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Noutati calcul salarii si cote contributii salarii pentru anul 2018 
(conform legislatiei publicate pana la 12.12.2017) 

 
   
 Incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, noutatile privind calcul salariilor, cotele de 

impozitare, cotele contributiilor de asigurari sociale obligatorii, potrivit OUG nr. 79/2017 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial  nr. 885 

din 10 noiembrie 2017, HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat 

in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 950 din 29 noiembrie 2017, sunt: 

 1. Impozitul pe venit 

 Cota de impozit este 10% pentru determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate 

salariilor (inclusiv zilieri), potrivit art. I pct. 15 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 64 alin. (1) din Codul 

fiscal. 

 Deducerea personala acordata pentru veniturile din salarii la  locul  unde  se  afla  functia de baza, 

pentru venitul lunar brut de pana la 1.950 lei inclusiv, este: 

-pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 510 lei, 

-pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 670 lei, 

-pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 830 lei, 

-pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 990 lei, 

-pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere -1310 lei, potrivit art. I pct. 

15 din OUG nr. 79/2017, respectiv art.77 alin (2) din Codul fiscal. 

 

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 

3.600 lei deducerile personale sunt degresive, potrivit art. I pct. 15 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 

77 alin (2) din Codul fiscal si se calculeaza dupa formula: 

Deducerea in functie de numarul de persoane avute in intretinere – 15 x 

RotunjirePrinAdaos((Venitul brut lunar -1950): 50) 

 

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acorda 

deducerea personala, potrivit art. I pct. 15 din OUG nr. 79/2017, respectiv art.77 alin (2) din Codul fiscal. 

 Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii si alti membri de familie pana la gradul al doilea 

inclusiv, ale carei venituri impozabile si neimpozabile, nu depasesc 510 lei lunar, cu exceptia veniturilor 

prevazute la art. 77 alin. (3) din Codul fiscal, potrivit art.I pct. 22 din OUG nr. 79/2017. 

 Pentru veniturile platite incepand cu data de 1 ianuarie 2018 impozitul retinut la sursa pe 

veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, din arendarea bunurilor agricole, precum si in cazul 

veniturilor obtinute de persoanele fizice in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica cu 

contribuabil potrivit titlurilor II sau III, se declara prin completarea si depunerea formularului D100 

Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat. 

 Cota de impozit pe veniturile din proprietate intelectuala, pentru care platitori de venituri au 

obligatia retinerii la sursa a impozitului este 7% pentru plati anicipate, aplicata la venitul brut, potrivit art. I 
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pct. 18 din OUG nr. 79/2017, respectiv art.72 alin. (2) din Codul fiscal, iar pentru stabilirea impozitului final 

10%, asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra 

venitului brut, potrivit art. I pct. 19 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 73 alin. (2) din Codul fiscal. 

 Cota de impozit pe veniturile din arenda este 10%, calculata prin retinere la sursa de catre platitorii 

de venituri, asupra venitului net, obtinut prin deducerea din venitul brut a chetuielilor determinate prin 

aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, potrivit art. I pct. 24 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 84 alin 

(8) din Codul fiscal. 

 Incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, platitorii de venituri cu regim de retinere la 

sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului 

pentru fiecare beneficiar de venit, D205,  la  organul  fiscal  competent,  pana  in  ultima  zi  a  luni  februarie  

inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate 

salariilor, care au obligatia depunerii declaratiei D112, potrivit art. 132 alin. (2) din Codul fiscal. In anul 

2019, declaratia D 205 se depune pentru anul 2018, de platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a 

impozitelor, fara a cuprinde impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor.  

   

 2. Contributia de asigurari sociale 

 Cota de contributiei de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care realizeaza 

venituri din salarii sau asimilate salariilor este 25%, potrivit art. I pct. 42 din OUG nr. 79/2017, respectiv 

art. 138 din Codul fiscal. 

 Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin 

venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract de munca cu norma intreaga sau cu timp 

partial, nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara  in  vigoare in luna pentru care se  

datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului de zile in care contractul a fost activ 

(nu  a  fost  suspendat),  potrivit  art.  I  pct.  51  din  OUG  nr.  79/2017,  respectiv  art.  146   alin.  (5^1)  din  Codul  

fiscal. Exceptiile de la plafonarea minima a bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale s-au pastrat, 

potrivit art. I pct. 51 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 146  alin. (5^2) din Codul fiscal. 

 Se excepteaza de la plata contributiei de asigurari sociale veniturile din salarii si asimilate salariilor 

realizate de catre persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, din activitati pentru 

care exista obligatia asigurarii in aceste sisteme potrivit legii, potrivit art. I pct. 45 din OUG nr. 79/2017, 

respectiv art. 141 lit. b) din Codul fiscal.  

 Pe veniturile din proprietate intelectuala, pentru care platitori de venituri au obligatia retinerii la 

sursa a impozitului, nu se mai datoreaza contributia de asigurari sociale, potrivit art. I pct. 57 din OUG nr. 

79/2017. 

 Cotele de contributii de asigurari sociale datorata de catre angajatori: 

  a) in cazul conditiilor deosebite de munca 4%. 

  b) in cazul conditiilor speciale de munca 8%, potrivit art. I pct. 42 din OUG nr. 79/2017, 

respectiv art. 138 din Codul fiscal. 
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 3. Contributia de asigurari sociale de sanatate 

 Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care au 

calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii este 10%,  potrivit  art.  I  pct.  69  din  OUG nr.  

79/2017, respectiv art. 156 din Codul fiscal. 

  Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice 

care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract de munca cu norma intreaga 

sau cu timp partial, nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe  tara  in  vigoare  in  luna  

pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului de zile in care 

contractul a fost activ (nu a fost suspendat), potrivit art. I pct. 75 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 168 alin. 

(5^1) din Codul fiscal. Exceptiile de la plafonare minima a bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale de 

sanatate s-au pastrat, potrivit art. I pct. 57 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 168 alin. (5^1) din Codul fiscal. 

 Nu se mai datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de 

incapacitate temporara de munca, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, 

potrivit art. I pct. 71 din OUG nr. 79/2017, fiind incluse in categoria persoanelor fizice exceptate de la plata 

contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. I pct. 65 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 154 alin. 

(1) lit. i) din Codul fiscal. 

 Platitorii de venituri nu au obligatia calcularii si retinerii contributiilor sociale de sanatate, 

incepand cu 1 ianuarie 2018, pentru veniturile cu regim de retinere la sursa  a impozitului pe venit, 

obtinute din drepturi de proprietate intelectuala, arenda, asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit 

titlului II, III, potrivit art. I pct. 80 din OUG nr. 79/2017. Persoanele care prin insumarea venitului net din 

activitati independente, venitului brut din asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit titlurilor II sau 

III, venitul net sau norma de venit, dupa caz, din cedarea folosintei bunurilor, venitul/castigul din investitii, 

venitul net sau norma de venit, dupa caz, din activitati agricole, venitul brut/venit impozabil din alte surse, 

realizeaza venituri anuale cumulate, in anul fiscal precedent, cel putin egale cu 12 salarii de baza 

minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri si nu sunt exceptate de la plata contributiei 

de asigurari sociale de sanatate, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate si depun anual la 

organul fiscal competent, pana la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia, 

declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafon,  potrivit  art.  I  pct.  80  din  OUG  nr.  

79/2017, respectiv art. 170 din Codul fiscal. 

 

 4. Contributia asiguratorie pentru munca 

  Cota contributiei asiguratorie pentru munca datorata de catre angajatori   sau persoane asimilate 

acestora este 2,25%, potrivit art. I pct. 91 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 220^3 din Codul fiscal. 

 Baza lunara de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca o reprezinta suma castigurilor brute 

realizate din salarii si venituri asimilate salariilor, prevazute la art. 220 din Codul fiscal, potrivit art. I pct. 

57 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 220^4 din Codul fiscal. 
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 5. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 1 ianuarie 2017 este 1900 lei  

lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie, pe luna, in anul 2018, reprezentand 11,40 

lei/ora, potrivit art. I din HG nr. 846/2017. 

    Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara

constituie contravenie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, potrivit art. 260 din Codul 

muncii. 

 

 6.Castigul salarial mediu brut pe anul 2018 este 4.162 lei, potrivit art. 15 din Legea bugetului 

asigurarilor sociale de stat  pe anul 2018 (conform proiectului aprobat de Guvern) 

 Pentru anul 2018 cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in cazul: 

 -asiguratului sau pensionarului 4.162 lei 

 -unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului 2.081 lei, potrivit art. 16 din Legea 

bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. 
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