un num�r mai mare de 5 camere de închiriat în locuin�e
proprietate personal�)

Art. 29621 - Contribuabili
(1) Urm�toarele persoane au calitatea de contribuabil la
sistemul public de pensii �i la cel de asigur�ri sociale de
s�n�tate, cu respectarea prevederilor instrumentelor
juridice interna�ionale la care România este parte, dup�
caz:

4Titlul capitolului II al titlului IX2 "Contribu�ii sociale obligatorii" se
modific� �i va avea urm�torul cuprins:
Capitolul II - “Contribu�ii sociale obligatorii privind
persoanele care realizeaz� venituri impozabile din activit��i
independente, activit��i agricole, silvicultur�, piscicultur�,
din asocieri f�r� personalitate juridic�, precum �i din cedarea
folosin�ei bunurilor"

Capitolul II - “Contribu�ii sociale obligatorii privind
persoanele care realizeaz� venituri impozabile din
activit��i independente, activit��i agricole, silvicultur�,
piscicultur�, precum �i din asocieri f�r� personalitate
juridic�”
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7Art. 29623 - Excep�ii specifice
(1) Persoanele care realizeaz� venituri din activit��i agricole,
silvicultur�, piscicultur� prev�zute la art. 71 alin. (1), (2) �i (5),
venituri din cedarea folosin�ei bunurilor prev�zute la art. 61,
venituri dintr-o asociere cu o persoan� juridic� contribuabil,
potrivit titlului IV1, care nu genereaz� o persoan� juridic�, precum
�i cele care realizeaz� venituri din asocierile f�r� personalitate
juridic� prev�zute la art. 13 lit. e) nu datoreaz� contribu�ie de
asigur�ri sociale.
    ..........................................................................
    (3) Persoanele care realizeaz� într-un an fiscal venituri de
natura celor men�ionate la cap. I, 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. 29621 alin. (1)
lit. a) - d), g), h) �i i), art. 52 alin. (1) lit. b) - d) �i din asocierile f�r�

Art. 29623 - Excep�ii specifice
(1) Persoanele care realizeaz� venituri de natura celor
prev�zute art. 71 alin. (1), (2) �i (5), venituri dintr-o
asociere cu o persoan� juridic� contribuabil, potrivit titlului
IV1, care nu genereaz� o persoan� juridic�, precum �i
cele care realizeaz� venituri din asocierile f�r�
personalitate juridic� prev�zute la art. 13 lit. e), nu
datoreaz� contribu�ie de asigur�ri sociale.
         ...............................................................

(3) Pentru persoanele care realizeaz� într-un an fiscal
venituri de natura celor men�ionate la cap. I, 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. 29621 alin. (1) lit. a) - d), g) �i h), art. 52 alin. (1) lit.

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. Baza lunar� de
calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câ�tigul
salarial mediu brut.
(22) Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale de
s�n�tate pentru contribuabilii care realizeaz� venituri din
arendarea bunurilor agricole în regim de re�inere la surs� a
impozitului, este diferen�a dintre venitul brut �i cheltuiala
deductibil� determinat� prin aplicarea cotei de 25% asupra
venitului brut �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. Baza lunar� de calcul nu poate fi mai
mare decât valoarea a de 5 ori câ�tigul salarial mediu brut.

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.
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8, 9,
10

Art. 29624 - Pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii sociale
(1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 29621 alin. (1) lit. a) - e), h) �i i),
cu excep�ia celor care realizeaz� venituri din arendarea bunurilor
agricole, sunt obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i anticipate
cu titlu de contribu�ii sociale.
    ..........................................................................
  (4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribu�iei de
asigur�ri sociale de s�n�tate pentru contribuabilii prev�zu�i la art.
29621 alin. (1) lit. a) - e), h) �i i), cu excep�ia celor care realizeaz�
venituri din arendarea bunurilor agricole �i a celor care realizeaz�
venituri din închirierea camerelor, situate în locuin�e proprietate
personal�, în scop turistic, men�iona�i la art. 63 alin. (3), se
eviden�iaz� lunar, iar plata se efectueaz� trimestrial, în 4 rate
egale, pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru.  
Dup� alin. (4) se introduc dou� noi alineate, alineatele (41) �i
(42)
 (41) În decizia de impunere, baza de calcul al contribu�iei de
asigur�ri sociale de s�n�tate pentru contribuabilii care realizeaz�
venituri din închirierea camerelor, situate în locuin�e proprietate
personal�, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprins�
între una �i 5 camere inclusiv, stabilite pe baz� de norm� anual�
de venit sau care opteaz� pentru determinarea venitului în sistem
real, precum �i pentru cei care închiriaz� în scop turistic, în cursul

Art. 29624 - Pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii
sociale
    (1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 29621 alin. (1) lit. a) -
e) �i h) sunt obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i
anticipate cu titlu de contribu�ii sociale.
    ..........................................................................
(4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribu�iei
de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru contribuabilii
prev�zu�i la art. 29621 alin. (1) lit. a) - e) �i h) se
eviden�iaz� lunar, iar plata se efectueaz� trimestrial, în 4
rate egale, pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din
fiecare trimestru.

Persoanele fizice care ob�in venituri din cedarea folosin�ei bunurilor (chirii, arend�, închirierea camerelor situate în locuin�e
proprietate personal� în scop turistic) nu datoreaz� contribu�ia de asigur�ri sociale (contribu�ia la pensii), dar datoreaz� contribu�ia
de s�n�tate indiferent dac� mai realizeaz� sau nu �i alte venituri (salarii, pensii, etc.)

personalitate juridic� prev�zute la art. 13 lit. e), datoreaz�
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate asupra tuturor acestor
venituri.

b) - d) �i din asocierile f�r� personalitate juridic�
prev�zute la art. 13 lit. e), se calculeaz� �i se datoreaz�
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate asupra tuturor
acestor venituri.
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Contribu�ia la s�n�tate datorat� în cursul anului de persoanele fizice care realizeaz� venituri din cedarea folosin�ei bunurilor, cu
excep�ia arendei, �i termenele de plat� ale acesteia, se stabilesc de organul fiscal �i se comunic� prin decizia de pl��i anticipate. La
stabilirea pl��ilor anticipate de contribu�ie la s�n�tate, organul fiscal �ine cont de plafonul maxim al bazei de calcul care nu poate fi
mai mare decât valoarea a de 5 ori câ�tigul salarial mediu brut.

anului, un num�r mai mare de 5 camere de închiriat în locuin�e
proprietate personal�, men�iona�i la art. 63 alin. (3), se
eviden�iaz� lunar, iar plata se efectueaz� în dou� rate egale,
pân� la data de 25 iulie inclusiv �i 25 noiembrie inclusiv.
(42) Contribuabilii care realizeaz� venituri din arendarea bunurilor
agricole în regim de re�inere la surs� a impozitului datoreaz�
contribu�ie individual� de asigur�ri sociale de s�n�tate în cursul
anului, pl�titorii de venituri având obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i
vir�rii sumelor respective cu respectarea prevederilor art. 62 alin.
(21) - (25).
..........................................................................
    (9) Pentru contribuabilii care realizeaz� venituri de natura celor
prev�zute la art. 29621 alin. (1) lit. i), încadrarea în plafonul maxim
prev�zut la art. 29622 alin. (21) se face de c�tre organul fiscal prin
decizia de impunere prev�zut� la alin. (2), iar încadrarea în
plafonul maxim prev�zut la art. 29622 alin. (22) se face de c�tre
pl�titorul de venit la momentul pl��ii venitului.

Dup� alin. (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10):
(10) Pentru contribuabilii care realizeaz� venituri din arendarea
bunurilor agricole în regim de re�inere la surs� a impozitului,
obliga�iile reprezentând contribu�iile individuale de asigur�ri
sociale de s�n�tate se calculeaz� prin aplicarea cotei de
contribu�ie asupra bazei de calcul prev�zute la art. 29622 alin. (22),
se re�in �i se vireaz� de c�tre pl�titorul de venit pân� la data de
25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care au fost pl�tite veniturile.

..........................................................................

(9) Pentru contribuabilii care realizeaz� venituri de natura
celor prev�zute la art. 29621 alin. (1) lit. f) - h) încadrarea
în plafoanele prev�zute la art. 29622 alin. (5) �i (6) se face
de c�tre organul fiscal, dup� încheierea anului fiscal, pe
baza declara�iilor fiscale.
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12Art. 29625 - Declararea, definitivarea �i plata contribu�iilor
sociale

Art. 29625 - Declararea, definitivarea �i plata
contribu�iilor sociale 

Pentru toate categoriile de venituri ob�inute de persoanele fizice stabilirea contribu�iei de s�n�tate �inând cont de încadrarea în
plafoanele minime se realizeaz� de organul fiscal, la sfâr�itul anului, prin decizia de impunere anual�.

11Art. 29625 - Declararea, definitivarea �i plata contribu�iilor
sociale

(2) Obliga�iile anuale de plat� ale contribu�iei de asigur�ri sociale
de s�n�tate se determin� pe baza declara�iilor men�ionate la alin.
(1), prin aplicarea cotei prev�zute la art. 29618 alin. (3) lit. b1)
asupra bazelor de calcul prev�zute la art. 29622. (declara�iile 220
�i 200, dup� caz)
..........................................................................
(4) Stabilirea obliga�iilor anuale de plat� a contribu�iei de asigur�ri
sociale de s�n�tate, precum �i încadrarea în plafonul minim
prev�zut la art. 29622 alin. (2), (21), (22), (5) �i (6) se realizeaz� de
organul fiscal competent, prin decizie de impunere anual�.

Art. 29625 - Declararea, definitivarea �i plata
contribu�iilor sociale 
(1) Declararea veniturilor care reprezint� baza lunar� de
calcul al contribu�iilor sociale se realizeaz� prin
depunerea unei declara�ii privind venitul asigurat la
sistemul public de pensii, precum �i a declara�iei de venit
estimat/norma de venit prev�zut� la art. 81 �i a declara�iei
privind venitul realizat prev�zut� la art. 83, pentru
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate.

(2) În cazul impunerii în sistem real, obliga�iile anuale de
plat� a contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate se
determin� pe baza declara�iei privind venitul realizat, prin
aplicarea cotei prev�zute la art. 29618 alin. (3) lit. b1)
asupra bazelor de calcul prev�zute la art. 29622 alin. (2) �i
(41).
..........................................................................
(4) Stabilirea obliga�iilor anuale de plat� a contribu�iei de
asigur�ri sociale de s�n�tate se realizeaz� de organul
fiscal competent, prin decizia de impunere anual�, pe
baza c�reia se regularizeaz� sumele datorate cu titlu de
pl��i anticipate, �i se efectueaz� încadrarea în plafoanele
prev�zute la art. 29622 alin. (5) �i (6).

În cazul persoanelor fizice care realizeaz� venituri din arend� contribu�ia la s�n�tate se calculeaz�, se re�ine la surs�, se declar� în
declara�ia 112 �i se pl�te�te de pl�titorul de venit, pân� în 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care impozitul a fost re�inut - art. 62
alin. (24) �i (25). La stabilirea contribu�iei la s�n�tate, pl�titorul de venit �ine cont de plafonul maxim al bazei de calcul care nu poate fi
mai mare decât valoarea a de 5 ori câ�tigul salarial mediu brut.
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15Art. 29628 - Stabilirea contribu�ieiArt. 29628 - Stabilirea contribu�iei

14Art. 29627 - Contribuabilii
Alin. (1), litera a) se abrog�.

Art. 29627 - 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;

În cazul persoanelor fizice care ob�in mai multe categorii de venituri din cedarea folosin�ei bunurilor, la sfâr�itul anului organul fiscal
stabile�te contribu�ia anual� de s�n�tate tinând cont de plafonul maxim (al bazei de calcul care nu poate fi mai mare decât valoarea
a de 5 ori câ�tigul salarial mediu brut) raportat la  suma  veniturilor nete anuale a tuturor categoriilor de venituri din cedarea
folosin�ei bunurilor (art. 641 alin. (1)).

13Art. 29625 - Declararea, definitivarea �i plata contribu�iilor
sociale
Dup� alin. (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41):
(41) În cazul contribuabililor prev�zu�i la art. 29621 alin. (1) lit. i),
stabilirea obliga�iilor anuale de plat� ale contribu�iei de asigur�ri
sociale de s�n�tate, precum �i încadrarea în plafonul maxim
prev�zut la art. 29622 alin. (21) �i (22), se realizeaz� de organul
fiscal competent, prin decizia de impunere anual� prev�zut� la
art. 84 alin. (71).

Art. 29625 - Declararea, definitivarea �i plata
contribu�iilor sociale
(4) Stabilirea obliga�iilor anuale de plat� a contribu�iei de
asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i încadrarea în
plafonul minim prev�zut la art. 29622 alin. (2), (21), (22), (5)
�i (6) se realizeaz� de organul fiscal competent, prin
decizie de impunere anual�.

Dup� alin. (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22):
(22) În cazul contribuabililor care realizeaz� venituri din arendarea
bunurilor agricole care opteaz� pentru determinarea venitului net
din arend� în sistem real, obliga�iile anuale de plat� a contribu�iei
de asigur�ri sociale de s�n�tate se determin� pe baza declara�iei
privind venitul realizat, prin aplicarea cotei prev�zute la art. 29618

alin. (3) lit. b1) asupra bazei de calcul prev�zute la art. 29622 alin.
(21). Baza de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate
se eviden�iaz� lunar în decizia de impunere.
Acest alineat este abrogat prin OUG 102/2013.

(21) În cazul contribuabililor prev�zu�i la art. 29621 alin. (1)
lit. g), obliga�iile anuale de plat� a contribu�iei de asigur�ri
sociale de s�n�tate se determin� pe baza declara�iei
prev�zute la art. 74 alin. (2), prin aplicarea cotei prev�zute
la art. 29618 alin. (3) lit. b1) asupra bazei de calcul
prev�zute la art. 29622 alin. (3). Baza de calcul al
contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate se
eviden�iaz� lunar în decizia de impunere prev�zut� la art.
74 alin. (4), iar plata se efectueaz� în dou� rate egale,
pân� la data de 25 octombrie inclusiv �i 15 decembrie
inclusiv.
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 Art.
48

pct.

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii 

17Art. 29629 -  Baza de calcul
(6) La determinarea venitului/câ�tigului anual baz� de calcul al
contribu�iei sociale de s�n�tate prev�zute la alin. (2) - (5) nu se
iau în considerare pierderile prev�zute la art. 80 �i 801.

Art. 29629 -  Baza de calcul
(6) La determinarea venitului/câ�tigului anual baz� de
calcul al contribu�iei sociale de s�n�tate prev�zute la alin.
(1) - (5) nu se iau în considerare pierderile prev�zute la
art. 80 �i 801.

16Art. 29629 -  Baza de calcul
Alin. (1) se abrog�

Art. 29629 -  Baza de calcul
(1) Pentru veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor, astfel
cum sunt men�ionate la art. 61, baza de calcul al
contribu�iei este cea prev�zut� la art. 62, 621 �i 622.

  Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate prev�zut� la art.
29627 alin. (1) se stabile�te de organul fiscal competent, prin
decizia de impunere anual�, pe baza informa�iilor din declara�ia
privind venitul realizat sau din declara�ia privind calcularea �i
re�inerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum �i
pe baza informa�iilor din eviden�a fiscal�, dup� caz. 

  Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate prev�zut� la
art. 29627 alin. (1) se stabile�te de organul fiscal
competent, prin decizia de impunere anual�, pe baza
informa�iilor din:
a) declara�ia privind venitul realizat, pentru veniturile din
cedarea folosin�ei bunurilor, transferuri de titluri de
valoare, altele decât p�r�ile sociale �i valorile mobiliare, în
cazul societ��ilor închise, �i opera�iuni de
vânzare-cump�rare de valut� la termen, pe baz� de
contract, �i orice alte opera�iuni de acest gen;
b) declara�ia de impunere trimestrial�, pentru veniturile din
tranzac�ii cu titluri de valoare, altele decât p�r�ile sociale �i
valorile mobiliare, în cazul societ��ilor închise;
c) declara�ia privind calcularea �i re�inerea impozitului
pentru fiecare beneficiar de venit;
d) eviden�a fiscal�, pentru veniturile din cedarea folosin�ei
bunurilor, în cazul în care venitul net se stabile�te prin
deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de
25% asupra venitului brut.
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2

Art. 257
 La articolul 257, alineatele (3) - (7) se abrog�.

Art. 257
(3) În cazul persoanelor care realizeaz� în acela�i timp venituri de
natura celor prev�zute la alin. (2) lit. a) - d), alin. (21) �i (22) �i la
art. 213 alin. (2) lit. h), contribu�ia se calculeaz� asupra tuturor
acestor venituri.
(4) În cazul persoanelor care realizeaz� venituri de natura celor
prev�zute la alin. (2) lit. c) sub nivelul salariului de baz� minim
brut pe �ar� �i care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor
social, contribu�ia lunar� de 6,5% datorat� se calculeaz� asupra
sumei reprezentând o treime din salariul de baz� minim brut pe
�ar�.
(5) Contribu�iile prev�zute la alin. (2) �i (4) se pl�tesc dup� cum
urmeaz�:
    a) lunar, pentru cele prev�zute la alin. (2) lit. a) �i d);

1

Art. 257
La articolul 257, alineatul (2) va avea urm�torul cuprins:
(2) Veniturile asupra c�rora se stabile�te contribu�ia de asigur�ri
sociale de s�n�tate sunt prev�zute în Legea nr. 571/2003, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.

Art. 257
(2) Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub
forma unei cote de 6,5%, care se aplic� asupra:
  a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum �i orice
alte venituri realizate din desf��urarea unei activit��i dependente;
 b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desf��oar�
activit��i independente care se supun impozitului pe venit; dac�
acest venit este singurul asupra c�ruia se calculeaz� contribu�ia,
aceasta nu poate fi mai mic� decât cea calculat� la un salariu de
baz� minim brut pe �ar�, lunar;
    c) veniturilor din agricultur� supuse impozitului pe venit �i
veniturilor din silvicultur�, pentru persoanele fizice care nu au
calitatea de angajator �i nu se încadreaz� la lit. b);
    d) indemniza�iilor de �omaj;
    e) *** Abrogat�
    f) veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor din
dividende �i dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate
intelectual� realizate în mod individual �i/sau într-o form� de
asociere �i altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai
în cazul în care nu realizeaz� venituri de natura celor prev�zute la
lit. a) - d), alin. (21) �i (22) �i art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai
pu�in de un salariu de baz� minim brut pe �ar�, lunar.
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Articolele 11 �i 12 se abrog�Art. 11
   Persoana asigurat� are obliga�ia pl��ii contribu�iei asupra
veniturilor realizate din cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor din
dividende �i dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate
intelectual� realizate în mod individual �i/sau într-o form� de
asociere �i altor venituri care se supun impozitului pe venit numai
în cazul în care nu realizeaz� venituri de natura celor prev�zute la
art. 257 alin. (2) lit. a) - e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul s�n�t��ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
denumit� în continuare lege, venituri din salarii care, potrivit
Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum �i venituri prev�zute la
art. 213 alin. (2) lit. h) din lege; baza de calcul a contribu�iei nu
poate fi mai mic� decât un salariu de baz� minim brut pe �ar�,
lunar.
 Art. 12
(1) Veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor sunt veniturile, în
bani �i/sau în natur�, provenind din cedarea folosin�ei bunurilor

 Art.
 49

Ordinul pre�edintelui Casei Na�ionale de Asigur�ri de S�n�tate nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea
documentelor justificative pentru dobândirea calit��ii de asigurat, respectiv asigurat f�r� plata contribu�iei, precum �i pentru aplicarea m�surilor
de executare silit� pentru încasarea sumelor datorate la Fondul na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate

   b) trimestrial, pentru cele prev�zute la alin. (2) lit. b) �i la alin.
(4);
    c) anual, pentru cele prev�zute la alin. (2) lit. c) �i f).
(6) Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate nu se datoreaz�
asupra sumelor acordate în momentul disponibiliz�rii, venitului
lunar de completare sau pl��ilor compensatorii, potrivit actelor
normative care reglementeaz� aceste domenii, precum �i asupra
indemniza�iilor reglementate de Ordonan�a de urgen�� a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile �i indemniza�iile de
asigur�ri sociale de s�n�tate, cu modific�rile ulterioare.
(7) Obliga�ia vir�rii contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate
revine persoanei juridice sau fizice care pl�te�te asigura�ilor
veniturile prev�zute la alin. (2) lit. a), d) �i e), respectiv asigura�ilor
pentru veniturile prev�zute la alin. (2) lit. b), c) �i f).
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mobile �i imobile, ob�inute de proprietar, uzufructuar sau alt
de�in�tor legal, altele decât veniturile din activit��i independente.
(2) Contribu�ia pentru veniturile prev�zute la alin. (1) se aplic� la
venitul net din cedarea folosin�ei bunurilor stabilit prin deducerea
din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de
25% asupra venitului brut determinat potrivit Codului fiscal.
(3) Persoanele care realizeaz� venituri de natura celor prev�zute
la alin. (1) �i dac�, pân� la data de 31 decembrie a anului în curs,
aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute
pe �ar�, vor pl�ti contribu�ia anual pân� la data de 25 a lunii
ianuarie a anului urm�tor, calculat� la nivelul a 12 salarii minime
brute pe �ar�.

Material informativ elaborat la data de 20.11.2013 de Serviciul Servicii pentru Contribuabili - DGRFP BRASOV. 
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