Baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii care se datoreaza incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2016 pentru
veniturile din salarii si asimilate salariilor, potrivit Titlului V din Codul fiscal
Contributia
pentru concedii si
indemnizatii
(0,85%)
Baza
de calcul
Contributia de
Contributii
Contributii
plafonata la
asigurare pentru
asigurari sociale asigurari
accidente de munca si de sanatate
sociale sanatate valoarea a 12
angajator (5,2%) salarii minime
boli profesionale (0,15- asigurat (5,5%)
brute pe tara
0,85%) (art. 204 din Codul (art. 157 din Codul (art. 158 din
fiscal)
fiscal)
Codul fiscal)
garantate in plata,
inmultita cu
numarul de
asigurati (art. 195
din Codul fiscal)

Contributia la
Fondul de
Contributia de asigurari
garantare pentru
pentru somaj
plata creantelor
asigurat(0,5%) si angajator
salariale (0,25%)
(0,5%) (art. 187 Codul fiscal))
(art. 212 din Codul
fiscal)

Prestatiile suportate din
bugetul asigurarilor sociale
de stat

Prestatiile suportate din
bugetul asigurarilor sociale de
stat

Prestatiile suportate din bugetul
asigurarilor sociale de stat

Veniturile din salarii si
asimilate salariilor realizate
de persoanele fizice
asigurate in sisteme proprii
de asigurari sociale, precum
si persoanele care au
calitatea de pensionari ai
acestor sisteme, care nu au
obligatia de a se asigurarii in
sistemul public de pensii,
potrivit legii

Veniturile realizate de
personalul Ministerului Apararii
Nationale, Ministerul Afacerilor
Interne, Serviciul Roman de
Informatii, Serviciul de
informatii Externe, Serviciul de
Protectie si Paza, Serviciul de
Telecomunicatii Speciale,
precum si cel al Ministerului
Justitiei-Administratia
Nationala a Penitenciarelor

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Salariul de baza minim brut pe
tara garantat in plata
corespunzator numarului de
zile lucratoare din concediu
medical

NU

DA

DA

DA

DA

35%din castigul salarial
mediu brut corespunzator
numarului de zile lucratoare
din concediul medical

NU

NU

NU

NU

NU

Indemnizatiile pentru incapacitate temporare de
munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei
boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii,
prevazute la Titlul V

NU

NU

DA, se suporta de
catre angajator

DA

DA

DA

DA

Indemnizatiile pentru incapacitate temporare de
munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei
boli profesionale, suportate de la Fondul national de
asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale, potrivit legii, prevazute la Titlul V

NU

NU

DA, se suporta din
Fondul pentru accid.
de munca si boli
profesionale

NU

DA, se suporta din
Fondul pentru accid.
de munca si boli
profesionale

NU

NU

Indemniza iile i orice alte sume de aceea i natur ,
primite de salaria i pe perioada deleg rii/deta rii în
alt localitate, în ar i în str in tate, în interesul
serviciului, pentru partea care dep
te plafonul
neimpozabil stabilit astfel:
i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizatie, prin hot râre a Guvernului pentru
personalul autoritatilor si institutiilor publice
ii) in strainatate, 2.5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul
raman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar, prevazute la art. 76 alin. (2)
lit. k), respectiv Titlului V

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Indemniza iile i orice alte sume de aceea i natur ,
primite de salaria ii care au stabilite raporturi de munc
cu angajatori din strainatate, pe perioada
deleg rii/deta rii, în România, în interesul serviciului,
pentru partea care dep
te plafonul neimpozabil
stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata
personalului roman trimis in strainatate pentru
indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin
hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta
a angajatorului nerezident de care ar beneficia
personalul din institutiile publice din Romania daca sar deplasa in tara respectiva, prevazute la art. 76 alin. (2)
lit. l), respectiv Titlului V

DA

NU

DA

DA

DA

DA

NU

Indemnizatiile lunare platite conform legii de
angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite
conform contractului individual de munca, prevazute la
art. 76 alin. (2) lit.q, respectiv Titlul V

NU

NU

DA

DA

NU

NU

NU

Contributia de
asigurari sociale
(CAS) asigurat (10,5%)
si angajator 20,8%)
Baza de calcul
Venituri din salarii si asimilate salariilor pentru care se
plafonata la valoarea a
datoreaza contributii sociale obligatorii (prevazute la
de 5 ori castigul
art. 76 alin. (1) si (2) din Codul fiscal si Titlul V)
salarial mediu brut pe
asigurat, respectiv
inmultit cu numarul
de asigurati (art.139
din Codul fiscal)

Exceptii specifice fiecarei contributii
VenituriIe pentru care nu se datoreaza contributia
respectiva.

Pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor
se datoreaza contributii sociale obligatorii si in cazul in
care acestea sunt realizate de persoane fizice cu handicap
grav sau accentuat sau de persoane care obtin venituri din
salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii
activitatii de creare de programe pe calculator (art. 60)

Venituri din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute
in baza unui contract individual de munca, a unui
raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de
lege, prevazute art. 76 alin. (1) si Titlul V
Indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
suportate de angajator, potrivit legii, prevazute la Titlul V
Indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
suportate de la Fondul national unic de asigurari
sociale de sanatate, potrivit legii, prevazute la Titlul V

Veniturile acordate
personalului militar in
activitate si
functionarilor publici cu
statut special care isi
desfasoara activitatea
in institutiile din
sectorul de aparare,
ordine publica si
securitate nationala
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Veniturile care nu au la
1. Veniturile obtinute de
pensionari
2.Veniturile baza un contract
realizate de persoane care nu se individual de munca
mai gasesc in raporturi juridice cu
angajatori, dar incaseaza venituri
ca urmare a faptului ca au avut
incheiate raporturi juridice si
respectivele venituri se acorda,
potrivit legii,ulterior sau la data
incetarii raporturilor juridice
3.Veniturile aferente perioadei in
care raporturile de munca sau de
serviciu sunt suspendate potrivit
legii, altele decat cele aferente
perioadei de incapacitate
temporara de munca suportata de
angajator

Contributia de
asigurari sociale
(CAS) asigurat (10,5%)
si angajator 20,8%)
Baza de calcul
Venituri din salarii si asimilate salariilor pentru care se
plafonata la valoarea a
datoreaza contributii sociale obligatorii (prevazute la
de 5 ori castigul
art. 76 alin. (1) si (2) din Codul fiscal si Titlul V)
salarial mediu brut pe
asigurat, respectiv
inmultit cu numarul
de asigurati (art.139
din Codul fiscal)

Contributia
pentru concedii si
indemnizatii
(0,85%)
Baza
de calcul
Contributia de
Contributii
Contributii
plafonata la
asigurare pentru
asigurari sociale asigurari
accidente de munca si de sanatate
sociale sanatate valoarea a 12
angajator (5,2%) salarii minime
boli profesionale (0,15- asigurat (5,5%)
brute pe tara
0,85%) (art. 204 din Codul (art. 157 din Codul (art. 158 din
Codul fiscal)
fiscal)
fiscal)
garantate in plata,
inmultita cu
numarul de
asigurati (art. 195
din Codul fiscal)

Contributia la
Fondul de
Contributia de asigurari
garantare pentru
pentru somaj
plata creantelor
asigurat(0,5%) si angajator
salariale (0,25%)
(0,5%) (art. 187 Codul fiscal))
(art. 212 din Codul
fiscal)

Sumele reprezentand salarii, diferente de salarii,
stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase
definitive si irevocabie/hotarari judecatoresti definitive
si executorii, prevazute art. 76 alin. (2) lit. p, respectiv Titlul
V

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Sumele reprezentand participarea salariatilor la
profit, prevazute art. 76 alin (2) lit. e), respectiv Titlul V

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Veniturile reprezentand plati compensatori suportate
de angajator potrivit contractului colectiv sau
individual de munca, prevazute la Titlul V

DA

DA

DA

DA

NU

NU

Orice alte sume sau avantaje in bani ori in natura,
prevazute la art. 76 alin (2) lit.s

DA, cu exceptia celor
prevazute la art. 142

DA, cu exceptia celor
prevazute la art. 142

DA, cu exceptia celor
prevazute la art. 142

DA, cu exceptia
celor prevazute la
art. 142

DA

NU

DA

DA

DA

NU

DA

DA, cu exceptia
administratorilor

DA

DA

DA

DA, cu exceptia administratorilor

DA

NU

DA

DA

DA

DA, cu exceptia administratorilor

Sumele din profitul net, cuvenite administratorilor
societatilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa
caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru
managerii cu contract de management, potrivit legii,
prevazute art. 76 alin (2) lit. d), respectiv Titlul V

DA

NU

DA

DA

NU

Remuneratia obtinuta de directorii cu contract de
mandat si de membrii directoratului de la societatile
administrate in sistem dualist si ai consiliului de
spraveghere, precum si drepturile cuvenite
managerilor, in baza contractului de management,
prevazuta la art.76 alin. (2) lit.f, respectiv Titlul V

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele
primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete
si alte asemenea, prevazute art. 76 alin. (2) lit. i), respectiv
Titlul V

DA

NU

DA

DA

NU

NU

Remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata
de zilieri, potrivit legii, prevazuta la art. 76 alin (2) lit. r

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Remuneratia administratorilor societatilor,
companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome,
desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele
primite de reprezentantii in adunarea generala a
actionarilor si in consiliul de administratie, prevazuta la
art. 76 alin. (2) lit. o), respectiv Titlul V
Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura
primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara
si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii de
catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv,
contractului de administrare/mandat, de catre directorii
care isi desfasoara activitatea in baza contractului
mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de
la societatile administrate in sistem dualist si ai
consiliului de supraveghere, precum si de catre
manageri, in baza contractului de management, pentru
partea care depaseste plafonul neimpozbil stabilit
astfel:
i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizatie prin hot râre a Guvernului pentru
personalul autoritatilor si institutiilor publice
ii) in strainatate, 2.5 ori nivelul legal stabilit pentru
diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul
raman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar, prevazute art. 76 alin. (2) lit.
m), respectiv Titlul V

Indemnizatiile si alte sume de aceeasi natura primite
pe perioada deplasarii in Romania, in interesul
desfasurarii activitatii, de catre administratori sau
directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati
din strainatate, pentru partea care depaseste plafonul
neimpozbil stabilit la nivelul legal pentru diurna
acordata personalului roman trimis in stainatate pentru
indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin
hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta
a entitatii nerezidente de care ar beneficia pesonalul
din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa
in tara respectiva, prevazute la art. 76 alin(2) lit. n),
respectiv Titlul V
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DA, cu exceptia celor DA, cu exceptia celor prevazute la
art. 142
prevazute la art. 142

DA

NU

Contributia de
asigurari sociale
(CAS) asigurat (10,5%)
si angajator 20,8%)
Baza de calcul
Venituri din salarii si asimilate salariilor pentru care se
plafonata la valoarea a
datoreaza contributii sociale obligatorii (prevazute la
de 5 ori castigul
art. 76 alin. (1) si (2) din Codul fiscal si Titlul V)
salarial mediu brut pe
asigurat, respectiv
inmultit cu numarul
de asigurati (art.139
din Codul fiscal)

Contributia
pentru concedii si
indemnizatii
(0,85%)
Baza
de calcul
Contributia de
Contributii
Contributii
plafonata la
asigurare pentru
asigurari sociale asigurari
accidente de munca si de sanatate
sociale sanatate valoarea a 12
angajator (5,2%) salarii minime
boli profesionale (0,15- asigurat (5,5%)
0,85%) (art. 204 din Codul (art. 157 din Codul (art. 158 din
brute pe tara
Codul fiscal)
fiscal)
fiscal)
garantate in plata,
inmultita cu
numarul de
asigurati (art. 195
din Codul fiscal)

Contributia la
Fondul de
Contributia de asigurari
garantare pentru
pentru somaj
plata creantelor
asigurat(0,5%) si angajator
salariale (0,25%)
(0,5%) (art. 187 Codul fiscal))
(art. 212 din Codul
fiscal)

Remuneratia primita de presedintele asociatiei de
proprietari sau de alte persoane, in baza contractului
de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea
si functionarea asociatiilor de proprietari, prevazuta art.
76 alin (2) lit. g), respectiv Titlul V

DA

NU

DA

DA

NU

NU

Sumele primite de reprezentantii in organisme
tripartide, potrivit legii, prevazute art. 76 alin (2) lit. j),
respectiv Titlul V

DA

NU

DA

DA

NU

NU

Sumele primite de membrii fondatori ai societatilor
constituite prin subscriptie publica, prevazute la art.76
alin. (2) lit. h), respectiv art. 142 Titlul V

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a
unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara
scop patrimonial, prevazute art. 76 alin (2) lit. b), respectiv
Titlul V

DA

NU

DA

DA

DA

DA

Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a
unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii,
prevazute art. 76 alin. (2) lit. a), respectiv Titlul V

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Solda lunara acordata potrivit legii, prevazuta la art. 76
contributie la bugetul de stat
alin. (2) lit.c), respectiv Titlul V

NU

DA

DA

NU

NU

Sumele reprezentand solde, diferente de solde,
stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase
NU, daca datoreaza
definitive si irevocabie/hotarari judecatoresti definitive contributie la bugetul de stat
potrivit Legii nr. 223/2015
si executorii, prevazute art. 76 alin. (2) lit. p, respectiv Titlul
V

NU

DA

DA

NU

NU

Sumele/ajutoarele acordate potrivit legii, in cazul
decesului personalului din cadrul institutiilor publice
de aparare, ordine publica si securitate nationala,
decedat ca urmare a participarii la actiuni militare, si
indemnizatiile lunare de invaliditate acordate
personalului ca urmare a participarii la actiuni militare,
art.141 lit. d) Titlul V

NU

NU

NU

NU

NU

Ajutoarele lunare si platile compensatorii care se
acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si
functionarilor publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau
NU, daca datoreaza
direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de contributie la bugetul de stat
potrivit Legii nr. 223/2015
serviciu , care indeplinesc condutiile pentru
pensionare, din domeniul apararii nationale, ordini
publice si sigurantei nationale,prevazute la art. 156 lit. r)
Titlul V

NU

DA

DA

NU

NU

Ajutoarele lunare si platile compensatorii care se
acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si
functionarilor publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau
NU, daca datoreaza
direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de contributie la bugetul de stat
potrivit Legii nr. 223/2015
serviciu , care nu indeplinesc conditiile pentru
pensionare, din domeniul apararii nationale, ordini
publice si sigurantei nationale, prevazute la art. 156 lit.
s)Titlul V

NU

DA

DA

NU

NU

Veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul
lunar de completare sau plati compensatorii, suportate
din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor
normative care reglementeaza aceste domenii, prevazute
art. 142 lit. )Titlul V

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU, daca datoreaza

potrivit Legii nr. 223/2015

NU

NU
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NU

NU

