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Prezentul Smart Update contine la final, o descriere in engleza a celor mai importante prevederi continute.
The present Smart Update contains at the end an English translation of the most important headlines herein contained.

NOI MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL
In data de 23.01.2013 s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 54 Ordonanta Guvernului
nr. 8 privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Actul normativ intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2013.
Printre modificari, enumeram mai jos cele mai importante aspecte:
a) Indemnizatii primite de angajati pe perioada delegarii si detasarii
Incepand cu data de 1 februarie 2013, indemnizaţiile primite de angajaţi pe perioada
delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului,
precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, vor intra in baza de calcul a
impozitului pe venit si in baza de calcul a contributiilor sociale pentru partea
care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru
personalul din instituţiile publice.
b) Dobanzi acordate in legatura cu salariile si diferentele de salarii
stabilite prin hotărâre judecătorească definitiva si irevocabila.
Incepand cu data de 1 februarie 2013, se extinde baza de impozitare precum si si a
bazei de calcul a contributiilor sociale astfel încât sa cuprindă și dobânzile acordate
in legătură cu salariile sau diferențele de salarii (alături de actualizarea cu rata
inflației) stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
Redam in continuare un tabel comparativ al modificarilor Codului Fiscal, conform OG nr.
8/2013. Tabelul prezentat cuprinde exclusiv modificarile relevante pentru domeniul HR.
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ENGLISH VERSION
NEW AMENDMENTS OF THE FISCAL CODE
On 23.01.2013 the Government Ordinance no. 8 regarding the Amendments of the Fiscal
Code has been published into the Official Gazette of Romania no. 54.
The ordinance shall be applicable as from 1 february 2013.
Among the modifications, we enumerate the following main changes:
a) Allowances
delegation

received by

the

employees

during

the

secondment or

Startin with 1 february 2013, the allowances received by the employees during the
secondment or delegation to another city, in Romania or abroad, for working purposes
as well as any other amounts having the same nature, shall be subject to tax on
income and to social contributions for the amount exceeding 2,5 the level of the
legal allowance settled through Government decision for the public institutions’
employees.
b) Interest related to salaries settled through definitive and irrevocable
court decisions.
Starting with 1 february 2013, the base of the income tax as well as the base of
the social contributions calculation shall be extended with the interest related to
salaries settled through definitive and irrevocable court decisions (together with the
inflation rate).

3

Cod Fiscal modificat prin OG 8/2013, in vigoare de la 01.02.2013

Cod fiscal anterior datei de 01.02.2013

Definirea veniturillor din salarii

La articolul 55 alineatul (2), literele i) şi j ) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
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"i) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în
altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi
orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte 2,5 ori
nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din
instituţiile publice;
..................................................................................................
j1) sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în
legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie,
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile;"

i) sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare
de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate,
în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din
instituţiile publice;
…………………………………………
j^1) sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza
unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi
actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;

La articolul 55 alineatul (4), literele g) şi m) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"g) sumele primite de angajaţi în condiţiile prevăzute de lege sau de
contractul de muncă aplicabil, pe perioada delegării şi detaşării în altă
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, ca
indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori
nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din
instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor
de transport şi cazare;
..................................................................................................
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi
dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul
fiscal din statul respectiv. Fac excepţie veniturile salariale plătite de
către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are

g) sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport
şi cazare a indemnizaţiei primite pe perioada delegării şi detaşării în altă
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului. Sunt exceptate
de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fără scop
patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit peste
limita de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice;
……………………………………………..…….
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi
dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal
din statul respectiv. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau
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sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul
în situaţia în care România are drept de impunere;".
permanent în România, care sunt impozabile indiferent de perioada de
desfăşurare a activităţii în străinătate;
Determinarea impozitului pe venitul din salarii

La articolul 57, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat,
alineatul (22), cu următorul cuprins:
"(2^2) În cazul veniturilor reprezentând salarii, diferenţe de salarii,
dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu
indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase
definitive şi irevocabile, impozitul se calculează şi se reţine la data
efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la
data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se
virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite."
Baza de calcul a contributiilor sociale individuale

La articolul 296^4 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi
orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte limita a
de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul
din instituţiile publice;".

m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, acordate de
persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare
de impozit pe profit, inclusiv Banca Naţională a României, peste limita a
de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice;

Exceptii generale

La articolul 296^15, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă g) sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, şi orice alte şi cazare, precum şi indemnizaţia primită pe perioada delegării şi
sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului,
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hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum în limita a de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile
şi sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;". publice, precum şi partea care depăşeşte această limită în cazul
angajatorilor persoane juridice şi fizice plătitoare de impozit pe profit şi,
respectiv, impozit pe venit;
Depunerea declaratiilor

La articolul 296^19, alineatele (1^11) şi (1^12) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(1^11) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1^9) şi (1^10) au obligaţia să (1^11) Angajatorii prevăzuți la alin. (1^10) au obligaţia să transmită
transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul organului fiscal competent informații cu privire la acordul încheiat cu
angajații.
încheiat cu angajaţii.
(1^12) Dacă între angajatorii prevăzuţi la alin. (1^9) şi (1^10) şi
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) nu au fost încheiate
acorduri, obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale datorate de
angajatori, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale individuale, precum
şi depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1) revine angajatorilor.
Declaraţia se poate depune direct sau printr-un reprezentant
fiscal/împuternicit."
La articolul 296^19, după alineatul (1^12) se introduce un nou alineat,
alineatul (1^13), cu următorul cuprins:

(1^12) Dacă între angajatorii prevăzuți la alin. (1^10) şi persoanele
prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) nu au fost încheiate acorduri, obligaţia
privind achitarea contribuţiilor sociale datorate de angajatori, reținerea şi
virarea contribuţiilor sociale individuale, precum şi depunerea declaraţiei
prevăzute la alin. (1) revine angajatorilor. Declaraţia se poate depune
direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit.

"(1^13) În cazul în care angajatorii prevăzuţi la alin. (1^9) nu îşi
îndeplinesc obligaţiile menţionate la alin. (1^12), persoanele prevăzute
la art. 296^3 lit. a) şi b) care obţin venituri sub formă de salarii de la
aceşti angajatori depun declaraţia prevăzută la alin. (1) lunar, direct sau
printr-un reprezentant fiscal/împuternicit, şi achită contribuţiile sociale
individuale, iar contribuţiile sociale ale angajatorilor cad în sarcina
acestora."
Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
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"CAPITOLUL II Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele
care realizează venituri impozabile din activităţi independente,
activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, precum şi din asocieri
fără personalitate juridică"

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează
venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri
fără personalitate juridică

Contribuabilii

La articolul 296^21 alineatul (1), literele g) şi h) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute
la art. 71 lit. a) - c);
prevăzute la art. 71 alin. (1);
h) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a
h) persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.
impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d).
71 alin. (2) şi (5)."
La articolul 296^21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuţii sociale (2) Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform
obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) - c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
impozabile potrivit titlului III."
ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale
neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea
de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru
veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre
situațiile prevăzute la alin. (1).
Baza de calcul

La articolul 296^22, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), baza (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), baza
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lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
reprezintă valoarea anuală a normei de venit, determinată potrivit
prevederilor art. 73, raportată la cele 12 luni ale anului.

lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
reprezintă venitul net determinat potrivit prevederilor art. 72 şi,
respectiv, art. 73 coroborat cu art. 48, raportată la cele 12 luni ale anului.

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza de
calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul
încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă
prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau
onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi
extrajudiciare, şi orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea
acestora, pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului pe venit.
.................................................................................................
(6) În cazul persoanelor care realizează numai venituri de natura
celor prevăzute la art. 71 alin. (1), (2) şi (5) sub nivelul salariului de
bază minim brut pe ţară lunar şi nu fac parte din familiile beneficiare de
ajutor social, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe ţară."

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi h), baza
de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul
încheiat între părţi, diferența dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă
prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau
onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi
extrajudiciare.
………………………………………………….….…..
(6) În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor
prevăzute la art. 71 lit. a) - d) sub nivelul salariului de bază minim brut
pe ţară lunar şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social,
baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe ţară.

La articolul 296^22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
"(4^1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. h)
este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate
în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând
contribuţii sociale, raportată la cele 12 luni ale anului."
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Exceptii specifice

La articolul 296^23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 296^23. - (1) Persoanele care realizează venituri de natura celor
prevăzute art. 71 alin. (1), (2) şi (5), venituri dintr-o asociere cu o
persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o
persoană juridică, precum şi cele care realizează venituri din asocierile
fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), nu datorează
contribuţie de asigurări sociale."
La articolul 296^23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul cuprins:

(1) Persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), art. 52 alin. (1) lit.
d), art. 71 lit. d), precum şi cele care realizează venituri din asocierile
fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) nu datorează
contribuţie de asigurări sociale.

"(4) Persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi
dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de
şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în
sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de
pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii,
precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme,
nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute
ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la
art. 296^21 alin. (1).
Plati anticipate cu titlu de contributii sociale

La articolul 296^24, alineatele (1), (2), (4), (5), (5^1) şi (8) se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 296^24. - (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) şi lit. g)
a)-e) şi h) sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de
contribuţii sociale.
titlu de contribuţii sociale.
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(2) În cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, plăţile
anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent,
potrivit regulilor prevăzute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza
declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind
venitul realizat, după caz. În cazul contribuţiei de asigurări sociale,
obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe baza venitului declarat,
prevăzut la art. 296^22 alin. (1).
.................................................................................................
(4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin.
(1) lit. a)-e) şi h) se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial,
în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru.

(2) În cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, plăţile anticipate
prevăzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, prin
decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/declaraţiei
privind venitul realizat, potrivit regulilor prevăzute la art. 82, sau pe baza
normelor de venit, potrivit prevederilor prevăzute la art. 83. În cazul
contribuţiei de asigurări sociale, obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe
baza venitului declarat, prevăzut la art. 296^22 alin. (1).

(5) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. f) datorează
contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor
anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi
virării sumelor respective în conformitate cu prevederile art. 52 şi 34,
după caz.

(5) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi h) datorează
contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor
anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi
virării sumelor respective în conformitate cu prevederile art. 52 şi art. 74
alin. (4), după caz.

(5^1) Plătitorii de venit calculează, reţin şi virează contribuţiile
sociale numai pentru persoanele fizice care realizează venituri de natura
celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), altele decât cele care
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită
profesii libere şi sunt înregistrate fiscal potrivit legislaţiei în materie.
.................................................................................................
(8) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor
prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), obligaţiile reprezentând
contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea
cotei de contribuţie asupra veniturilor prevăzute la art. 296^22 alin. (4),
se reţin şi se virează de către plătitorul de venit."

…………………………………………………………………

(4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1)
lit. a) - e) şi g) se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în
4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru, pentru cei de la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) şi, respectiv,
semestrial, în două rate egale, până la data de 25 septembrie inclusiv şi
25 noiembrie inclusiv, pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin.
(1) lit. g).

(5^1) Plătitorii de venit calculează, rețin şi virează contribuțiile sociale
numai pentru persoanele fizice care realizează venituri de natura celor
prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi h), altele decât cele care
desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii
libere şi sunt înregistrate fiscal potrivit legislaţiei în materie.
……………………………………………………………………

(8) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor
prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi h), obligaţiile reprezentând
contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea
cotei de contribuție asupra veniturilor prevăzute la art. 296^22, se rețin şi
se virează de către plătitorul de venit, iar încadrarea în plafoanele
prevăzute la art. 296^22 alin. (5) şi (6) se face de către organul fiscal,
anual, după depunerea declaraţiilor informative de către plătitorii de
venit.
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La articolul 296^24, după alineatul (8) se introduce un nou alineat,
alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor
prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f)-h) încadrarea în plafoanele
prevăzute la art. 296^22 alin. (5) şi (6) se face de către organul fiscal,
după încheierea anului fiscal, pe baza declaraţiilor fiscale."
Declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale

La articolul 296^25, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"Art. 296^25. - (1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară
de calcul al contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei
declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi
a declaraţiei de venit estimat/norma de venit prevăzută la art. 81 şi a
declaraţiei privind venitul realizat prevăzută la art. 83, pentru
contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

(1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a
contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind
venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraţiei de
venit estimat prevăzute la art. 81 şi a declaraţiei privind venitul realizat
prevăzute la art. 83, pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

(2) În cazul impunerii în sistem real, obligaţiile anuale de plată a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza
declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei prevăzute la art.
296^18 alin. (3) lit. b1) asupra bazelor de calcul prevăzute la art.
296^22 alin. (2) şi (4^1).

(2) În cazul impunerii în sistem real, obligaţiile anuale de plată a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza
declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotelor prevăzute la art.
296^18 alin. (3) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^22 alin.
(2) şi (3).

(3) La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuţiei de (3) La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile prevăzute
la art. 80.
anuale prevăzute la art. 80.
(4) Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări (4) Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate se realizează prin decizia de impunere anuală, pe
sociale de sănătate se realizează de organul fiscal competent, prin
baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.
decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele
11

datorate cu titlu de plăţi anticipate, şi se efectuează încadrarea în
plafoanele prevăzute la art. 296^22 alin. (5) şi (6)."
La articolul 296^25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit.
g), obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate se determină pe baza declaraţiei prevăzute la art. 74 alin. (2),
prin aplicarea cotei prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. b1) asupra
bazei de calcul prevăzute la art. 296^22 alin. (3). Baza de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în
decizia de impunere prevăzută la art. 74 alin. (4), iar plata se efectuează
în două rate egale, până la data de 25 octombrie inclusiv şi 15
decembrie inclusiv."
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