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Contribuțiile sociale obligatorii ale persoanelor fizice,
pe categorii de venituri realizate, aplicabile începând cu 01.01.2018
Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Venitul ales de
contribuabil,
care nu poate fi
mai mic decât
Venituri din activități minimul brut
independente
pe țară în
vigoare în luna
pentru care se
datorează
contribuția

Detalii CAS

PF care obțin venituri din
activități independente sunt
obligate la plata CAS dacă:
a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit
în conformitate cu art. 68, exclusiv cheltuielile
reprezentând CAS, raportat la numărul lunilor
de activitate din cursul anului, este cel puțin
egal cu minimul brut pe țară în vigoare în luna
ianuarie a anului pentru care se stabilește
contribuția;
b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit
art. 120 alin. (1) este cel puțin egal cu minimul

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)
Salariul de
bază minim
brut pe țară în
vigoare în
luna pentru
care se
datorează
contribuția
(art.170)

Detalii CASS

PF care obțin venituri din activități
independente, cedarea folosinței
bunurilor, asocierea cu o persoană
juridică, investiții, activități
agricole, silvicultură și piscicultură,
venituri din alte surse, care nu se
încadrează în categoriile de
persoane exceptate de la plata
CASS, sunt obligate la plata CASS
dacă:
-realizează venituri anuale cumulate cel puțin
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Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

brut pe țară în vigoare în luna în care își încep
activitatea sau nivelul salariului de bază minim
brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului
pentru care se stabilește contribuția, în cazul
celor care trec de la determinarea venitului net
anual pe baza normelor anuale de venit la
stabilirea venitului net anual potrivit regulilor
prevăzute la art. 68;
c) valoarea lunară a normelor de venit,
obținută prin raportarea normelor anuale de
venit la numărul lunilor de activitate din cursul
anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la
art. 69, este cel puțin egală cu nivelul
salariului de bază minim brut pe țară în
vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se
stabilește contribuția, în cazul contribuabililor
care în anul fiscal în curs desfășoară activități
impuse pe bază de norme de venit;
d) venitul net lunar realizat în anul precedent,
rămas după scăderea din venitul brut a
cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70,
raportat la numărul lunilor de activitate din
cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul
salariului de bază minim brut pe țară în
vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se
stabilește contribuția, în cazul contribuabililor
care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală pentru care impozitul
pe venit se stabilește potrivit prevederilor art.
72 și 73.

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară
din una sau mai multe surse de venituri din
următoarele categorii:
a)venituri din activități independente;
b)venituri din asocierea cu o persoană juridică,
contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr.
170/2016, pentru care sunt aplicabile
prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
d) venituri din investiții;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și
piscicultură;
f) venituri din alte surse.
*CASS este datorat și în cazul în care veniturile
sunt realizate de persoane fizice aflate în
situațiile prevăzute la art. 60 (persoane scutite
de la plata impozitului pe venit)
*Încadrarea în plafonul anual prevăzut la art.
155 alin. (2) se efectuează prin însumarea
veniturilor anuale realizate în anul fiscal
precedent.
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Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

Nu datorează CASS:
*CAS este datorat și în cazul în care veniturile
sunt realizate de persoane fizice aflate în
situațiile prevăzute la art. 60 (persoane scutite
de la plata impozitului pe venit)

Nu datorează CAS:
-PF asigurate în sisteme proprii de asigurări
sociale, care nu au obligația asigurării în
sistemul public de pensii potrivit legii, precum
și persoanele care au calitatea de pensionari;
-PF care în anul fiscal precedent au realizat
venituri cumulate din activități independente
sub nivelul plafonului minim

-Persoanele care dețin o asigurare pentru
boală și maternitate în sistemul de securitate
socială din alt stat membru al Uniunii Europene,
Spațiului Economic European și Confederația
Elvețiană sau în statele cu care România are
încheiate acorduri bilaterale de securitate socială
cu prevederi pentru asigurarea de boalămaternitate, în temeiul legislației interne a
statelor respective, care produce efecte pe
teritoriul României, și fac dovada valabilității
asigurării, în conformitate cu procedura
stabilită prin ordin comun al președintelui
A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate. Aceste persoane nu au calitatea de
contribuabil la sistemul de asigurări sociale
de sănătate. (art.153 alin.(2))
-Categoriile de persoane fizice exceptate de
la plata CASS cf. Art.154
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la
18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt
elevi, inclusiv absolvenții de liceu. Dacă
realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor sau venituri lunare cumulate din
activități independente, activități agricole,
silvicultură și piscicultură peste valoarea
salariului de bază minim brut pe țară, pentru
aceste venituri datorează contribuție;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care
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Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

provin din sistemul de protecție a copilului.
Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor sau venituri lunare cumulate din
activități independente, activități agricole,
silvicultură și piscicultură peste valoarea
salariului de bază minim brut pe țară, pentru
aceste venituri datorează contribuție;
c) soțul, soția și părinții fără venituri proprii,
aflați în întreținerea unei persoane asigurate;
d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite
prin Decretul-lege nr. 118/1990, prin Legea nr.
51/1993, prin Ordonanța Guvernului nr.
105/1999, prin Legea nr. 44/1994, prin Legea
nr. 309/2002, precum și persoanele prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea
recunoștinței nr. 341/2004, pentru drepturile
bănești acordate de aceste legi;
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile
obținute în baza Legii nr. 448/2006,
f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele
naționale de sănătate stabilite de Ministerul
Sănătății, până la vindecarea respectivei
afecțiuni;
g) femeile însărcinate și lăuzele;
h) persoanele fizice care au calitatea de
pensionari, pentru veniturile din pensii;
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Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

i) persoanele care se află în concediu medical
pentru incapacitate temporară de muncă, acordat
în urma unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale, pentru indemnizația pentru
incapacitate temporară de muncă ca urmare a
unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale;
j) persoanele care beneficiază de indemnizație
de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de
protecție socială care se acordă din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, pentru
aceste drepturile bănești;
k) persoanele care se află în concediu de
acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind
procedura adopției, în concediu pentru creșterea
copilului potrivit prevederilor art. 2 și art. 31 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul și indemnizația
lunară pentru creșterea copiilor, pentru
drepturile bănești acordate de aceste legi;
l) persoanele fizice care beneficiază de ajutor
social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare, pentru aceste drepturi bănești;
m) persoanele care execută o pedeapsă privativă
de libertate sau se află în arest preventiv în
unitățile penitenciare, persoanele reținute,
arestate sau deținute care se află în centrele de
reținere și arestare preventivă organizate în
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Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

subordinea Ministerului Afacerilor Interne,
precum și persoanele care se află în executarea
unei măsuri educative ori de siguranță privative
de libertate, respectiv persoanele care se află în
perioada de amânare sau de întrerupere a
executării pedepsei privative de libertate;
n) străinii aflați în centrele de cazare în vederea
returnării ori expulzării, precum și pentru cei
care sunt victime ale traficului de persoane, care
se află în timpul procedurilor necesare stabilirii
identității și sunt cazați în centrele special
amenajate potrivit legii;
o) personalul monahal al cultelor recunoscute,
aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru
Culte;
p) persoanele cetățeni români, care sunt victime
ale traficului de persoane, pentru o perioadă de
cel mult 12 luni.
* Persoanele fizice de la lit. c) - p) sunt
exceptate de la plata CASS pe perioada și, după
caz, pentru drepturile bănești primite, prevăzute
la alin. (1), dacă nu realizează venituri din cele
menționate la art. 155 sau dacă nivelul lunar
cumulat al acestora este sub valoarea salariului
de bază minim brut pe țară. În cazul realizării de
venituri din cele menționate la art. 155 peste
nivelul salariului de bază minim brut pe țară,
lunar, pentru acestea se datorează contribuția de
asigurări sociale de sănătate potrivit prezentului
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Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

titlu.
- Persoanele fizice care realizează venituri
anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim
brute pe țară, din cumularea veniturilor din
categoriile menționate la art. 155 alin (2)

Obligații declarative:

Obligații declarative:

PF obligate la plata CAS, depun anual la
organul fiscal competent, până la data de 31
ianuarie inclusiv a anului pentru care se
stabilește contribuția de asigurări sociale,
declarația privind venitul asupra căruia
datorează contribuția

PF obligate la plata CASS, depun anual la
organul fiscal competent, până la data de 31
ianuarie inclusiv a anului pentru care se
stabilește contribuția de asigurări sociale de
sănătate, declarația cu privire la încadrarea
veniturilor realizate în plafonul lunar

Opțiunea de a plati CAS:

Opțiunea de a plati CASS:

PF care în anul fiscal precedent au realizat
venituri cumulate din activități independente
sub nivelul plafonului minim pot opta pentru
depunerea declarației și pentru plata
contribuției de asigurări sociale pentru anul în
curs, în aceleași condiții prevăzute pentru
persoanele care realizează venituri lunare peste
nivelul salariului de bază minim brut pe țară.
Opțiunea este obligatorie pentru întregul an
fiscal, cu excepția situației prevăzute la art.
151 alin. (3).

Art. 173 alin.(7)
PF care realizează venituri anuale sub nivelul a
12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta
pentru depunerea declarației prevăzute la alin.
(4) și pentru plata contribuției de asigurări
sociale de sănătate pentru anul în curs, în
aceleași condiții prevăzute pentru persoanele
care realizează venituri anuale peste nivelul a 12
salarii de bază minime brute pe țară. Opțiunea
este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu
excepția situației prevăzute la art. 174 alin. (3).
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Categoria de venit

Venituri din cedarea
folosinței bunurilor
Venituri din investiții
Venituri din asocierea
cu o persoană juridică
Venituri din activități
agricole, silvicultură și
piscicultură
Venituri din alte surse
Venituri din transferul
proprietăților
imobiliare din
patrimoniul personal
Venituri din premii și
din jocuri de noroc
Venituri din pensii

Venituri din salarii și
asimilate salariilor

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

Nu se datorează CAS pentru aceste
categorii de venituri

Nu se datorează CAS pentru aceste
categorii de venituri
Câștigul brut
realizat din salarii
și venituri
asimilate
salariilor, în țară
și în alte state,
conform art.139.

Cotele de CAS:(art.138 CF)
a) 25% datorată de către persoanele fizice
care au calitatea de angajați sau pentru care
există obligația plății contribuției de asigurări
sociale, potrivit prezentei legi;
b) 4% datorată în cazul condițiilor
deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute
în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare, de către persoanele
fizice și juridice care au calitatea de angajatori
sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorată în cazul condițiilor
speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute
în Legea nr. 263/2010, de către persoanele
fizice și juridice care au calitatea de angajatori

Nu se datorează CASS pentru aceste
categorii de venituri
Câștigul brut
realizat din
salarii și venituri
asimilate
salariilor, în țară
și în alte state,
conform art.157

Toate PF care obțin venituri din salarii,
care nu se încadrează în categoriile de
persoane exceptate de la plata CASS,
sunt obligate la plata CASS
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Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

sau sunt asimilate acestora.
Cotele prevăzute la lit. b) și c) se aplică
de către persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora.

Venituri exceptate:
a) prestațiile suportate din bugetul
asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;
b) veniturile din salarii și asimilate
salariilor realizate de către persoanele fizice
asigurate în sisteme proprii de asigurări
sociale, din activități pentru care există
obligația asigurării în aceste sisteme potrivit
legii;
c) veniturile acordate, potrivit legii,
personalului militar în activitate, polițiștilor și
funcționarilor publici cu statut special care își
desfășoară activitatea în instituțiile din
sectorul de apărare, ordine publică și securitate
națională, pentru care se datorează contribuție
individuală la bugetul de stat potrivit Legii nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat.
d) ajutoarele/sumele acordate potrivit
legii, în cazul decesului personalului din
cadrul instituțiilor publice de apărare, ordine
publică și securitate națională, decedat ca
urmare a participării la acțiuni militare, și
indemnizațiile lunare de invaliditate acordate
personalului ca urmare a participării la acțiuni
militare.

Nu datorează CASS:
-Persoanele care dețin o asigurare pentru
boală și maternitate în sistemul de securitate
socială din alt stat în condițiile art. 153 alin.(2)
-Categoriile de persoane fizice exceptate de
la plata CASS cf. Art.154
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Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

Notă
Notă
Nu se cuprind în baza lunară de calcul al
contribuțiilor de asigurări sociale
veniturile din salarii și veniturile asimilate
salariilor prevăzute la art. 142 din Codul
fiscal.

Nu se cuprind în baza lunară de calcul al
contribuțiilor de asigurări sociale de
sănătate veniturile din salarii și veniturile
asimilate salariilor prevăzute la art. 142 din
Codul fiscal.

Particularitate contracte cu timp
parțial (art.146 alin. (5^1-5^3)
Contribuția de asigurări sociale datorată
de către persoanele fizice care obțin venituri
din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui
contract individual de muncă cu normă
întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai
mică decât nivelul contribuției de asigurări
sociale calculate prin aplicarea cotei
prevăzute la art. 138 lit. a) asupra salariului
de bază minim brut pe țară în vigoare în
luna pentru care se datorează contribuția
de
asigurări
sociale,
corespunzător
numărului zilelor lucrătoare din lună în
care contractul a fost activ.
Această prevedere nu se aplică persoanelor
fizice aflate în una dintre următoarele
situații:
a) elevi sau studenți, cu vârsta până la 26
de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
b) ucenici, potrivit legii, în vârstă de până
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Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

la 18 de ani;
c) persoane cu dizabilități sau alte
categorii de persoane cărora prin lege li se
recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de
8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limită
de vârstă în sistemul public de pensii, cu
excepția pensionarilor pentru limită de vârstă
care beneficiază de pensii de serviciu în baza
unor legi/statute speciale, precum și a celor
care cumulează pensia pentru limită de vârstă
din sistemul public de pensii cu pensia
stabilită în unul dintre sistemele de pensii
neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizează în cursul aceleiași luni
venituri din salarii sau asimilate salariilor în
baza a două sau mai multe contracte
individuale de muncă, iar baza lunară de calcul
cumulată aferentă acestora este cel puțin egală
cu salariul de bază minim brut pe țară.
Pentru aplicarea acestor prevederi,
angajatorul solicită documente justificative
persoanelor fizice aflate în situațiile
prevăzute la lit.a), c) și d), iar în cazul
situației prevăzute la lit. e), procedura de
aplicare se stabilește prin ordin al
ministrului finanțelor publice.

Obligații declarative:
-D112 lunar sau trimestrial, după caz
Persoanele fizice și juridice care au
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Categoria de venit

Baza de calcul
CAS
(Cota 25%)

Detalii CAS

calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)
- f), precum și persoanele fizice care realizează
în România venituri din salarii sau asimilate
salariilor de la angajatori din state care nu intră
sub incidența legislației europene aplicabile în
domeniul securității sociale, precum și a
acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte sunt
obligate să depună Declarația privind
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate, lunar sau trimestrial,
în funcţie de caz.

Baza de calcul
CASS
(Cota 10%)

Detalii CASS

Obligații declarative:
-D112 lunar sau trimestrial, după caz
Persoanele fizice și juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile
prevăzute la art. 136 lit. d) - f), precum și
persoanele fizice care realizează în România
venituri din salarii sau asimilate salariilor de la
angajatori din state care nu intră sub incidența
legislației europene aplicabile în domeniul
securității sociale, precum și a acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care
România este parte sunt obligate să depună
Declarația privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și
evidența nominală a persoanelor asigurate,
lunar sau trimestrial, în funcţie de caz.

Material elaborat in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu Mare
– Biroul Asistenta pentru Contribuabili -

