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TRANSFERUL CONTRIBUŢIILOR SOCIALE 
DE LA ANGAJATOR LA SALARIAT



de la angajator la s
REDUCEREA NUMĂRULUI CONTRIBUŢIILOR SOCIALE 
AFERENTE SALARIILOR

2017
1. CÂS - Asig. Sociale sa la ria t 10,5%

%o CASS -  Asig. Sănătate sa la ria t 5,5%

2. CFS - Fond şom aj sa la ria t 0,5%

4 . CHS -  Asig» Sociale angajator 15,8%

5• CASS - Aslg9 Sănătate angajator 5,2%

6 . CFS -  Fond ş©maj angafator 0,5%

7. CCI -  Concediî  indem nizaţii, angajator 0,85% 

8® FCâPCS -  C reanţe sa laria te  angajator 0,25% 

So AMBP - Risc accidente angajator 0,15%

<18

1* CAS - Asig. Ssclate sa la ria t 25%

2« CASS -  Asig. Sănătate sa la ria t 10%

3. C on tribu ţia  asiguratorie  
de m uncă - angajator 2,25%
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REDUCEREA COTEI TOTALE A CONTRIBUŢIILOR 
SOCIALE AFERENTE SALARIILOR

3 9 , 2 5 %  *  3 7 , 2 5 %



Trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat au vizat:
Reformarea sistemelor sociale publice din România în vederea creşterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul 

asigurărilor sociale de stat şi de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce priveşte plata la timp a contribuţiilor sociale obligatorii 
datorate atât de către aceştia, cât şi de către angajaţi.

Reducerea cotei totale a contributiilor sociale aferente salariilor a condus la cresterea usoara a incasarilor la bugetul 
asigurarilor sociale si in consecinta la cresterea incasarilor la Bugetul General consolidat al statului cu procentele cu 24,79% in anul 
2018 fata de anul 2017 si respectiv cu 18,63 % in 2019 fata de anul trecut.

Evoluţia incasarilor la Bugerul General 
Consolidat si bugetele asigurarilor 

sociale
comparativ anual 2017/2018
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Evoluţia incasarilor la Bugerul General 
Consolidat si bugetele asigurarilor 

sociale
comparativ 3 trimestre 2018/2019 
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■ realizat 2017 532.81 20.39 256.4 1402.45 ■ Realizari 9 luni 2018 506.15 17.57 246.71 1212.34

■ realizat 2018 726.67 24.65 350.22 1,750.10 ■ Realizari 9 luni 2019 614.47 19.4 274.97 1438.18



Alte modificări legislative ale 
Codului fiscal cu impact asupra 

activitatii de colectare a 
veniturilor la Bugetul General

consolidat.



Stabilirea contravenţiilor

Cu scopul de a reglementa o serie de instrumente care să asigure 
prevenirea săvârşirii de contravenţii din 17.01.2018 au intrat in vigoare 
prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017.

Conform  legii agentu l cons ta ta to r nu va ap lica  sancţiun i 
contravenţionale pentru o serie de contravenţii prevăzute prin hotarare 
de guvern.

Măsura luată în acest caz este de încheiere a unui proces-verbal de 
constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului 
la care anexează un plan de remediere. în această situaţie nu se aplică 
sancţiuni contravenţionale complementare.



TVA de 9% pentru livrarea de 
îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în 

agricultură
Pentru a veni in sprijinul agricultorilor a fost extinsa aplicarea cotei reduse 

de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în 
agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, 
precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul 
agricol.

Prestările de servicii pentru care se aplica cota de TVA de 9% cuprind şi: 
defrişarea plantaţiilor viticole şi pomicole; instalarea sistemelor de susţinere, 
conducere şi palisaj în plantaţii viticole şi pomicole; instalarea sistemelor de 
irigare/fertirigare în plantaţii viticole şi pomicole; instalarea sistemelor de 
protectie antigrindină şi antiploaie în plantaţiile viticole şi pomicole; înfiinţarea şi 
menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale; determinarea calităţii 
genetice a animalelor; lucrările specifice domeniului îmbunătăţirilor funciare 
prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.157/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru 
serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile.



Modificare plafon TVA

La solicitarea mediului de afaceri, plafonul de scutire de la care 
persoanele impozabile sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de 
TVA a fost majorat la 88.500 euro, respectiv 300.000 lei, incepand cu 
01.04.2018.



Declaraţia unica

Persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de 
asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează 
impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului 
fiscal depun o singura declaratie, respectiv Declaratia unica privind impozitul 
pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru toate 
veniturile obtinute.

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice 
care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate.

Organele fiscale nu mai emit decizii anuale de impunere.
Se introduce o bonificaţie pentru plata anticipată a impozitului pe 

venit, estimat de către contribuabil.
Bonificaţia se acordă şi în cazul în care la definitivarea impozitului 

prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate 
de persoane fizice se constată că au fost achitate toate obligaţiile fiscale 
datorate pentru anul precedent până la termenele de plata stabilite.



Susţinere activităţii entităţilor nonprofit 
şi a unităţilor de cult

Se pot efectua sponsorizari in scopul asigurării finanţării activităţii 
entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult din:
- impozitul pe venitul microîntreprinderii - 20% din impozit
- impozitul pe profit - se scade din impozit suma minima dintre valoarea 
calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri si valoarea 
reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
- venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală, venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor, venituri din pensii, venituri din activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură, venituri din activitati sportive, venituri din 
transferul titlurilor de valoare - până la 3,5% din impozitul anual datorat.



Plata trimestriala a dividendelor

O pţional, plata d iv idende lo r se poate realiza trim estria l, 
regularizarea diferenţelor urmând a se face prin situaţiile financiare 
anuale. Dividendele atribuite parţial şi diferenţele născute din această 
atribuire se vor evidenţia în cuprinsul situaţiilor financiare anuale. Pe 
de altă parte, dacă se datorează restitu iri de dividende, după 
regularizarea diferenţelor, achitarea acestora către societate se va face 
în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale.



Facilitati constructii
In perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028:

- sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, 
pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, pentru care 
sunt îndeplinite cumulativ anumite conditii.
- cota contribuţiei de asigurări sociale de 25% se reduce cu 3,75 puncte 
procentuale (CAS - 21,25%).
- exceptie de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
- cota contributiei asiguratorii pentru munca se reduce la 0,3375

Persoanele fizice care beneficiaza de facilitati, in perioada 1 
ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028:
- sunt asigurate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata 
contributiei.
- beneficiaza de drepturile acordate din sistemul asigurarilor pentru 
accidente de munca si boli profesionale, sistemul asigurarilor pentru 
somaj, conform legislatiei in vigoare, inclusiv de concedii si indemnizatii 
de asigurari sociale de sanatate
- perioadele lucrate in sectorul constructiilor constituie stagiu de cotizare 
pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie 
pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu 
leaislatia in vigoare.



Inregistrare in scopuri de TVA

In vederea eficientizării procedurii de înregistrare în scopuri de TVA 
pentru contribuabilii care optează pentru aplicarea regimului normal de 
taxă în contextul în care cifra de afaceri este inferioară plafonului de 
scutire (300.000 lei/an) s-a instituit procedura de înregistrare rapidă, 
contribuabilii avand posibilitatea de a depune electronic "Declaraţia pe 
proprie răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 
316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare”.

Contribuabilii vor depune la organul fiscal competent şi declaraţia de 
menţiuni - formular 010 împreună cu dovada transmiterii declaraţiei pe 
proprie răspundere fără erori de validare.

Înregistrarea în scopuri de TVA a acestor contribuabili se va face 
chiar în ziua depunerii formularului 010, prin emiterea deciziei de 
aprobare a înregistrării.



MASURI DE EFICIENTIZARE A 
RECUPERARII OBLIGATIILOR 

BUGETARE
1. Instituirea unor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare 
restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în 
cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Condiţii pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare
a) să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la 
plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
b) să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat 
prudent, întocmite de un expert independent;
c) să nu se afle în procedura insolvenţei;
d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.
f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent.
Notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare se 
poate depune pana la 31.10.2019.



2. Anularea unor obligaţii accesorii
Pot beneficia de aceasta facilitate debitorii - persoane juridice, 

persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică - care la data de 31 
decembrie 2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante 
administrate de organul fiscal central sub/peste un milion lei.

Aceasta masura vizeaza:
- anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 
decembrie 2018
- anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate suplimentar 
de debitori prin declaraţie rectificativă
- anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare cu termene de plată 
până la data de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată
- anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare cu termene de plată 
până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizie de impunere
- anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare 
la plată

Debitorii pot notifica organul fiscal competent cu privire la intentia de 
anulare pana cel mai tarziu data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 
respectiv 15.12.2019.



Mediere

In vederea sustinerii activitatii economice si financiare contribuabilii 
au posibilitatea de a apela la procedura de mediere. Procedura este 
aplicabila debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare 
silită prin comunicarea somaţiei şi care, în termen de 15 zile de la 
comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare 
privind intenţia de mediere.

Fac obiectul procedurii de mediere obligaţiile fiscale, amenzile de 
orice fel, precum şi alte creanţe bugetare, individualizate în somaţia 
pentru care a fost depusă notificarea privind intenţia de mediere. 
Procedura de executare silită se suspendă de la data la care debitorul 
notifica organul fiscal.

Sef Adminstratie 
Paul STUPU


