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Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate (CASS) pentru alte venituri
decât cele salariale

conform Codului fiscal în vigoare începând cu data de 23.04.2018

Au  calitatea  de  contribuabili/pl�titori  de  venit  la  sistemul  de  asigur�ri  sociale  de
s�n�tate:

a) cet��enii români cu domiciliul sau re�edin�a în România;
b)  cet��enii  str�ini  �i  apatrizii  care au solicitat  �i  au ob�inut  prelungirea dreptului  de

�edere temporar� ori au domiciliul în România;
c) cet��enii statelor membre ale Uniunii Europene, Spa�iului Economic European �i ai

Confedera�iei Elve�iene care nu de�in o asigurare încheiat� pe teritoriul altui stat membru care
produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat �i au ob�inut dreptul de a sta în România
pentru o perioad� de peste 3 luni;

d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spa�iului Economic European
�i  Confedera�ia  Elve�ian�  care  îndeplinesc  condi�iile  de  lucr�tor  frontalier  �i  desf��oar�  o
activitate salariat� sau independent� în România �i care rezid� în alt stat membru în care se
întorc de regul� zilnic ori cel pu�in o dat� pe s�pt�mân�; articol 153 Cod fiscal

Cine  datoreaz�  CASS Contribuabilii  la  sistemul  de  asigur�ri  sociale  de  s�n�tate  care
realizeaz� venituri din: 
- activit��i independente;
- drepturi de proprietate intelectual�;
- asocierea cu o persoan� juridic�, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016;
- cedarea folosin�ei bunurilor;
- investi�ii;
- activit��i agricole, silvicultur� �i piscicultur�; 
- alte surse. 
În ce condi�ii se datoreaz� CASS Dac� estimeaz� pentru anul curent venituri de natura

�celor de mai sus a c�ror valoare cumulat� este cel pu in egal� cu 12 salarii minime brute
�pe ar�, în vigoare la termenul de depunere al �declara iei unice (15 martie a anului curent).

Not�: Modelul �i con�inutul Declara�iei unice au fost aprobate prin Ordinul ANAF nr. 888/2018, modificat prin
Ordinul  ANAF  1155/2018.  Declara�ia  cuprinde  dou�  capitole,  Capitolul  I dedicat  veniturilor  realizate  �i
impozitului datorat pentru anul anterior �i  Capitolul II dedicat veniturilor estimate a se realiza în anul în curs
precum �i impozitului �i contribu�iilor sociale estimate.

Încadrarea în plafonul anual se efectueaz� prin cumularea veniturilor dup� cum urmeaz�:
�a) venitul net/brut sau norma de venit din activit� i independente, stabilite potrivit art. 68, 681  �i

69, dup� caz;
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectual�, stabilit dup� acordarea cotei de cheltuieli

�forfetare prev�zute la art. 72 i 721 �, precum i venitul net din drepturi de proprietate intelectual�
determinat potrivit prevederilor art. 73;
c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, titlului III
sau Legii nr. 170/2016, determinat potrivit prevederilor art.125 alin. (8) - (9);

�d) venitul net sau norma de venit, dup� caz, pentru veniturile din cedarea folosin ei bunurilor,
stabilite potrivit art. 84 - 87;
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� � �e)  venitul  i/sau  câ tigul  din  investi ii,  stabilit  conform art.  94  -  97.  În  cazul  veniturilor  din
�dividende i din dobânzi se iau în calcul sumele încasate;

� �f) venitul net sau norma de venit, dup� caz, pentru veniturile din activit� i agricole, silvicultur� i
piscicultur�, stabilite potrivit art. 104 - 106;

�g) venitul brut i/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 116.
La încadrarea în plafonul prev�zut mai sus prev�zut nu se iau în calcul veniturile neimpozabile, prev�zute la

�art. 93 i 105.
art. 170 alin. (1)-(3) Cod Fiscal

I. Contribuabilii obliga�i la plata CASS :
DECLAR� OBLIGA�IA DE ASIGURARE –  prin depunerea  Declara�iei unice - Capitolul II,
pân� la data de 15 martie a anului în curs pentru care se stabile�te contribu�ia de asigur�ri
sociale de s�n�tate  (în anul 2018, termenul declar�rii este cel târziu 15 iulie 2018) sau în
termen de 30 de zile de la data începerii activit��ii/data începerii realiz�rii de venituri. 

STABILESC SUMA DATORAT� -  prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale de calcul
�i înscrierea ei în Declara�iei unice - Capitolul II. 
Baza de calcul a CASS - �echivalentul a 12 salarii minime brute pe ar�, în vigoare la termenul
de depunere a Declara�iei  unice - Capitolul II, respectiv 15 martie a anului  curent/15 iulie
2018.

Pentru cei  care încep în cursul anului sa desf��oare o activitate �i/sau s�  realizeze
venituri din cele mai sus men�ionate, baza de calcul se recalculeaz� corespunz�tor num�rului
de luni  r�mase pân�  la  sfâr�itul  anului,  salariul  minim fiind cel  în vigoare la data depunerii
declara�iei. 

Pentru anul 2018 suma anual� de plat� este 22800 lei x10%=2280 lei
Conform HG 846/2017 salariul de baz� minim brut pe �ar� garantat în plat� începând cu
data de 1 ianuarie 2018 este de 1900 lei 

PL�TESC  –   pân�  cel târziu în data de  15 martie a anului urm�tor celui de realizare a
veniturilor. Totu�i, pân� la acest termen, se pot efectua pl��i oricând �i în orice cuantum, pentru
plata cu anticipa�ie acordându-se bonifica�ii (în anul 2018, CASS estimat datorat achitat pân� la
15 decembrie 2018 se diminueaz� cu o bonifica�ie de 5%).

Persoanele fizice care datoreaz� CASS �i care în cursul anului fiscal se încadreaz� în categoria persoanelor
exceptate  de la  plata  contribu�iei,  cele  care  intr�  în  suspendare  temporar�  a  activit��ii  sau î�i  înceteaz�
activitatea depun la organul fiscal competent  Declara�ia unic� - Capitolul II, în termen de 30 de zile de la
data la care a intervenit evenimentul, �i î�i recalculeaz� contribu�ia datorat� �i declarat� pentru anul în curs.
De asemenea,  oricând contribuabilul  constat�  modificarea veniturilor  estimate  �i  acestea se situeaz�  sub
plafon  poate  depune  Declara�ia  unic�  -  Capitolul  II pân�  cel  târziu  15  martie  a  anului  urm�tor,  pentru
rectificarea venitului estimat �i modificarea contribu�iei datorate.

DEFINITIVEAZ� CASS DATORAT - în anul urm�tor celui de realizare a veniturilor, în func�ie
de veniturile efectiv realizate, prin depunerea Declara�iei unice - Capitolul I.

EXCEP�IE –  în  cazul  veniturilor  cu  re�inere  a  surs�  a  impozitului  (drepturi  de  proprietate
intelectual�,  contracte de activitate sportiva, arenda, asocieri  cu persoane juridice),  pl�titorul
veniturilor de la care contribubilul estimeaz� c� va ob�ine venituri peste plafon va re�ine la surs�
�i  CASS (în cazul mai multor pl�titori  de venit de la care contribuabilul estimeaz�  c�  ob�ine
venituri peste plafon, va desemna unul dintre ei pentru re�inerea CASS) - �a se vedea i materialul
informativ  „Venituri  din  drepturi  de  proprietate  intelectuala  conform noilor  modificari  fiscale”  de  pe  site-ul

� �DGRFP Bra ov/Asistenta contribuabili/Informatii curente Informa ii privind noutatile legislative

art. 170 alin. (4), art. 174 Cod Fiscal
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II. Contribuabilii care nu sunt obliga�i la plata CASS (estimeaz� în anul fiscal curent venituri
cumulate  din  cele  men�ionate sub  nivelul  plafonului  minim)  pot  opta pentru  depunerea
declara�iei unice �i pentru plata CASS pentru anul în curs.
BAZA ANUAL� DE CALCUL A CASS

a)  valoarea a 6 salarii  de  baz�  minime brute  pe �ar�,  în  vigoare  la  data  depunerii
Declara�iei  unice-Capitolul  II,  dac�  depun  declara�ia  pân�  la  împlinirea  termenului  legal  de
depunere (15 martie a anului curent, respectiv 15 iulie 2018 pentru anul 2018)  

b) valoarea salariului de baz� minim brut pe �ar� în vigoare la data depunerii Declara�iei
unice - Capitolul II, înmul�it� cu num�rul de luni r�mase pân� la termenul legal de depunere a
Declara�iei  unice -  Capitolul  I  (15 martie a anului  urm�tor),  inclusiv luna în care se depune
declara�ia, dac�  depun declara�ia dup� împlinirea termenului legal de depunere (15 martie a
anului curent, respectiv 15 iulie 2018 pentru anul 2018)  
art. 180 Cod Fiscal

NOU !!! – Persoanele sunt asigurate în sistemul asigur�rilor sociale de s�n�tate începând cu
data depunerii declara�iei �i sunt asigura�i pân� la expirarea perioadei pentru care au depus
declara�ia. Art. 267alin. (22) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii

Sintez� privind obliga�iile de plat� a CASS
ESTIMAT REALIZAT OBLIGA�IA FINAL�

Estimat sub plafon
Nu opteaz�

Realizat sub plafon Nu datoreaz� CASS

Estimat sub plafon
Opteaz�

Realizat sub plafon Depune declara�ia în termen
Datoreaz� CASS
10% x 11.400 lei (6 luni)

Estimat sub plafon
Opteaz�

Realizat sub plafon Depune declara�ia ulterior termenului
Datoreaz� CASS
10% x 1.900 x nr. de luni r�mase

Estimat sub plafon Realizat peste plafon Datoreaz� CASS
10% x 22.800 LEI (12 luni)

Estimat peste plafon Realizat peste plafon Datoreaz� CASS
10% x 22.800 (12 luni)

Estimat peste plafon Realizat sub plafon
Este salariat

Nu datoreaz� CASS

Estimat peste plafon Realizat sub plafon
Nu este salariat

Datoreaz� CASS
10% x 11.400 (6 luni)

Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribu�iei de asigur�ri sociale de
s�n�tate CASS

a) copiii pân� la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pân� la vârsta de 26 de ani, dac�
�sunt elevi, inclusiv absolven ii de liceu, pân� la începerea anului universitar, dar nu mai mult de

�3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studen i,  � �studen ii-doctoranzi care desf� oar�
�activit� i  didactice,  potrivit  contractului  de  studii  de  doctorat,  în  limita  a  4  -  6  ore
�conven ionale didactice pe s�pt�mân� �, precum i persoanele care urmeaz� modulul instruirii

� � �individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni solda i sau grada i profesioni ti. Dac� realizeaz�
�venituri  din  salarii  sau  asimilate  salariilor  sau  venituri  lunare  cumulate  din  activit� i

� �independente,  activit� i  agricole,  silvicultur�  i  piscicultur�  peste valoarea salariului  de baz�
� �minim brut pe ar�, pentru aceste venituri datoreaz� contribu ie;
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b) tinerii cu vârsta de pân� la 26 de ani care provin din sistemul de protec�ie a copilului.
Dac�  realizeaz�  venituri  din  salarii  sau  asimilate  salariilor  sau  venituri  lunare  cumulate  din
activit��i independente, activit��i agricole, silvicultur� �i piscicultur� peste valoarea salariului de
baz� minim brut pe �ar�, pentru aceste venituri datoreaz� contribu�ie;

c)  so�ul,  so�ia  �i  p�rin�ii  f�r�  venituri  proprii,  afla�i  în  între�inerea  unei  persoane
asigurate;

d) persoanele ale c�ror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat� cu
începere de la 6 martie 1945, precum �i celor deportate în str�in�tate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea
unor  drepturi  magistra�ilor  care  au  fost  înl�tura�i  din  justi�ie  pentru  considerente  politice  în
perioada anilor 1945 - 1989, cu modific�rile ulterioare, prin Ordonan�a Guvernului nr. 105/1999
privind  acordarea  unor  drepturi  persoanelor  persecutate  de  c�tre  regimurile  instaurate  în
România  cu  începere  de  la  6  septembrie  1940  pân�  la  6  martie  1945  din  motive  etnice,
aprobat�  cu modific�ri  �i  complet�ri  prin Legea nr.  189/2000, cu modific�rile �i  complet�rile
ulterioare,  prin  Legea  nr.  44/1994  privind  veteranii  de  r�zboi,  precum �i  unele  drepturi  ale
invalizilor  �i  v�duvelor  de  r�zboi,  republicat�,  cu  modific�rile  �i  complet�rile  ulterioare,  prin
Legea  nr.  309/2002  privind  recunoa�terea  �i  acordarea  unor  drepturi  persoanelor  care  au
efectuat stagiul militar în cadrul Direc�iei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961,
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i persoanele prev�zute la art. 3 alin. (1) lit. b)
pct. 1 din Legea recuno�tin�ei pentru victoria Revolu�iei Române din Decembrie 1989 �i pentru
revolta  muncitoreasc�  anticomunist�  de  la  Bra�ov  din  noiembrie  1987  nr.  341/2004,  cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru drepturile b�ne�ti acordate de aceste legi;

e)  persoanele  cu  handicap,  pentru  veniturile  ob�inute  în  baza  Legii  nr.  448/2006,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;

f) bolnavii cu afec�iuni incluse în programele na�ionale de s�n�tate stabilite de Ministerul
S�n�t��ii, pân� la vindecarea respectivei afec�iuni;

g) femeile îns�rcinate �i l�uzele;
h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum

�i pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectual�;
h1)  �persoanele  fizice  care  realizeaz�  venituri  din  salarii  i  asimilate  salariilor,

pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectual�;
i) persoanele fizice care se afl� în concedii medicale pentru incapacitate temporar� de

munc�, acordate în urma unor accidente de munc� sau a unor boli profesionale, �precum i cele
� �care se afl� în concedii medicale acordate potrivit Ordonan ei de urgen � a Guvernului

�nr. 158/2005, aprobat� cu modific�ri i complet�ri prin Legea nr. 399/2006, cu modific�rile
� �i complet�rile ulterioare, pentru indemniza iile aferente certificatelor medicale;

j) persoanele care beneficiaz� de indemniza�ie de �omaj sau, dup� caz, de alte drepturi
de protec�ie social� care se acord� din bugetul asigur�rilor pentru �omaj, potrivit legii, pentru
aceste drepturile b�ne�ti;

k) persoanele care se afl� în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind
procedura adop�iei,  republicat�,  cu modific�rile �i  complet�rile  ulterioare,  în concediu pentru
cre�terea copilului potrivit prevederilor art. 2 �i art. 31 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.
111/2010  privind  concediul  �i  indemniza�ia  lunar�  pentru  cre�terea  copiilor,  aprobat�  cu
modific�ri prin Legea nr. 132/2011, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru drepturile
b�ne�ti acordate de aceste legi;

l) persoanele fizice care beneficiaz� de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru aceste drepturi b�ne�ti;

m)  persoanele  care  execut�  o  pedeaps�  privativ�  de  libertate  sau se  afl�  în  arest
preventiv în unit��ile  penitenciare, persoanele re�inute, arestate sau de�inute care se afl�  în
centrele  de  re�inere  �i  arestare  preventiv�  organizate  în  subordinea  Ministerului  Afacerilor
Interne, precum �i persoanele care se afl� în executarea unei m�suri educative ori de siguran��
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privative  de  libertate,  respectiv  persoanele  care  se  afl�  în  perioada  de  amânare  sau  de
întrerupere a execut�rii pedepsei privative de libertate;

n)  str�inii  afla�i  în  centrele  de cazare în  vederea return�rii  ori  expulz�rii,  precum �i
pentru  cei  care  sunt  victime  ale  traficului  de  persoane,  care  se  afl�  în  timpul  procedurilor
necesare stabilirii identit��ii �i sunt caza�i în centrele special amenajate potrivit legii;

o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în eviden�a Secretariatului de Stat
pentru Culte;

p) persoanele cet��eni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o
perioad� de cel mult 12 luni.

Persoanele  fizice  aflate  în  situa�iile  prev�zute  mai  sus  începând  cu  lit.  d)  dac�
realizeaz�  venituri  din salarii,  activit��i  independente,  din  asocierea  cu  o  persoan�
juridic� contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosin�ei
bunurilor,  din  investi�ii,  din  activit��i  agricole,  silvicultur�  �i  piscicultur�  sau din  alte
surse �pentru acestea datoreaz� contribu ia de asigur�ri sociale de s�n�tate, conform regulilor
specifice fiec�rei categorii de venituri.

Art. 154 Cod fiscal

Baza legal�: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin
OUG nr. 18/2017�i OUG nr. 25/2018

Ordinul  pre�edintelui  ANAF  nr.  888/2017,  modificat  prin  OANAF  nr.
1155/2018

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare

Material informativ publicat în data de 24.05.2018
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