
DGFP BRA�OV, SERVICIUL METODOLOGIE �I ASISTEN�� CONTRIBUABILI
                              CONTRIBU�II SOCIALE  ALE PERSOANELOR CARE REALIZEAZ� ALTE VENITURI,                        
     respectiv venituri din:  cedarea folosin�ei bunurilor; investi�ii;  premii �i câ�tiguri din jocuri de noroc;  opera�iunea de        

    fiducie, potrivit titlului III din Codul fiscal;  alte surse, astfel cum sunt prev�zute la art. 78  din Codul fiscal

 - Venitul net - determinat ca diferen�a dintre venitul din premii sau din
jocuri de noroc �i suma reprezentând venit neimpozabil        (art. 76)

c) premii �i câ�tiguri din jocuri de noroc; (art. 29627   alin.1 lit.c, art. 75)

- câ�tigul net (art. 66)b) investi�ii;
- dividende;
 - venituri impozabile din dobânzi;
 - câ�tiguri din transferul titlurilor de valoare;
- venituri din opera�iuni de vânzare-cump�rare de valut� la termen, pe baz� de
contract, precum �i orice alte opera�iuni similare;
 - venituri din lichidarea unei persoane juridice.
(art. 29627   alin.1 lit.b, art. 65)

- venitul net-dac� se aplic� cota forfetar� de 25% asupra venitului brut;
(art. 62 alin.2)
- venitul net din arend� - se stabile�te la fiecare plat� prin deducerea
din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
asupra venitului brut. (art. 62 alin.23)
(Impozitul pe veniturile din arend� se calculeaz� prin re�inere la surs�
de c�tre pl�titorii de venit la momentul pl��ii venitului, prin aplicarea
cotei de 16% asupra venitului net, impozit final.(24), se vireaz� la
bugetul de stat pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în
care a fost re�inut);
- norma anual� de venit - stabilit� pentru  închirierile de camere în
scop turistic; (art. 621)
- venitului net anual determinat în sistem real pe baza datelor din
contabilitatea în partid� simpl� -dac� s-a optat pentru acest sistem.
 (art. 622)

a) cedarea folosin�ei bunurilor din patrimoniul personal:
- închirieri �i subînchirieri de bunuri mobile �i imobile,
- arendarea bunurilor agricole

     (art. 29627   alin.1 lit.a, art. 61+ norme pct. 133, 134) 

          BAZA DE CALCUL art. 29629                                      
!Nu poate fi mai mic� decât un salariu minim brut pe �ar�
art. 29627  alin. (3)

DATORAT� DE:
CONTRIBUABILII care realizeaz� venituri din: 

art. 29627  alin. (1) lit. a) - e)

     Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate      
(Codul fiscal, Titlul IX2, Cap.III)

                                                                       CONTRIBU�IA
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EXCEP�II   NU SE DATOREAZ� CASS    dac� persoanele care  reelizeaz�  veniturile de mai sus, art. 29627  lit. a) - e), 
 mai realizeaz� �i venituri :
- din salarii/asimilate salariilor,  sub forma indemniza�iilorde �omaj,  din pensii,  ca întreprindere individual�, întreprindere familial�, persoan�
fizic� autorizat�,  din profesii libere,  din activit��i agricole,  cu  regim de re�inere la surs� (din contracte/conven�ii civile, din expertize
contabile, tehnice, judiciare, extrajudiciare, din asocieri fara personalitate juridic� cu o microîntreprindere sau cu o persoan� juridic� pl�titoare
de impozit pe profit)    art. 29627 alin.2

- venitul brut
(art. 79)

e) alte surse, astfel cum sunt prev�zute la art. 78
În aceast� categorie se includ, îns� nu sunt limitate, urm�toarele venituri:
-  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. III din
titlul III;
-  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;
- 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;
-  venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de
arbitraj comercial;
- venituri ob�inute din valorificarea prin centrele de colectare a 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. a1) �i lit.
g).
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 titlul III , precum �i cele enumerate prin normele
metodologice elaborate în aplicarea  art. 78; (exemple la pct 152 norme).

- venitul brut;
(Venitul realizat în bani �i în natur� de beneficiarul persoan� fizic� la
transferul masei patrimoniale de la fiduciar se supune impunerii
potrivit prevederilor cap. IX "Venituri din alte surse"
(art. 421  )

d) opera�iunea de fiducie, potrivit titlului III; 
(art. 29627   alin.1 lit.d,  art. 421,
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IMPORTANT!
Persoanele care realizeaz� într-un an fiscal veniturile de mai sus pl�tesc contribu�ia asupra tuturor acestor venituri.
art. 29627  alin. (3)

    PLATA contribu�iei
    Sumele reprezentând obliga�iile anuale de plat� a contribu�iei de
asigur�ri sociale de s�n�tate stabilite prin decizia de impunere anual�
se achit� în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic�rii
deciziei.
 art. 29631

 CALCULUL
Contribu�ia se calculeaz� în anul urm�tor, prin aplicarea cotei individuale de
contribu�ie de 5,5% asupra bazelor de calcul men�ionate la art. 29629. 
art. 29630

- eviden�a fiscal�, pentru veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor, în
cazul în care nu s-a optat pentru impozitarea veniturilor în sistem real
pe baza deatelor din eviden�a contabil� în partid� simpl�.

- declara�ia privind calcularea �i re�inerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit (D205);

- declara�ia de impunere trimestrial�, (D225) pentru veniturile din
tranzac�ii cu titluri de valoare, altele decât p�r�ile sociale �i valorile
mobiliare, în cazul societ��ilor închise;                      

- declara�ia privind venitul realizat (D200), 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;

STABILIREA
Contribu�ia se stabile�te de organul fiscal competent, prin 
                          Decizia de impunere anual�,
                                                                    pe baza informa�iilor din--------->

art. 29628

STABILIREA, CALCULUL �I  PLATA CONTRIBU�IEI de asigur�ri sociale de s�n�tate prev�zut� la art. 29627 alin. (1)
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