
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate (5,5%) Platitori de venit nu au 
obligatia calcularii, 
retinerii si virarii 

impozitului daca 
efectueaza plati catre:

*asocierile fara personalitate 
juridica, cat si persoane 

juridice care conduc 
contabilitatea in partida 

simpla si pentru care plata 
impozitului pe venit se face 

de catre fiecare asociat, 
pentru venitul sau propriu                                              
*persoanele fizice, platile 
efectuate reprezentand 

venituri realizate de 
persoanele fizice din cedarea 

folosintei bunurilor din 
patrimoniul afacerii

*asocierile fara personalitate 
juridica, cat si persoane 

juridice care conduc 
contabilitatea in partida 

simpla si pentru care plata 
impozitului pe venit se face 

de catre fiecare asociat, 
pentru venitul sau propriu                                                       
*persoanele fizice, platile 
efectuate reprezentand 

venituri realizate de 
persoanele fizice din cedarea 

folosintei bunurilor din 
patrimoniul afacerii

Nu se datoreaza daca persoanele:

*Realizeaza venituri din salarii si asimilate 
salariilor mentionate la Cap I, venituri sub forma 
indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai 
mici de 740 lei, precum si venituri obtinute in 

calitate de: intreprinzatorii titulari ai unei 
intreprinderi individuale, membrii intreprinderii 

familiale, persoane cu statut de persoana fizica 
autorizata sa desfasoare activitati economice, 
persoane care realizeaza venituri din profesii 

liberale, persoanele care realizeaza venituri din 
activitati agricole art. 71, persoane care 

realizeaza venituri cu regim de retinere la sursa 
cu exceptia celei din drepturi de proprietate 

intelectuala                                                                           
sau                                                       

*Desfasoara activitati economice in mod 
independent sau exercita profesii libere si sunt 
inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie

Se 
dato- 
reaza:

Calculul contributiilor sociale obligatorii (declarate in D112) si a impozitului pe venit,  pentru venitul cu regim de retinere la sursa incepand cu 1 februarie 2013 conform OG 8/2013

*Persoane care realizeaza 
venituri din salarii sau asimilate 
salariilor si orice alte venituri din 

desfasurarea unei activitati 
dependente, venituri din pensii 

si venituri sub forma 
indemnizatiilor de somaj, 

asigurate in sistemul public de 
pensii, persoanele asigurate in 

sisteme proprii de asigurari 
sociale neintegrate in sistemul 

public de pensii, care nu au 
obligatia asigurarii in sistemul 

public de pensii, precum si 
persoanele care au calitatea de 
pensionari ai acestor sisteme                         

sau                            
*Desfasoara activitati 

economice in mod independent 
sau exercita profesii libere si 
sunt inregistrate fiscal potrivit 

legislatiei in materie

 *Persoane care realizeaza 
venituri din salarii sau asimilate 
salariilor si orice alte venituri din 

desfasurarea unei activitati 
dependente, venituri din pensii 

si venituri sub forma 
indemnizatiilor de somaj, 

asigurate in sistemul public de 
pensii, persoanele asigurate in 

sisteme proprii de asigurari 
sociale neintegrate in sistemul 

public de pensii, care nu au 
obligatia asigurarii in sistemul 

public de pensii, precum si 
persoanele care au calitatea de 
pensionari ai acestor sisteme                         

sau                            
*Desfasoara activitati 

economice in mod independent 
sau exercita profesii libere si 
sunt inregistrate fiscal potrivit 

legislatiei in materie

Se 
dato- 
reaza:

DA

Contributia individuala de asigurari sociale CAS (10,5%)

Impozit

10% la venitul brut-contributii 
sociale sau 16% la venitul brut, 
daca s-a optat pentru stabilirea 
impozitului pe venit ca impozit 

final.     

10% la venitul brut-contributii 
sociale sau 16% la venitul brut, 
daca s-a optat pentru stabilirea 
impozitului pe venit ca impozit 

final.                                                  
Fac exceptie veniturile obtinute 

din acesta categorie, de 
contribuabilii care desfasoara 
activitati economice in mod 

independent sau exercita profesii 
libere si sunt inregistrati fiscal 
potrivit legislatiei in materie 

Venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului pe 
venit, asupra carora platitorul de venit are 

obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor 
sociale si a impozitului, numai daca aceste venituri 

sunt impozabile potrivit titlului III.

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala, 
prevazute la art. 52 alin (1) lit. a) din Codul fiscal,
potrivit art. 296^21 alin (1) lit. f) din Codul fiscal

Venituri din activitati desfasurate in baza
contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit
Codului civil, prevazute la art. 52 alin (1) lit. b) din
Codul fiscal, potrivit art. 296^21 alin (1) lit. f

NU se datoreaza daca 
persoanele care obtin venituri cu 
regim de retinere la sursa sunt:

Venitul brut-cheltuiala deductibila 
art. 50, astfel: 20% drepturi 

proprietate intelectuala, 25% lucrari 
de arta monumentala sau suma ce 

revin organismelor de gestiune 
colectiva in cazul expoloatarii de 
catre mostenitori a drepturilor de 

proprietate intelectuala

Venitul brut stabilit prin contractul 
incheiat intre parti

DA

DA
 Desfasoara activitati economice in mod 

independent sau exercita profesii libere si sunt 
inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie

Venitul brut stabilit prin contractul 
incheiat intre parti     

*modificarile aduse de OG 8/2013 sunt scrise cu text albastru .

        Baza de calcul             
Incadrarea in plafonul minim se 

face de catre organul fiscal anual

Venitul brut-cheltuiala deductibila 
art. 50, astfel: 20% drepturi 

proprietate intelectuala, 25% 
lucrari de arta monumentala sau 
suma ce revin organismelor de 

gestiune colectiva in cazul 
expoloatarii de catre mostenitori a 

drepturilor de proprietate 
intelectuala                        

    Baza de calcul                                       
Nu poate fi mai mare decat 

echivalentul a de 5 ori castigul 
salarial mediu brut 

DA
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Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate (5,5%) Platitori de venit nu au 
obligatia calcularii, 
retinerii si virarii 

impozitului daca 
efectueaza plati catre:

Nu se datoreaza daca persoanele:
Se 

dato- 
reaza:

Se 
dato- 
reaza:

Contributia individuala de asigurari sociale CAS (10,5%)

Impozit

Venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului pe 
venit, asupra carora platitorul de venit are 

obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor 
sociale si a impozitului, numai daca aceste venituri 

sunt impozabile potrivit titlului III.

NU se datoreaza daca 
persoanele care obtin venituri cu 
regim de retinere la sursa sunt:

        Baza de calcul             
Incadrarea in plafonul minim se 

face de catre organul fiscal anual

    Baza de calcul                                       
Nu poate fi mai mare decat 

echivalentul a de 5 ori castigul 
salarial mediu brut 

10% la venitul brut-contributii 
sociale sau 16% la venitul brut, 
daca s-a optat pentru stabilirea 
impozitului pe venit ca impozit 

final. 

3% la veniturile ce revin din 
asociere

*asocierile fara personalitate 
juridica, cat si persoane 

juridice care conduc 
contabilitatea in partida 

simpla si pentru care plata 
impozitului pe venit se face 

de catre fiecare asociat, 
pentru venitul sau propriu                                    
*persoanele fizice, platile 
efectuate reprezentand 

venituri realizate de 
persoanele fizice din cedarea 

folosintei bunurilor din 
patrimoniul afacerii

*asocierile fara personalitate 
juridica, cat si persoane 

juridice care conduc 
contabilitatea in partida 

simpla si pentru care plata 
impozitului pe venit se face 

de catre fiecare asociat, 
pentru venitul sau propriu                                                     
*persoanele fizice, platile 
efectuate reprezentand 

venituri realizate de 
persoanele fizice din cedarea 

folosintei bunurilor din 
patrimoniul afacerii

*asocierile fara personalitate 
juridica, cat si persoane 

juridice care conduc 
contabilitatea in partida 

simpla si pentru care plata 
impozitului pe venit se face 

de catre fiecare asociat, 
pentru venitul sau propriu                                        
*persoanele fizice, platile 
efectuate reprezentand 

venituri realizate de 
persoanele fizice din cedarea 

folosintei bunurilor din 
patrimoniul afacerii

Venituri din activitati defasurate in baza 
contractelor de agent, prevazute la art. 52 alin. (1) 
lit. b) din Codul fiscal, potrivit art. 296^21 alin. (1) lit.
f)
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10% la venitul brut-contributii 
sociale sau 16% la venitul brut, 
daca s-a optat pentru stabilirea 
impozitului pe venit ca impozit 

final.     

16% asupra partii din profitul 
impozabil al asocierii atribuite 

persoanei fizice rezidente, nu se 
declara in D112

Venituri din activitatea de expertiza contabila si 
tehnica, judiciara si extrajudiciara, prevazute la 
art. 52 alin (1) lit. c) din Codul fiscal, potrivit art. 
296^21 alin (1) lit. f

Venituri obtinute de o persoana fizica dintr-o 
asociere cu o persoana juridica contribuabil 
(microintreprindere), potrivit titlului IV^1 Impozitul 
pe venitul microintreprinderilor, din Codul fiscal, care 
nu genereaza o persoana juridica, prevazute la art. 
52 alin (1) lit. d) din Codul fiscal, potrivit art. 296^21 
alin (1) lit. f

NU

Veniturile din asocierile fara personalitate juridica 
dintre persoanele fizice rezidente si persoanele 
juridice romane, prevazute la art. 13 alin (1) lit. b) 
din Codul fiscal, potrivit art. 296^21 alin (1) lit. f

DA

Persoanele care realizeaz
venituri din salarii sau asimilate 
salariilor i orice alte venituri din 

desf urarea unei activit i 
dependente, venituri din pensii 

i venituri sub forma 
indemniza iilor de omaj, 

asigurate în sistemul public de 
pensii, persoanele asigurate în 

sisteme proprii de asigur ri 
sociale neintegrate în sistemul 

public de pensii, care nu au 
obliga ia asigur rii în sistemul 

public de pensii, precum i 
persoanele care au calitatea de 
pensionari ai acestor sisteme

Venitul brut stabilit prin contractul 
incheiat intre parti

Comisioanele sau onorariile stabilite 
potrivit legii DA

     Desfasoara activitati economice in mod 
independent sau exercita profesii libere si sunt 
inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie

     Desfasoara activitati economice in mod 
independent sau exercita profesii libere si sunt DA
inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie

 Desfasoara activitati economice in mod 
independent sau exercita profesii libere si sunt 
inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie

DA

Comisioanele sau onorariile 
stabilite potrivit legii     

Venitul din asociere          

Venitul din asociere                  

Venitul brut stabilit prin contractul 
incheiat intre parti

DA

DA

NU

*Persoane care realizeaza 
venituri din salarii sau asimilate 
salariilor si orice alte venituri din 

desfasurarea unei activitati 
dependente, venituri din pensii 

si venituri sub forma 
indemnizatiilor de somaj, 

asigurate in sistemul public de 
pensii, persoanele asigurate in 

sisteme proprii de asigurari 
sociale neintegrate in sistemul 

public de pensii, care nu au 
obligatia asigurarii in sistemul 

public de pensii, precum si 
persoanele care au calitatea de 
pensionari ai acestor sisteme                         

sau                            
*Desfasoara activitati 

economice in mod independent 
sau exercita profesii libere si 
sunt inregistrate fiscal potrivit 

legislatiei in materie
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