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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanță de urgență 

privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea: 

• elaborării unui mecanism mai simplu de stabilire, declarare și plată a impozitului pe venit și a 

contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice; 

• reducerii numărului de declaratii depuse la organul fiscal de către persoanele fizice care realizează 

venituri din desfașurarea unor activități economice, ca măsură fiscală prevăzută în Programul de 

Guvernare 2018-2020 aprobat prin Hotarârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii 

Guvernului; 

• revizuirii sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activităţi economice de 

persoanele fizice, prin eliminarea plăţilor anticipate şi instituirea unui singur termen de plată pentru 

a răspunde exigenţelor privind administrarea eficientă a sistemului fiscal; 

• eliminării dificultăţilor apărute în procesul de gestionare a deciziilor de impunere emise pentru 

persoanele fizice; 

• reducerea birocrației prin eliminarea unui număr semnificativ de declarații depuse de persoanele 

fizice, prin comasarea unor formulare și diminuarea costurilor administrative legate de procesarea 

declarațiilor; 

• încurajării contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice să îşi declare în mod 

transparent obligaţiile fiscale, în scopul îmbunătăţirii conformării; 

• simplificării modului de stabilire a impozitului pe venit, atât pentru contribuabil, cât și pentru ANAF 

prin neemiterea deciziilor de impunere pentru plățile anticipate şi cunoașterii de către contribuabil 

a obligațiilor de plată, fără intervenția organului fiscal; 

• dobândirii calității de asigurat de la termenul de depunere a declarației unice sau de la data depunerii 

acesteia, după caz; 

• încadrării ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de 

venitul realizat în anul precedent; 

• simplificării legislației în ceea ce privește declarațiile fiscale pentru asigurarea în sistemul public de 

pensii a unor categorii de persoane; 

• reglementării unitare a unor situații rezultate din implementarea Legii nr. 263/2010, cu modificările 

și completările ulterioare, dar și a Legii nr. 227/2007 cu modificările și completările ulterioare 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

A. Titlul IV – „Impozitul pe venit” 

1. Dispoziții generale 

Potrivit prevederilor legale actuale, sunt scutite de la plata impozitului pe 
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venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat pentru veniturile din 

activități independente. 

Din categoria veniturilor din activități independente, fac parte veniturile 

din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii 

liberale, precum și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. 

 

2. Reglementări în vigoare privind declararea și plata impozitului pe 

venit pentru veniturile din activități independente 

2.1 Contribuabilii care realizează în mod individual sau într-o formă de 

asociere, venituri supuse impozitului pe venit, din activități independente 

pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit 

sau în sistem real sunt obligați la depunerea declarației privind venitul 

estimat/norma de venit (D 220). Declarația se depune în termen de 30 de zile 

de la data începerii activității. 

De asemenea, în cazul în care venitul net anual se determină în sistem 

real, declaraţia privind venitul estimat/norma de venit se depune de către 

contribuabili, odată cu declaraţia privind venitul realizat, în următoarele 

situații: 

- în anul anterior au realizat pierderi; 

- în anul anterior au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul 

fiscal; 

- estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de 

anul fiscal anterior, din motive obiective. 

Contribuabilii care în anul curent, până la depunerea declaraţiei privind 

venitul realizat, au optat pentru stabilirea impozitului final în cazul veniturilor 

din drepturi de proprietate intelectuală pot depune, odată cu declaraţia privind 

venitul realizat în anul anterior, şi declaraţia privind venitul estimat/norma de 

venit pentru anul curent, în vederea recalculării plăţilor anticipate. 

Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, 

precum şi cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au 

optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declaraţia privind 

venitul estimat/norma de venit completată corespunzător. 

2.2. Contribuabilii menționați la pct.2.1 au obligația să efectueze plăți 

anticipate trimestriale în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. 

Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă 

de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net 

realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se 

comunică contribuabililor, potrivit legii. 

În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată 

trimestriale, contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul 

sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. 

Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în 

anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil 

la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de 

plată următoare din cadrul anului fiscal. 

Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna 

decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei 

până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de 

impunere emise pe baza declarației privind venitul realizat. 

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse 

în sistem real, și care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi 

cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în 
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materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent o declaraţie, 

însoţită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data 

producerii evenimentului, în vederea recalculării plăţilor anticipate. 

2.3. Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de 

asociere, venituri din activităţi independente determinate în sistem real sau 

pentru care venitul net se stabilește prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, 

au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal 

competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului 

următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se 

completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile 

realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea 

distribuită din asociere. 

Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat pe baza declaraţiei 

privind venitul realizat şi emite decizia de impunere la termenul şi în forma 

stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Plata impozitului anual stabilit 

conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat. 

Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere 

anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării 

deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează 

sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea 

creanţelor bugetare. 

Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele 

categorii de venituri: 

a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia 

contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de 

venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform 

legii; 

b) venituri din activităţi independente, a căror impunere este finală 

potrivit prevederilor art. 73. 

2.4. În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul 

net anual se determină prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite 

prin aplicarea cotei de 40 % asupra venitului brut, iar plățile anticipate se rețin 

la sursă, prin utilizarea cotei de impozit de 7%, de către plătitorii veniturilor, 

persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență 

contabilă. De asemenea, contribuabilii pot opta pentru stabilirea impozitului 

pe venit prin reținere la sursă ca impozit final, prin aplicarea cotei de impozit 

de 10% asupra diferenței dintre venitul brut și cheltuielile stabilite prin 

aplicarea cotei de 40 % asupra venitului brut. 

 

3. Modalitatea de declarare a sumelor reprezentând 2% din 

impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor 

Contribuabilii care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor pot 

dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din valoarea 

totală a impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se 

înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi 

pentru acordarea de burse private, conform legii, prin depunerea Cererii 

privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe 

veniturile din salarii și din pensii (formular 230) la organul fiscal 

competent. 

 

4. Reglementări în vigoare privind declararea și plata impozitului pe 

venit pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor 
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4.1. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din 

patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care 

impunerea este finală, au obligaţia să depună o declaraţie privind venitul 

estimat/norma de venit, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului 

între părţi. Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit se depune odată 

cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între părţi. 

Contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole din 

patrimoniul personal au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, 

precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la 

încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. 

4.2. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei 

bunurilor, impuse în sistem real sau pentru care venitul net se determină prin 

utilizarea cotei forfetare de cheltuieli de 40%, cu excepţia veniturilor din 

arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de 

impozit. 

4.3. Contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop 

turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o 

capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, li se aplică 

următoarele reguli: 

- au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an 

fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, declaraţia privind venitul 

estimat/norma de venit pentru anul în curs; 

- în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după 

data de 31 ianuarie inclusiv, în termen de 30 de zile de la data producerii 

evenimentului aceştia au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei privind 

venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal în curs; 

- sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plata impozitului pe venit, în 

două rate egale, respectiv până la 25 iulie inclusiv și 25 noiembrie, inclusiv 

(reprezentând plăți anticipate în cazul opțiunii pentru determinarea venitului 

net în sistem real sau al depășirii numărului de 5 camere în cursul anului); 

- organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat pe baza 

declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi emite decizia de 

impunere la termenul şi potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui 

A.N.A.F; 

- prin completarea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit 

pentru anul în curs şi depunerea formularului la organul fiscal competent până 

la data de 31 ianuarie inclusiv, contribuabilii care obțin veniturile din 

închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o 

capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, 

pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real.   

- în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după 

data de 31 ianuarie inclusiv, opţiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în 

termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea şi 

depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit. 

4.4. Pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea unui 

număr mai mare de 5 camere, pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul 

net se stabileşte în sistem real, este instituită obligaţia de completare şi 

depunere a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 30 

de zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în 

vederea stabilirii plăţilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase 

până la sfârşitul anului fiscal. 

4.5. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei 
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bunurilor, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie 

privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, 

până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. 

Declarația privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi 

categorie de venit. 

Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat pe baza declaraţiei 

privind venitul realizat şi emite decizia de impunere la termenul şi în forma 

stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Plata impozitului anual stabilit 

conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat. 

Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere 

anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării 

deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează 

sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea 

creanţelor bugetare. 

Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele 

venituri:  

- venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror 

impunere este finală; 

- venituri din cedarea folosinţei bunurilor în cazul în care chiria prevăzută 

în contractul încheiat între părți este stabilită în lei și nu s-a optat pentru 

determinarea venitului net în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior nu sunt 

îndeplinite condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din 

activități independente, a căror impunere este finală, cu excepţia 

contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de 

venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform 

legii. 

 

5. Reglementări în vigoare privind declararea și plata impozitului pe 

venit pentru veniturile din investiții 

Câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare 

şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul 

aurului financiar se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei 

privind venitul realizat depusă la organul fiscal competent pentru fiecare an 

fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a 

câştigului net anual/pierderii nete anuale. 

Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat pe baza declaraţiei 

privind venitul realizat şi emite decizia de impunere la termenul şi în forma 

stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Plata impozitului anual stabilit 

conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat. 

Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere 

anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării 

deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează 

sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea 

creanţelor bugetare. 

 

6. Reglementări în vigoare privind declararea și plata impozitului pe 

venit pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură 

6.1. Contribuabilii care obțin venituri din activități agricole impuși pe 

bază norme de venit, au obligația să depună anual o declaraţie la organul 

fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în 

curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără 

personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal 
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competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor 

asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa 

declaraţiei depusă de asociatul desemnat cuprinde şi cota de distribuire ce 

revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul 

asocierii. 

Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite 

decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al 

preşedintelui A.N.A.F. 

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se 

efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel: 

a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv; 

b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.  

6.2. Contribuabilii care obţin venituri determinate în sistem real din 

activități agricole, silvicultură şi piscicultură, au aceleași obligații fiscale ca și 

contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care 

venitul net anual se determină în sistem real. 

 

7. Venituri din premii și din jocuri de noroc 

Contribuabilii care obţin venituri ca urmare a participării la jocuri de 

noroc la distanță și festivaluri de poker au obligația de a depune declaraţia 

privind venitul realizat și de a plăti impozitul anual datorat stabilit de organul 

fiscal competent potrivit deciziei de impunere. 

 

8. Reglementări în vigoare privind declararea și plata impozitului pe 

venit pentru veniturile din alte surse 

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind 

impozabile, altele decât cele pentru care impozitul pe venit se calculează prin 

reţinere la sursă, precum şi cele obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de 

creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, 

inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri 

judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive 

şi executorii, din patrimoniul personal, au obligaţia de a depune declaraţia 

privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, 

până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. 

Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite 

decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al 

preşedintelui A.N.A.F. 

 

9. Reglementări în vigoare privind declararea și plata impozitului pe 

venit pentru veniturile obținute din străinătate 

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare, 

potrivit declaraţiei specifice, până la data de 25 mai a anului următor celui de 

realizare a venitului. 

Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat şi emite o decizie de 

impunere, în intervalul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui 

A.N.A.F. 

Diferenţele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere 

anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării 

deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează 

sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea 

creanţelor bugetare. 
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10. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă 

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au 

obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului 

pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima 

zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia 

plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, care au obligaţia 

depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 

impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru 

fiecare beneficiar de venit. 

 

11. Sistemul plăților anticipate 

În cazul impozitului pe venit, în cursul anului contribuabilul este obligat 

să facă plăți anticipate cu titlu de impozit pe venit în 4 tranșe în ultima lună a 

fiecărui trimedtru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 21 

decembrie. Pentru plățile neefectuate sau efectuate parțial la termen se 

datorează obligatii fiscale accesorii. 

 

12. Sistemul de bonificații 

Reglementarile actuale nu prevăd acordarea unor bonificații pentru 

achitarea integrală, anticipată, la anumite termene, a obligațiilor fiscale 

estimate reprezentand impozitul pe venit. 

 

B. Titlul V – „Contribuții sociale obligatorii” 

 

1. Contribuția de asigurări sociale (CAS) 

1.1. Contribuția de asigurări sociale se determină de către organul fiscal 

competent, pe baza Declaratiei privind venitul asupra căruia se datorează 

contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate 

în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de 

sănătate (D 600), la o bază lunară de calcul  care o reprezintă venitul ales de 

contribuabil, ce nu poate fi mai mică decât nivelul salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în 

luna pentru care se datorează contribuţia. 

Declarația se depune pentru fiecare an fiscal până la data de 31 ianuarie  

inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale. 

1.2. Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri 

cumulate din activităţi independente sub nivelul salariului de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează 

contribuţia, nu au obligaţia depunerii declaraţiei - D600 şi nu datorează 

contribuţia de asigurări sociale pentru anul în curs,  dar pot opta pentru 

depunerea declaraţiei şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru 

anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează 

venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară. Opţiunea 

este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţiile prevăzute de lege. 

Evaluarea pentru încadrarea în plafonul lunar se efectuează prin 

însumarea veniturilor din activităţi independente realizate în anul precedent 

celui pentru care se datorează contribuția. 

1.3. Contribuția de asigurări sociale datorată pentru anul curent se 

stabilește de către organul fiscal, prin deczie de impunere emisa în baza 

Declaratiei privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări 

sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim 

pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate - Formular 600. 
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Plațile se efectuează trimestrial la: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 21 

decembrie. 

1.4. Persoanele fizice care realizează  venituri din activităţi independente  

și care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea sau intră în suspendare 

temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie depun la organul fiscal 

competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, 

o declaraţie în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia 

de asigurări sociale de sănătate. 

1.5. Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care 

realizează venituri din activităţi independente care nu se încadrează în 

categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale 

se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza 

declaraţiei depuse. 

1.6. Persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală 

urmează regula de impunere în cazul contribuției de asigurări sociale, 

reglementată pentru persoanele care desfășoară activități independente, 

categorie din care fac parte. 

 

2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) 

2.1. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorata de persoanele 

fizice care obțin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei 

bunurilor, investiţii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu 

persoane juridice sau din alte surse, se determină de către organul fiscal 

competent, pe baza Declaratiei privind venitul asupra căruia se datorează 

contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate 

în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de 

sănătate (D 600).Baza lunară de calcul pentru care se datorează contribuţia 

este salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se 

datorează. 

Veniturile care se iau în calcul la incadrarea in plafonului  reprezentând  

12 salarii de bază minime brute pe ţară , sunt cele realizate în anul precedent 

din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri din 

activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, activităţi 

agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice sau din alte 

surse. 

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin însumarea veniturilor 

nete, a normelor de venit sau a veniturilor brute, anuale, dupa caz, realizate în 

anul fiscal precedent. 

2.2. Declarația trebuie depusă pentru fiecare an fiscal până la data de 31 

ianuarie inclusiv, a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate. 

2.3. Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri 

anuale cumulate din activităţi independente sub nivelul a 12 salarii de bază 

minime brute pe ţară, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia, 

nu au obligaţia depunerii declaraţiei - D 600 şi nu datorează contribuţia de 

asigurări sociale de sanatate pentru anul în curs,  dar pot opta pentru 

depunerea declaraţiei şi pentru plata contribuţiei pentru anul în curs, în 

aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri peste 

nivelul nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară. Opţiunea este 

obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţiile prevăzute de lege. 

2.4. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul 

curent se stabilește de organul fiscal competent prin emiterea deciziei de 
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impunere în baza Declaratiei privind venitul asupra căruia se datorează 

contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate 

în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de 

sănătate- D 600. Baza de calcul al contribuției o reprezintă salariul minim brut 

pe țară, indiferent de valoarea veniturilor realizate.  

Platile se efectuează  trimestrial la: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 21 

decembrie. 

2.5. Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, 

din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau 

Legii nr. 170/2016, din venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din investiții, 

din  activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau din alte surse, care în 

cursul anului fiscal îşi încetează activitatea sau intră în suspendare temporară 

a activităţii potrivit legislaţiei în materie depun la organul fiscal competent, în 

termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaraţie în 

vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate. 

2.6. Persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală 

urmează regula de impunere  în cazul contribuției de asigurări sociale de 

sănătate, reglementată pentru persoanele care desfășoară activități 

independente, categorie din care fac parte. 

2.7. Persoanele fizice fără venituri datorează contribuţia astfel: 

a) lunar, pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, prin aplicarea 

cotei de 10%  asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază 

minim brut pe ţară, începând cu luna în care se depune declaraţia D 604; sau 

b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de 

asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei D 604, 

aplicând cota de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 

7 ori salariul de bază minim brut pe ţară. 
 

3. Sistemul de bonificații 

Reglementările actuale nu prevăd acordarea unor bonificații pentru 

achitarea integrală, anticipată, la anumite termene, a obligațiilor fiscale 

estimate reprezentând contribuții sociale obligatorii. 
 

C. TITLUL VI – „Impozitul pe veniturile obținute din România de 

nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în 

România” 

1. Potrivit sistemului actual, veniturile obținute de persoane nerezidente 

din practicarea în România a jocurilor de noroc se impun cu cota de 1%, cu 

excepția veniturilor obținute din jocurile de noroc practicate la distanță și 

festivalurilor de poker, pentru care impozitul este stabilit în aceleași condiții 

ca pentru proprii rezidenți. 

2. În prezent, declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru 

fiecare beneficiar de venit nerezident se depune la organul fiscal competent 

de către plătitorul de venit până în ultima zi a lunii februarie inclusiv, pentru 

anul fiscal expirat. 

 

 

II. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare 

În prezent Codul de procedură fiscală reglementează următoarele 

modalități de depunere a declarațiilor fiscale: 
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- pe suport hârtie, la ghișeul organului fiscal, 

- prin poștă, 

- prin sisteme electronice de transmitere la distanţă, 

- prin mijloace electronice. 

În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin 

ordin al preşedintelui A.N.A.F. se aprobă lista declaraţiilor fiscale care se 

transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de 

transmitere la distanţă.  

În acest sens a fost elaborat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 2326/2017 privind declaraţiile fiscale care se 

transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de 

transmitere la distanţă, care reglementează lista declarațiilor fiscale care se 

transmit, în mod obligatoriu, electronic, prin intermediul internetului, pe site-

ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv:  

a) 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 

14.13.01.99/bs; 

b) 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04; 

c) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03; 

d) 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, 

veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe 

beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I; 

e) 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la 

sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi", cod 

14.13.01.13/v.n; 

f) 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din 

transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 

14.13.01.13/10i; 

g) 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02; 

h) 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02/s; 

i) 307 "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia 

ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02/t.a; 

j) 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de 

către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau 

lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cod:14.13.01.02/c.a. 

k) 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind 

livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" cod 14.13.01.02/r; 

l) 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile 

efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" 

cod 14.13.01.02/f; 

m) 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r. 

 

III. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice în vigoare la 

data de 1 ianuarie 2011, în forma publicată în Monitorul Oficial, a cuprins 
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reglementări referitoare la contribuția de asigurări sociale datorate bugetului 

asigurărilor sociale de stat atât în situația persoanelor care desfășoară activități 

dependente, cu contract individual de muncă, funcționari publici, etc. cât și în 

aceea a persoanelor care realizează venituri din desfășurarea unor activități 

independente, respectiv întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, 

membrii întreprinderii familiale, persoanele care realizează venituri din profesii 

libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate 

intelectuală, etc. 

Sediul materiei, în ceea ce privește contribuțiile sociale obligatorii, îl 

reprezintă Legea nr. 227/2015 -Codul fiscal. 

Potrivit legislației din domeniul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală are competenţe în administrarea contribuţiilor sociale obligatorii 

datorate de persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea unor 

activități independente. 

În consecință, se propune ca, dispozițiile din Legea nr. 263/2010 cu privire 

la categoriile de asigurați, la determinarea stagiului de cotizare, a punctajului 

lunar/annual/mediu anual pentru/ contribuțiile sociale obligatorii să fie corelate 

cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în vigoare din data de 1 ianuarie 

2016 reglementează această materie atât sub aspectul contribuției de asigurări 

sociale datorate de asiguarți/contribuabili, cât și cu privire la declararea 

acesteia, inclusiv urmărirea încasării și executarea acestor contribuții. 

Luând în cosiderare că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal conține 

obiective principale ale politicii fiscale care vizează administrarea coerentă a 

sistemului de impozite, taxe și contribuții sociale obligatorii, precum și 

predictibilitatea cadrului fiscal. 

Cadrul legislativ în vigoare, în principal cel din domeniul fiscal, prevede că 

administrarea contribuțiilor sociale obligatorii este de competența Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală, atât cu privire la calculul, plata 

contribuțiilor de asigurări sociale, la declararea acestor contribuții, cât și cu 

privire la categoriile de persoane active care datorează contribuții de asigurări 

sociale și care sunt asigurate ale sistemului public de pensii. 

 

IV. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

În prezent, sunt asiguraţi, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

a) toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi care fac dovada plăţii 

contribuţiei la fond, în condiţiile acestei legi; 

b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea 

dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România şi care fac dovada 

plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile acestei legi; 

c) cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care 

nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce 

efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de 

rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni, şi care fac dovada 

plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile acestei legi; 

d) persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene 

care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi anume desfăşoară o 

activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat 

membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână 

şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile acestei legi. 

Totodată, categoriile de persoane care nu se încadrează în cele 
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beneficiare de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 154 din 

Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să 

se asigure şi să plătească contribuţia la asigurările sociale de sănătate în 

condiţiile prevăzute de Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Prin OUG nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru anul 2018, pentru persoanele fizice obligate la plata contribuției de 

asigurări sociale de sănătate, altele decât cele care realizează venituri din 

salarii, termenul de depunere a declarației a fost prorogat până la data de 15 

aprilie 2018. 

 

11. În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislație 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia, se vor 

specifica doar actele 

comunitare în cauză, 

însoțite de elementele de 

identificare ale acestora 

 

 

 

2. Schimbări preconizate 

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

A. Titlul IV – „Impozitul pe venit” 

În Programul de Guvernare 2018-2020 aprobat prin Hotarârea 

Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, printre alte 

măsuri fiscale este prevăzută reducerea numărului de declaratii depuse la 

organul fiscal de către persoanele fizice care realizează venituri din 

desfașurarea unor activități economice. 

În acest context se propune reducerea numărului de declarații depuse la 

organul fiscal de persoanele fizice care desfașoară activitati economice sau 

realizeaza unele categorii de venituri, de la 7 formulare  ( D200, D 201, D 

220, D221, D600, D604  și D605) la o Declarație unică pentru persoanele 

fizice, care sa cuprinda toate informatiile necesare privind impozitul pe venit 

și contribuțiile sociale datorate si sa asigure totodata un mecanism mai simplu 

de stabilire, declarare și plată a obligatiilor fiscale. 

 

1. Dispoziții generale 

Sfera veniturilor din activități independente a fost revizuită în sensul 

excluderii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și tratării 

acestora în mod distinct în cadrul unei categorii de venituri separate.  

Având în vedere acest fapt, pentru menținerea facilității fiscale acordate 

persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care  beneficiau de scutirea 

de la plata impozitului pentru veniturile din independente, este necesară 

precizarea în mod expres a scutirii veniturilor din drepturi de proprietate 

intelectuală obținute de persoanele respective.  
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Ca urmare a revizuirii sferei veniturilor din activități independente, este 

necesară precizarea în mod distinct a următoarelor aspecte tehnice: 

- pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală cota de impozit 

este de 10%; 

- revizuirea definiției veniturilor obținute din România; 

- corelarea unor prevederi care cuprindeau alte aspecte referitoare la 

veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. 

 

2. Venituri din activități independente și din drepturi de proprietate 

intelectuală 

2.1 Contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru 

care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit sau în 

sistem real, au obligația să depună până la data de 15 martie inclusiv a anului 

următor celui de realizare a venitului, Declarația unica privind impozitul pe 

venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze 

Capitolul, Secțiunea și  Subsecțiunea corespunzătoare. 

În cazul începerii activității în cursul anului fiscal, declarația se depune în 

termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 

Pe baza datelor din Declarația unica privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația 

să determine venitul net anual estimat pe bază de norme anuale de venit sau în 

sistem real, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata la bugetul de stat, 

până la data de 31 martie inclusiv,  a anului următor celui de realizare a 

venitului. În cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care venitul 

net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit, impozitul anual 

datorat reprezintă impozit final. 

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți 

integrale a impozitului pe venitul estimat aceștia beneficiază de un sistem de 

bonificații acordate în funcție de data la care se face plata. 

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe 

bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net 

în sistem real, prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la 

organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor 

expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019. 

Contribuabilii care determină venitul net anual în sistem real, au obligația 

recalculării acestuia pe fiecare sursă de venit, prin deducerea din venitul net 

anual a pierderilor fiscale reportate. 

În vederea stabilirii impozitului anual pe veniturile determinate în sistem 

real, contribuabilii au următoarele obligații: 

a) însumarea veniturilor nete anuale, respectiv venituri nete anuale 

recalculate, după caz, determinate pe fiecare sursă, în sistem real,  

b) determinarea venitului net anual  impozabil prin deducerea din suma 

stabilită potrivit prevederilor lit. a) a contribuțiilor sociale obligatorii datorate 

potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii, 
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corespunzătoare veniturilor nete anuale stabilite în sistem real. 

Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, 

venituri/pierderi determinate în sistem real, au obligaţia de a depune la 

organul fiscal competent, Declarația unica privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin completarea 

corespunzatoare a Capitolului, Secțiunii și Subsecțiunii, pentru fiecare an 

fiscal, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a 

veniturilor. 

Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în Declarația unica 

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice, pentru veniturile nete anuale cumulate realizate în anul fiscal anterior,  

pentru care venitul net anual se determină în sistem real, în baza datelor din 

contabilitate, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual 

impozabil. 

Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/ 

câştigul net anual impozabil, se efectuează la bugetul de stat, până la data de 

15 martie a anului următor celui de realizare a venitului. 

2.2. În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul 

net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a 

cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului 

brut. 

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și 

se reține la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plății acestora, 

impozitul fiind final. 

De asemenea, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în 

sistem real, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent 

până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 

ani, începând cu anul 2019. 

Regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din 

activităţi independente determinate în sistem real.  

 

3. Venituri din salarii și asimilate salariilor 

3.1. Contribuabilii care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor pot 

opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând 2% din valoarea 

totală a impozitului anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se 

înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi 

pentru acordarea de burse private, conform legii, de către angajator/plătitor, 

până la termenul de plată al impozitului. 

3.2. Opțiunea pentru redirecționarea cotei din impozitul lunar datorat 

pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor poate rămâne valabilă pentru 

o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi. 

 

4. Venituri din cedarea folosinței bunurilor 

4.1. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din 
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patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net 

anual, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, 

au obligaţia să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze Capitolul, 

Secțiunea și  Subsecțiunea corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la 

încheierea contractului între părţi/de la producerea evenimentului. 

4.2. Contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop 

turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o 

capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv,  li se aplică 

următoarele reguli: 

- au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an 

fiscal, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv, a anului de 

realizare a venitului; 

- în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după 

data de 15 martie inclusiv, în termen de 30 de zile de la data producerii 

evenimentului aceştia au obligaţia completării şi depunerii Declarației unice 

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 

pentru anul fiscal în curs; 

- contribuabilii stabilesc impozitul anual datorat pe baza datelor din 

Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 

persoanele fizice 

- efectueaza plata impozitului pe venit, oricand în cursul anului,  până la 

data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, 

impozitul fiind final;  

- contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real,   

prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile 

sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul 

fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului de realizare a 

venitului; 

- în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după 

data de 15 martie inclusiv, opţiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în 

termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea şi 

depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice.  

4.3. Pe baza datelor din Declarația unica privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația 

să determine impozitul aferent venitului net anual estimat în sistem real sau pe 

baza cotei forfetare de cheltuieli, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata 

la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv, a anului următor celui de 

realizare a venitului.  

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți 

având în vedere obligațiile anuale estimate, aceștia beneficiază de un sistem 

de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata. 

4.4. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței 
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bunurilor și determină venitul net anual în sistem real sau prin aplicarea cotei 

forfetare, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final, au obligaţia 

să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice, să determine venitul net anual 

recalculat/pierderea anuală, respectiv venitul net anual, după caz și impozitul 

anual datorat. Plata impozitului anual datorat la bugetul de stat, se efectuează 

până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului. 

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți 

având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de 

bonificații acordate în funcție de data la care se face plata. 

 

5. Venituri din investiții 

5.1. Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către 

contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depusă la organul fiscal 

competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de 

realizare a veniturilor. 

5.2. Câştigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din 

orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare 

derivate, precum şi din transferul aurului financiar se determină de 

contribuabil , până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a 

câștigului, ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii 

fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni. 

5.3. Contribuabilul stabileşte impozitul anual datorat pe baza datelor din 

declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 

persoanele fizice. Plata impozitului anual stabilit se efectuează către bugetul 

de stat până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a 

venitului. 

 

6. Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură 

6.1. Contribuabilul are obligația să calculeze impozitul pe venitul din 

activităţi agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din 

activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final. 

6.2. Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul 

se stabileşte pe bază de norme de venit completează, pentru anul în curs, 

Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 

persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului în curs. 

Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în cadrul asocierilor fără 

personalitate juridică și pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de 

venit, completeaza Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile 

sociale datorate de persoanele fizice cu date privind venitul distribuit din 

cadrul asocierii, corespunzător cotei de participare în cadrul acesteia, în cadrul 

termenului de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului. 

6.3. Contribuabilii care obţin venituri determinate în sistem real din 

activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, au aceleași obligaţii fiscale 
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referitoare la determinarea venitului net anual recalculat/venitului net anual 

impozabil, depunerea Declarația unica privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, determinarea impozitului 

estimat și datorat precum și plata acestuia,  ca și contribuabilii care obțin 

venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină 

în sistem real. 

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți 

având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de 

bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.   

 

7. Venituri din premii și din jocuri de noroc 

7.1. În cazul contribuabililor care obţin venituri ca urmare a participării la 

jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker se instituie obligația de 

calcul, reținere la sursă a impozitului datorat și plată a acestuia la bugetul de 

stat, în sarcina organizatorilor/plătitorilor de venituri din jocuri de noroc. 

Măsura vizează aplicarea unui regim fiscal unitar pentru toate tipurile de 

jocuri de noroc. 

7.2. Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a 

participării la jocuri de noroc la distanţă (on line), impozitul datorat se 

determină  și se reține la sursă de către organizatori/plătitori la fiecare 

retragere din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar. 

 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca 

fiind impozabile, altele decât cele pentru care impozitul pe venit se calculează 

prin reţinere la sursă, precum şi cele obţinute de cedent ca urmare a cesiunii 

de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa 

respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza 

unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri 

judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, au obligaţia de 

a depune Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice  la organul fiscal competent, pentru fiecare an 

fiscal, până la data de 15 martie  inclusiv a anului următor celui de realizare a 

venitului. 

8.2 Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza 

Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate 

de persoanele fizice. Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul 

de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a 

venitului.   

 

9. Venituri obținute din străinătate 

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare, 

potrivit Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului 

următor celui de realizare a venitului și să efectueze calculul și plata 

impozitului datorat, în cadrul aceluiași termen, cu luarea în considerare a 

metodelor de evitare a dublei impuneri, după caz. 
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10. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă 

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au 

obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului 

pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 

31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia 

plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor și a plătitorilor de 

venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu 

persoane juridice, aceștia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind 

obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit. 

 

11. Sistemul de bonificații 

Se propune reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, 

pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a 

impozitului pe venit. Astfel: 

a) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de 

transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările 

și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% 

din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând 

obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018.Valoarea bonificației diminuează 

impozitul pe venitul anual plătit. 

b) pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o 

bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat, plătit integral până la 

15 decembrie 2018.Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul 

anual plătit. 

În cazul în care condițiile de la pct. a) și b) sunt îndeplinite cumulativ se 

aplică ambele bonificații. 

 

Exemplul 1 

Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit 

și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice 

de transmitere la distanță conform Codulului de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare până la 15 iulie 2018 și efectuează 

plăți anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 

martie 2019, contribuabilul beneficiază de o bonificație de 5%. Ultima plată 

efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificației de 5%. 

Astfel: 

Obligație fiscală estimată:             10.000 lei 

Plată în data de 18 iulie:                 5.000 lei 

Plată în data de 10 martie:          4.500 lei (ultima plată a fost diminuată 

ca urmare a bonificației)       

Bonificație 5%:                                 500 lei 

 

Exemplul 2 

Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit 

și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pe format de hârtie, până 

la 15 iulie 2018, efectuează plăți anticipate pe parcursul anului iar suma este 
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achitată integral până la 15 decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o 

bonificație de 5%. Ultima plată efectuată de contribuabil este diminuată cu 

valoarea bonificației de 5%. 

Astfel: 

Obligație fiscală estimată:           10.000 lei 

Plată în data de 18 iulie:               7.000 lei 

Plată în data de 10 septembrie:    2.500 lei (ultima plată a fost diminuată 

ca urmare a bonificației)       

Bonificație 5%:                              500 lei 

 

Exemplul 3 

Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit 

și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice 

de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, efectuează plăți 

anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 

decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificație totală de 10%. 

Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificației 

de 10%. 

Astfel: 

Obligație fiscală estimată:           10.000 lei 

Plată în data de 18 iulie:               7.000 lei 

Plată în data de 10 septembrie:    2.000 lei (ultima plată a fost diminuată           

                                                                       ca urmare a bonificației)       

Bonificație 5%:                             500 lei 

                  5%                              500 lei 

 

B. TITLUL V - ”Contribuții sociale obligatorii” 

1. Contribuția de asigurări sociale (CAS) 

1.1. Pentru veniturile din activități independente si din drepturi de 

proprietate intelectuală  se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de 

asigurări sociale de către organul fiscal prin decizie de impunere, la un  sistem 

în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin 

Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 

persoanele fizice. Contribuția de asigurări sociale pentru anul curent se 

stabilește prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice  de catre persoana fizică, 

prin aplicarea cotei de contribuție de asigurări sociale  la venitul ales, cel 

puțin egal cu  12 salarii de bază e brute pe țară.  

Persoana fizică face evaluarea  pentru încadrarea în categoria plătitorilor 

de contribuție de asigurări sociale, în funcție de venitul estimat pentru anul 

curent (independent de venitul realizat în anul precedent). 

Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din 

activităţi independente si din drepturi de proprietate intelectuală,  din una sau 

mai multe surse de venit, cel puțin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe 

țară (plafonul de 22.800 lei in anul 2018), persoanele fizice datorează CAS 

pentru anul in curs. 

Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din 
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activităţi independente si din drepturi de proprietate intelectuală,  din una sau 

mai multe surse de venit, sub  plafonul de 22.800 lei, persoana fizică  nu 

datorează CAS pentru anul in curs. În această situație, poate opta pentru plata 

CAS, în aceleași condiții cu persoanele fizice care realizează venituri peste 

plafonul de 12 salarii de bază e brute pe țară. 

Contribuția de asigurări sociale se stabilește prin completarea si 

depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice, aplicându-se cota de contribuție în procent de 

25% la venitul ales. 

1.2. Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate 

intelectuală, aplică regula generală de stabilire a contribuției de asigurări 

sociale prin reținere la sursă de catre platitorul de venit, în situația în care 

venitul  net anual estimat a se realiza din aceste activități este cel puțin egal cu 

12 salarii lunare minime brute pe țară ( plafonul de 22.800 lei in anul 2018). 

In acest caz, platitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să 

plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația – formular 

112. 

Determinarea contribuției se efectueaza prin aplicarea cotei de 25% la 

venitul venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 

salarii de bază minime brute lunare  pe ţară,  în vigoare în anul pentru care se 

datorează contribuția.  

Mecanismul retinerii la sursa nu se aplică în cazul în care nivelul 

venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 

salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează 

contribuția. Daca nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii 

lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației 

unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice, la termenele și în condițiile stabilite.   

1.3. Termenul de depunere al Declarației unice privind impozitul pe venit 

și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu 

posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 

2018, termenul de depunere al declarației este 15.07.2018. 

În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal încep să desfășoare 

activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual, cumulat, din 

una sau mai multe surse din activități independente,  estimat a se realiza  este 

cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară garantate în plată, 

recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului 

fiscal sunt obligați să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la 

data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată 

este cel în vigoare  la data depunerii declarației. 

Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal 

se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, cele 

care intră în suspendare temporară a activităţii,  îşi încetează activitatea 

potrivit legislaţiei în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă 

din anul fiscal  în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, depun la 

organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit 

evenimentul, declaraţia unică, în vederea stopării obligaţiilor de plată 

reprezentând contribuţia de asigurări sociale. 

1.4. Plațile privind contribuția de asigurări sociale se pot efectua oricand 

in cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 15 martie a 

anului următor celui pentru care se datorează.  
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1.5. Definitivare CAS pentru anul curent în anul următor 

Dacă la 15 martie anul urmator,  

a) venitul realizat este mai mare decât venitul estimat care la rândul său 

este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, nu se stabilesc diferente de 

CAS fata de venitul ales;  

b) venitul realizat este mai mic decât plafonul de 22.800 lei, deși venitul 

estimat a fost mai mare decât acesta, CAS plătită la venitul ales nu se 

restituie, suma se valorifică în sistemul de pensii, cu ajustarea 

corespunzătoare a stagiului de cotizare; 

c) venitul realizat este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, iar 

venitul estimat a fost sub acest plafon, contribuabilul datorează CAS pentru 

anul precedent, iar în declarația unică alege venitul bază de calcul  cel puțin 

egal cu salariu minim brut pe țară. Termenul de plată este 15 martie, data 

depuneri declarației unice. 

 

2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) 

2.1. Pentru veniturile din activități independente, cedarea folosinței 

bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, 

investiții și alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de 

asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal prin emiterea deciziei de 

impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către 

persoana fizică prin declarația unică. 

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor 

contribuției de asigurări sociale de sănătate în funcție de venitul estimat 

pentru anul curent. 

Dacă venitul anual estimat a se realiza din activități independente, 

cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, agricultură, 

silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse,  

din una sau mai multe surse, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime 

brute pe țară (plafonul de 22.800 lei pentru anul 2018), persoanele fizice 

datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime brute anuale pe țară. 

Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal, să desfășoare 

activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din 

activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, 

piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, recalculat 

corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt 

obligate să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile 

sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data 

producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată, este 

cel în vigoare  la termenul de depunere al declarației.  

În situația în care în cursul anului fiscal, perrsoanele fizice care obțin 

venituri din activitățile mentționate anterior,  intră în suspendare temporară a 

activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum și cele care îşi încetează 

activitatea, au obligația depunerii la organul fiscal competent, Declarația 

unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul,  în 

vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate datorate pentru anul curent. 

Persoanele fizice care în cursul anului au estimat un venit net anual  

cumulat, din una sau mai multe surse, peste nivelul a 12 salarii minime brute 

pe țară, iar la sfârșitul anului venitul realizat  se situează sub plafon, datorează 

contribuția de asigurări sociale de sănătate în cota 10%  aplicată asupra bazei 
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de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară. 

În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit 

anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic 

decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul anual cumulat 

realizat la sfârșitul anului, declarat în  declarația unică  privind impunerea 

veniturilor persoanelor fizice și/sau comunicat de plătitorii de venituri din 

drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane 

juridice, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în 

anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează CASS la nivelul a 

12 salarii minime pe țară. Termenul de plată al contribuției este 15 martie  

inclusiv, al anului următor  celui pentru care se datorează contribuția. 

2.2. Termenul de depunere al declarației unice este de 15 martie, cu 

posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 

2018, termenul de depunere al declarației este 15.07.2018. 

2.3. Platile privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot 

efectua oricand in cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 

31 martie a anului următor celui pentru care se datorează.  

2.4. Pentru dobândirea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale 

de sănătate, persoanele fizice fără venituri depun la organul fiscal Declarația 

unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii 

minime brute pe țară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni. 

2.5. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de 

proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, 

pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al veniturilor, 

pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară 

în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor 

de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția 

de asigurări sociale de sănătate, precum și să depună declarația – formular 

112. 

Determinarea contribuției se efectueaza prin aplicarea cotei de 10% la 

nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare  pe ţară,  în vigoare în anul 

pentru care se datorează contribuția.  

Mecanismul retinerii la sursa nu se aplică în cazul în care nivelul 

venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 

salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează 

contribuția. Daca nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii 

lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației 

unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice, la termenele și în condițiile stabilite.   

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată şi reţinută se plătește 

si se declara la aceleași termene cu cele prevăzute pentru impozitul pe venit. 

2.6. Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări 

sociale de sănătate dacă estimează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul 

de 22.800 lei și/ sau dacă nu realizează venituri. 

Persoanele fizice care estimează venituri nete anuale cumulate sub 

plafon, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum 

urmează: 

a) dacă depun declarația unică  până la termenul legal de depunere, la o 

bază de calcul reprezentând valoarea a șase salarii de bază minime brute pe 

ţară garantate în plată în vigoare la data depunerii acesteia; 

b) dacă depun declarația unică după termenul legal de depunere, la o bază 
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de calcul reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute 

pe ţară garantate în plată, în vigoare la data depunerii acesteia.  

Persoanele fizice care nu realizează venituri datorează contribuția de 

asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime 

brute pe țară indiferent de data depunerii declarației unice. 

 

3. Sistemul de bonificații 

Se propune reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, 

pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a 

contribuțiilor sociale obligatorii. Astfel: 

 a) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de 

transmitere la distanță conform  Codului de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din 

contribuțiile sociale datorate plătite integral până la 15 martie 2019, 

reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018.Valoarea bonificației 

diminuează contribuțiile sociale datorate anual, plătite. 

 b) pentru plata cu anticipație a contribuțiilor sociale datorate se acordă 

o bonificatie de 5% din contribuțiile sociale anuale estimate, plătite integral 

până la 15 decembrie 2018.Valoarea bonificației diminuează contribuțiile 

sociale datorate anual, plătite. 
În cazul în care condițiile de la pct.a) și b) sunt îndeplinite cumulativ se 

aplică ambele bonificații. 

Bonificația acordată la plata contribuției de asigurări sociale persoanelor 

fizice care efectuează plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale 

obligatorii datorate, până la termenul de plată, evidenţiată distinct în 

declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 

persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat. 

 

Exemplu 

Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit 

și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice 

de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, efectuează plăți 

anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 

decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificație totală de 10%. 

Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificației 

de 10%. 

Astfel: 

Obligație fiscală estimată:           10.000 lei 

Plată în data de 15 august:            5.000 lei 

Plată în data de 14 decembrie:    4.000 lei (ultima plată a fost diminuată           

                                                                       ca urmare a bonificației)       

Bonificație 5%:                             500 lei 

                  5%                            500 lei 
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C. TITLUL VI – „Impozitul pe veniturile obținute din România de 

nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în 

România” 

1. Pentru asigurarea unui tratament nediscriminatoriu între persoane fizice 

rezidente și nerezidente, se asigură același tratament fiscal al veniturilor 

obținute din jocuri de noroc practicate în România. 

2. Pentru corelare cu Titlul IV „Impozitul pe venit”, termenul de depunere 

a declarației privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare 

beneficiar de venit nerezident este până la data de 31 ianuarie inclusiv a 

anului curent pentru anul expirat. 

 

II. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare 

Se propune implicarea autorităților administraţiei publice locale în ceea 

ce privește acordarea asistenței contribuabililor în vederea completării și 

depunerii declarației unice. 

Având în vedere avantajele pe care le prezintă transmiterea prin mediul 

electronic a declarațiilor fiscale, respectiv: 

- simplificarea procedurii de depunere a declarației fiscale; 

- reducerea costurilor administrative pentru administrația fiscală; 

- clarificarea pentru cetățean a obligațiilor scadente (transparență); 

- asistarea contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor.   

este necesar ca declarația unică să fie transmisă prin mijloace electronice 

de transmitere la distanță. 

În acest context, este necesar a fi modificat Ordinul președintelui ANAF 

nr. 2326/2017. 

 

III. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

Proiectul de act normativ vizează modificarea Legii nr. 263/2010 în sensul 

simplificării legislației în ceea ce privește declarațiile de asigurare pentru 

anumite categorii de asigurați ai sistemului public de pensii, completarea 

categoriilor de asigurați cu persoanele fizice care realizează venituri din 

activități independente, drepturi de autor, dispoziții cu referire la determinarea 

stagiului de cotizare pentru aceste categorii de asigurați, stabilirea unui plafon 

minim care să constituie baza de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru 

aceste categorii de asigurați. 

În domeniul contribuțiilor sociale obligatorii proiectul de act normativ, își 

propune să reglementeze situația asigurării facultative în sistemul public de 

pensii pe baza contractului de asigurare socială, prin care se stabilește un plafon 

minim la nivelul salariului minim brut pe țară. 

De asemenea, prezentul proiect de act normativ propune modificarea Legii 

nr. 263/2010 în sensul punerii în acord cu Legea nr. 227/2015, instituirea unor 

reguli procedurale de acțiune în situația anumitor categorii de asigurați care 

realizează venituri din activității ndependente, persoane asigurate în raport de 

veniturile realizate. 

Prin urmare, prezentul proiect de act normativ își propune corelarea 

prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu 

prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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IV. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Prin acest proiect se reglementează prevederile referitoare la calitatea de 

asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în concordanță cu noul 

mecanism de depunere a declarațiilor și de plată a contribuțiilor de asigurări 

sociale de sănătate, stabilit prin noile modificări aduse Codului fiscal. 

Astfel, în cazul persoanelor prevăzute la art. 222 alin. (1) care se 

încadrează în categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat 

în sistemul de asigurări sociale de sănătate și dreptul la pachetul de bază se 

acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu. 

În cazul persoanelor prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în 

categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) și art. 180 din Legea 

nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea 

de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la 

pachetul de bază de la data depunerii declarației, prevăzută la art. 174 din 

Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o 

perioadă de 12 luni. 

Astfel, persoanele care realizează venituri nete estimate, cumulate din 

toate categoriile de venituri (activităţi independente, cedarea folosinţei 

bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, 

investiţii şi alte surse) pentru anul curent mai mari sau egale cu 22.800 lei 

datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate la venitul estimat, a se 

realiza în anul curent. 

Persoanele care realizează venituri nete estimate, cumulate din toate 

categoriile de venituri (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, 

agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii 

şi alte surse) pentru anul curent mai mici de 22.800 lei nu datorează 

contribuţie de asigurări sociale de sănătate însă persoana fizică poate opta 

pentru plata CASS în următoarele condiţii: 

- dacă îşi exercită opţiunea prin depunerea declaraţiei unice până la data 

de 15 iulie 2018 (termenul de depunere), plăteşte CASS la 6 salarii şi este 

asigurat 12 luni; 

- dacă îşi exercită opţiunea prin depunerea declaraţiei unice după data de 

15 iulie 2018 (termenul de depunere), plăteşte CASS la 12 salarii şi este 

asigurat 12 luni. 

Peroanele fără venituri pentru anul curent prin depunerea declaraţiei 

unice dobândesc calitatea de asigurat dacă plătesc CASS la 6 salarii şi sunt 

asigurate 12 luni(indiferent dacă declaraţia unică este depusă la înainte sau 

după data de 15 iulie 2018 (termenul de depunere). 

În anul 2018, până la termenul de depunere a declaraţiei unice, respectiv 

15 iulie 2018, se reglementează că persoanele fizice care realizează venituri 

din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, 

silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse 

îşi păstrează calitatea de asigurat astfel încât să beneficieze în continuare de 

servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. 

Pentru persoanele care realizează venituri mai mari sau egale de 22.800 

lei/an, care au obligația plății CASS, precum și persoanele care realizează 

venituri mai mici de 22.800 lei/an și care optează pentru plata contribuției 

CASS, deși termenul de depunere al declarației este 15 iulie 2018, pentru tot 

anul 2018 acestea vor plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate fie la 
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venitul realizat, fie la nivelul salariului minim pe economie/lună sau la 

nivelul a 6 salarii pentru un an. 

Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate 

intelectuală, precum şi pentru cei cu venituri din arendă şi din asocieri cu 

persoane juridice, plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se 

realizează prin reţinere la sursă. 

Pentru persoanele prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în 

categoria celor care au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări 

sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi care nu au efectuat plata contribuţiei la fond la 

termenele prevăzute în aceeaşi lege, sumele restante se recuperează de către 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, inclusiv 

obligaţii fiscale accesorii datorate pentru creanţele fiscale. 

 

  3. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

11 Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 
Nu este cazul. 

2.1 Impactul asupra 

sarcinilor administrative 
 

2.2. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra 

mediului 
Nu este cazul. 

5. Alte informaţii 
 

Nu au fost identificate. 
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Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 

pe termen lung (pe 5 ani) 
 

- mil. lei - 

Indicatori 
Anul curent 

2018 

Următorii 4 ani 
Media pe 5 ani 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1) Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

-932,9 -1.021,6 -1.079,8 -1.133,8   

a) buget de stat, din acestea: -522,1 -531,0 -561,3 -589,4   

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit -515,8 -531,0 -561,3 -589,4   

(iii) contribuții de asigurări -6,3      

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 
-26,8 -124,8 -131,9 -138,5   

(i) contribuții de asigurări -26,8 -124,8 -131,9 -138,5   

c) bugetul Fondului 

Național Unic de Asigurări 

Sociale de Sănătate 

-384,0 -365,8 -386,6 -405,9   

(i) contribuții de asigurări 

sociale de sănătate 
-384,0 -365,8 -386,6 -405,9   

2) Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acestea:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 
      

(i) cheltuieli de personal       
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(ii) bunuri şi servicii       

3) Impact financiar, 

plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4) Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5) Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6) Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7) Alte informaţii 

În vederea compensării impactului financiar determinat de această Ordonanță 

de urgență, ANAF urmează să întreprindă măsuri care vizează: 

• Asigurarea unor profile de risc ce vor fi utilizate la inițierea 

controalelor antifraudă și acțiuni de inspecție fiscală, care să includă 

ca și criteriu de risc suplimentar riscul de neplată a taxei pe valoare 

adăugată. 

• Realizarea cu ocazia controalelor antifraudă și a acțiunilor de 

inspecție fiscală ce vizează și vor viza contribuabili care înregistrează 

întârzieri la plata obligațiilor fiscale declarate, a unei analize și 

documentări menite să identifice principalele cauze care conduc la 

situațiile de întârziere la plată.  

• Valorificarea acțiunilor de risc împreună cu celelalte structuri din 

cadrul ANAF, în vederea atingerii obiectivului strategic comun, 

respectiv creșterea gradului de conformare voluntară la declarare și 

plată. 

• Valorificarea datelor cu privire la sumele declarate și neachitate în 

anul 2018 de contribuabili în sensul agregării acestora la nivel de cod 

CAEN și includerea în analiza de risc cu prioritate a primelor 13 

coduri CAEN (debite totale neachitate peste 50 mil lei) care 

contribuie în proporția cea mai mare la totalul sumelor neîncasate. 

• Evaluarea situației patrimoniale a societăților ce fac obiectul 

analizelor de risc și utilizarea acestor informații ca și criteriu de 

prioritizare a controalelor antifraudă, având în vedere că în cazul 

societăților care au obligații fiscale neachitate dar valoarea 

patrimoniului este semnificativ mai mică, încasarea acestora se 

realizează cu dificultate și nu contribuie la diminuarea arieratelor și 
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creșterea gradului de colectare la nivelul ANAF. 

• Valorificarea datelor cu privire la contribuabilii care au desfășurat 

activități economice pentru care exista obligația emiterii bonurilor 

fiscale și care au declarat: 

- un număr de bonuri fiscale emise pe zi, pe fiecare AMEF, inferior 

valorii mediane calculată pentru contribuabilii din cadrul fiecărei 

grupe CAEN în parte; 

- o valoare totală a încasărilor pe fiecare bon fiscal superioară valorii  

mediane calculată pentru contribuabilii din cadrul fiecărei grupe 

CAEN în parte. 

• Monitorizarea achizițiilor intracomunitare – acțiune cu caracter 

permanent. 

• Monitorizarea în colaborare cu organele vamale a importurilor 

mărfurilor cu risc fiscal ridicat, activitate destinata în principal 

identificării schemelor de punere în liberă circulație a mărfurilor în 

România cu nerespectarea obligațiilor fiscale aferente. 

Având în vedere liniile de acțiune propuse a fi realizate, ținând cont și de 

trendul pozitiv al încasărilor aferente perioadei 2017 – februarie 2018, 

estimăm o majorare a bazei de impozitare, de natură să conducă la o 

creștere a încasărilor la bugetul general consolidat din TVA de cca. 1 

mld. lei.   

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii. 

a) - Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate pentru modificarea și 

completarea Ordinului președintelui CNAS 

nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru stabilirea documentelor 

justificative privind dobândirea calităţii de 

asigurat; 
 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislația în domeniul achizițiilor publice. 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă 

la acest subiect. 

2) Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

 

 

3) Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 

normative comunitare 
Nu este cazul. 

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Modificările legislative nu contravin 

jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene. 
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5) Alte acte normative şi/sau documente internaţionale 

din care decurg angajamente 
Nu este cazul. 

6) Alte informaţii  

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1) Informații privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

În procesul de elaborare a prezentului act 

normativ au fost îndeplinite procedurile 

prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

2) Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea 

acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de 

act normativ. 

Nu este cazul. 

3) Consultările organizate cu autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ 

are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Nu este cazul. 

4) Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale permanente 

Nu este cazul. 

5) Informaţii privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ 
Prezentul act normativ se avizează de 

Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Nu este cazul. 

c) Consiliul Economic şi Social 
Prezentul act normativ se avizează de 

Consiliul Economic și Social 
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d) Consiliul Concurenţei Nu este cazul. 

e) Curtea de conturi Nu este cazul. 

6) Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1) Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act normativ 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 

52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, propunerea legislativă 

a fost afișată pe pagina de internet a 

Ministerului Finanțelor Publice pentru 

dezbatere publică și a fost dezbătută în cadrul 

Comisiei de dialog social, constituită la 

nivelul Ministerului Finanțelor Publice. 

2) Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în urma implementarii 

proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul. 

3) Alte informaţii Nu este cazul. 
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Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Nu este cazul 

2) Alte informaţii Nu este cazul 

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de urgență privind 

măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative, pe care îl supunem spre aprobare. 

 

 


