
DGRFP Brasov - Serviciul Servicii pentru Contribuabili

Contribu�ii sociale datorate de persoanele fizice care 
realizeaz� venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 

conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
aduse de OUG nr. 88/2013, art. 29619, art. 29621-29626

Veniturile din închirieri �i subînchirieri de 
bunuri mobile �i imobile

La ce valoare se aplic� cota de 5,5% ?

veniturile din închirieri �i subînchirieri de bunuri mobile �i imobile;
venituri ob�inute de c�tre proprietar din închirierea camerelor 
situate în locuin�e proprietate personal�, având o capacitate de 
cazare în scop turistic cuprins� între una �i 5 camere inclusiv;
veniturile din arendarea bunurilor agricole.

     NOUTATE ! Începând cu data de 01.01.2014 persoanele care 
realizeaz� venituri din cedarea folosin�ei bunurilor (chirii, arend�, 
inchirieri camere în scop turistic) datoreaz� contribu�ia de asigur�ri 
sociale de s�n�tate (CASS) pentru aceste venituri indiferent dac� 
mai ob�in sau nu alte categorii de venituri. Aceste persoane NU 
datoreaz� �i contribu�ia de asigur�ri sociale (pensii). [art. 29621 alin. (1), 
lit. i) , art. 29623 alin. (1) Cod fiscal]

Categorii de venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 

În cazul veniturilor din inchirieri determinat in sistem forfetar: Venitul net 
(Venitul brut - cheltuieli forfetare calculate ca 25% din venitul brut)

În cazul veniturilor din inchirieri determinat in sistem real:  Venitul net (Totalul 
veniturilor încasate - cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii acestor venituri, 
exclusiv cheltuielile reprezentând contribu�ii sociale)

Contributia lunar� nu poate fi mai mic� decât 5,5% din salariul de baz� minim 
brut pe �ar� dac� venitul din chirii este unicul pentru care se pl�te�te CASS 
(plafon minim)  �i nu poate fi mai mare dec�t 5,5% din 5 salarii medii brute 
(plafon maxim).
[art. 29622 alin. (21) Cod fiscal]
Salariul minim brut pe �ar� - 850 lei (01.01.2014-30.06.2014) 

   900 lei (01.07.2014-31.12.2014)
Salariul mediu brut  2.298 lei.

Contributii 
sociale
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Plata CASS se efectueaz� anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor 
datorate anual, dup� caz, în func�ie de plafonul minim �i maxim. Contribu�ia 
este calculat� de organul fiscal în baza declaratiei privind venitul estimat (D220) 
si a declaratiei privind venitul realizat (D200) �i comunicat� prin decizii de 
impunere, astfel:

În cazul veniturilor în lei din inchirieri determinat in sistem forfetar în care 
contribuabilul depune doar declara�ia 220 la începutul activit��ii

În baza venitului net estimat in D220 organul fiscal emite decizie de impunere 
pentru pl��i anticipate în care stabile�te CASS datorat� trimestrial, în patru rate 
egale, �i termenele de plat�, pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare 
trimestru. La stabilirea CASS de plat� trimestrial� se �ine cont de plafonul 
maxim.
Dup� încheierea anului fiscal organul fiscal verific� încadrarea CASS în plafonul 
minim sau, dup� caz, maxim, tinând cont �i de eventualele alte venituri din 
categoria ced�rii folosin�ei bunurilor iar în cazul diferen�elor de plat�/de restituit 
emite decizie de impunere anual�.

În cazul veniturilor in valut� din inchirieri determinat în sistem forfetar în care 
contribuabilul depune declara�ia 220 la începutul activit��ii si declara�ia 200 
dup� încheierea anului fiscal

În baza venitului net estimat in D220 organul fiscal emite decizie de impunere 
pentru pl��i anticipate în care stabile�te CASS datorat� trimestrial, în patru rate 
egale, �i termenele de plat�, pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare 
trimestru. La stabilirea CASS de plat� trimestrial� se �ine cont de plafonul 
maxim.
Dup� încheierea anului fiscal, în baza D200, organul fiscal stabile�te CASS 
anual datorat�, verific� încadrarea CASS în plafonul minim sau, dup� caz, 
maxim, tinând cont �i de eventualele alte venituri din categoria ced�rii folosin�ei 
bunurilor �i emite decizie de impunere anual� pentru diferen�ele de plat�/de 
restituit reprezentând CASS.

În cazul veniturilor din inchirieri determinat in sistem real
În baza venitului net estimat in D220 organul fiscal emite decizie de impunere 
pentru pl��i anticipate în care stabile�te CASS datorat� trimestrial, în patru rate 
egale, �i termenele de plat�, pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare 
trimestru. La stabilirea CASS de plat� trimestrial� se �ine cont de plafonul 
maxim.
Dup� încheierea anului fiscal, în baza D200, stabile�te CASS anual datorat�, 
verific� încadrarea CASS în plafonul minim sau, dup� caz, maxim, tinând cont 
�i de eventualele alte venituri din categoria ced�rii folosin�ei bunurilor �i emite 
decizie de impunere anual� pentru diferen�ele de plat�/de restituit reprezentând 
CASS.
[art. 29624 alin. (4), (9), art. 29625 alin. (1), (2), (4) �i (41) Cod fiscal]

Modalitatea de plat� a CASS
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Veniturile ob�inute de c�tre proprietar din 
închirierea camerelor situate în locuin�e proprietate 

personal�, având o capacitate de cazare în scop 
turistic cuprins� între una �i 5 camere inclusiv

În baza declara�iei 220 depus� pentru fiecare an pân� la 31 ianuarie, atât în 
cazul veniturilor din închirieri turistice impozitate la norm� de venit cât �i în 
cazul veniturilor impozitate în sistem real, organul fiscal emite decizie de 
impunere pentru pl��i anticipate care se vor efectua  pân� la data de 25 iulie 
inclusiv �i 25 noiembrie inclusiv.La stabilirea CASS de plat� în cursul anului 
organul fiscal �ine cont de plafonul maxim. [art. 611 alin. (4), 622 alin. (2) art. 29624 
alin. (41), (9) Cod fiscal]

Dup� încheierea anului fiscal:
- în cazul veniturilor din închirieri turistice impozitate la norm� de venit 

organul fiscal verific� încadrarea CASS în plafonul minim sau, dup� caz, 
maxim, �inând cont �i de eventualele alte venituri din categoria ced�rii 
folosin�ei bunurilor iar în cazul diferen�elor de plat�/de restituit emite decizie 
de impunere anual�.

- în cazul veniturilor din închirieri turistice impozitate în sistem real, în baza 
declara�iei 200 depuse de contribuabil, organul fiscal stabile�te CASS anual 
datorat�, verific� încadrarea CASS în plafonul minim sau, dup� caz, maxim, 
�inând cont �i de eventualele alte venituri din categoria ced�rii folosin�ei 
bunurilor �i emite decizie de impunere anual� pentru diferen�ele de plat�/de 
restituit reprezentând CASS.

[art. 29624 alin. (9), 29625 alin. (1), (2), (4) �i (41) Cod fiscal]
În cazul în care în cursul anului persoanele încep s� închirieze mai mult de 

5 camere, veniturile ob�inute pân� la sfâr�itul anului fac parte din categoria 
veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, dar se impoziteaz� în sistem real, 
supunânu-se acelora�i prevederi de mai sus.

La ce valoare se aplic� cota de 5,5% ?

Modalitatea de plat� a CASS

În cazul veniturilor din inchirieri determinate la norma de venit: Norma de venit
În cazul veniturilor din inchirieri determinat in sistem real:  Venitul net (Totalul 
veniturilor încasate - cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii acestor venituri, 
exclusiv cheltuielile reprezentând contribu� ii sociale)

Contributia lunar� nu poate fi mai mic� decât 5,5% din salariul de baz� minim 
brut pe �ar� dac� venitul din închirierea camerelor este unicul pentru care se 
pl�te�te CASS(plafon minim)  �i nu poate fi mai mare dec�t 5,5% din 5 salarii 
medii brute (plafon maxim).
[art. 29622 alin. (21) Cod fiscal]
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Veniturile din arendarea bunurilor agricole

Aten�ie - Începând cu anul 2014 veniturile din arend� se impoziteaz� 
exclusiv prin re�inerea la surs� a cotei de 16% aplicat� la diferen�a dintre 
venitul brut �i cheltuiala deductibil� determinat� prin aplicarea cotei de 
25% asupra venitului brut. Pl�titorul veniturilor va re�ine de asemenea �i 
CASS.

La ce valoare se aplic� cota de 5,5% ?

Diferen�a dintre venitul brut �i cheltuiala deductibil� determinat� prin aplicarea 
cotei de 25% asupra venitului brut.
[art. 29622 alin. (22) Cod fiscal]

Modalitatea de plat� a CASS

CASS se re�ine �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 �i se  declar� 
în D112.
Încadrarea în plafonul maxim se face de c�tre pl�titorul de venit la momentul 
pl��ii venitului.
Dup� încheierea anului fiscal, în baza declara�iei informative 205 depus� de 
pl�titorul de venit, organul fiscal competent verific� încadrarea în plafonul 
minim �i maxim �i emite, dup� caz, decizia de impunere anual� pentru 
diferen�ele de plat�/de restituit. [art. 29624 alin. (10), 29625 alin. (4) �i (41) Cod fiscal]
Contribu�ia lunar� nu poate fi mai mic� dec�t 5,5% din salariul de baz� 
minim brut pe �ar� dac� venitul din arend� este unicul pentru care se 
pl�te�te CASS (plafon minim)  �i nu poate fi mai mare dec�t 5,5% din 5 
salarii medii brute (plafon maxim).
 Exemplu privind aplicarea de c�tre organul fiscal a plafonului minim
O persoan� ob�ine în anul 2014 exclusiv venit din chirii
Venit lunar net din chirii - 700 lei, CASS - 5,5% x 700  = 39 lei
Pl��i CASS trimestriale - 39 x 3 luni = 117 lei
Plat� anual� = 117 x 4 trimestre = 468 lei
În anul 2015 organul fiscal verific� incadrarea contribu�iei pl�tite in 
plafoanele prev�zute de lege.
Salariul minim brut pe �ar� - 850 lei (01.01.2014-30.06.2014), 900 lei 
(01.07.2014-31.12.2014)
CASS anual� aferenta plafonului minim - 850 x  5,5% x 6 luni (prima 
jum�tate a anului 2014) + 900 x 5,5% x 6 luni (a doua jum�tate a anului 
2014) = 282 + 300 = 582
Organul fiscal va emite decizie de impunere pentru diferen�a de plat� de 114 
lei (582 - 468) 4



Exemplu pentru aplicarea de c�tre organul fiscal a plafonului maxim:
O persoan� ob�ine venituri din chirii din închirierea a trei imobile încasând o 
chirie lunara total� de 9700 lei �i venituri lunare din arend� în valoare de 
5700 lei.

Venit lunar net din chirii - 7275 lei (9700-25%x9700)
Organul fiscal stabile�te CASS anticipat pentru chirii  - 5,5% x 7275 = 400 lei
Pl��i CASS trimestriale - 400 x 3 = 1200 lei .
Plat� anual� CASS = 1200 x 4 = 4800

Venit lunar net din arenda - 4275 lei (5700-25%x5700)
Platitorul veniturilor din arenda retine CASS la fiecare plata - 5,5% x 4275  = 
235 lei. Retinere anuala in contul CASS - 12 x 235  = 2820

Plati anuale efectuate in contul CASS - 4800 + 2820 = 7620 lei

CASS anuala plafonat� maxim = 12 x 5,5% x 5 x 2223 =  7336 lei

Organul fiscal va emite decizie de impunere pentru diferenta de restituit de 
284 lei (7620 - 7336)

NOUTATE în ceea ce prive�te calculul impozitului
În cazul tuturor veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, indiferent dac� 
determinarea venitului net se efectueaz� în sistem real, pe baza normelor 
de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, dup� încheierea 
anului fiscal, organul fiscal va deduce CASS datorat� pentru anul fiscal 
respectiv din veniturile realizate din cedarea folosin�ei bunurilor ,va 
determina  impozitul pe venit anual datorat pentru aceste venituri �i va 
emite decizie de impunere anual� privind impozitul de plat�/de restituit
[art. 641 alin. (3), (31) Cod fiscal]
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