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CATEGORIA DE VENIT VENITUL ANUAL 
BAZ� DE CALCUL 

PLAFONARE  
BAZ� DE CALCUL 

- VENITURI DIN ACTIVIT��I  INDEPENDENTE 
- VEN. prev. la art. 52 lit. b-d  din Codul fiscal, 
pt. care impozitul se retine la surs�  
(venituri din activit��i desf��urate în baza 
contractelor/conven�iilor civile încheiate potrivit 
Codului civil, precum �i a contractelor de agent; 
venituri din activitatea de expertiz� contabil� �i 
tehnic�, judiciar� �i extrajudiciar�; venitul ob�inut 
de o persoan� fizic� dintr-o asociere cu o 
microîntreprinder, care nu genereaz� o persoan� 
juridic�) 
- VEN. din asocierile f�r� personalitate 
juridic� prev�zute la art. 13 lit. e) din Codul 
fiscal (persoanele fizice rezidente asociate cu 
persoane juridice române, pentru veniturile 
realizate atât în România cât �i în str�in�tate din 
asocieri f�r� personalitate juridic�) 
 
 

Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri socile de 
s�n�tate pentru persoanele care realizeaz� venituri din 
activit��i independente, din mai multe surse, se stabile�te 
prin însumarea, dup� caz, a bazelor lunare de calcul. 
Pentru fiecare surs� de venit se stabile�te mai întâi 
venitul anual baz� de calcul, �i apoi se determin� baza 
lunar� de calcul. 
 
Dac� BLC < SAL.MIN.BRUT, se verific� dac� 
respectivul contribuabil are �i alte surse de venit asupra 
c�rora s-a calculat CASS.  
Verificarea se realizeaz� pe baza formularului 112, 
precum �i pe baza formularului 205-pentru veniturile pt 
care CASS se re�ine la surs�. 
 
Dac� DA (contribuabilul mai are �i alte surse de venit) � 
BLC se stabile�te prin însumarea bazelor lunare de 
calcul. 
 
Dac� Nu  (contribuabilul nu mai are �i alte surse de 
venit) �  BLC se stabile�te la nivelul salariului de 
baz� minim brut pe �ar�. 
 
IMPORTANT: 
La determinarea venitului anual baz� de calcul al 
contribu�iei de asigur�ri socale de s�n�tate nu se iau în 
considerare pierderile prev�zute la art. 80 din Codul 
fiscal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLC = salariul de baz� 
minim brut pe �ar� 
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VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE 
INTELECTUAL� (ven din d.p.i.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pers. care realizeaz� ven din drept de prop 
intelectual� nu datoreaz� CASS pt aceste 
venituri dac� realizeaz� venituri de natur� 
salarial�, pensii, indemniza�ii de �omaj, din 
activit. Independente (inclusiv cele pt care 
impozitul se retine la surs�), din activ agricole �i 
din asocierile f�r� personalitate juridic� prev. la 
art. 13 lit. e) din CF. 
 

Primul pas: Organul fiscal verific� dac� persoana fizic� 
a mai realizat �i alte venituri de natura: salariilor, 
pensiilor, indemniza�iilor de �omaj, activit��ilor 
independente-inclusiv cele pt care impozitul se re�ine la 
surs�, activit��ilor agricole, celor din asociere cu o 
microîntreprindere, asocierilor far� personalitate juridic� 
prev�zute la art. 13 din Codul fiscal: 
Dac� DA � nu datoreaz� CASS pt ven din d.p.i. 
În cazul în care, persoanei i-au fost stabilite, pentru 
veniturile din drepturi de proprietate intelectual�, pl��i 
anticipate reprezentând contribu�ii de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, CASS se regularizeaz�.  
Dac� NU�pasul 2 
 
Pasul 2: Organul fiscal verific� dac� persoana fizic� a 
realizat venituri din: cedarea folosin�ei bunurilor, investi�ii, 
premii �i câ�tiguri din jocuri de noroc, alte surse (cel putin 
una din aceste categ de ven): 
Dac� DA �  se datoreaz� CASS pentru toate veniturile 
(din drepturi de proprietate intelectuale �i sursele 
identificate la pasul 2). BLC = suma VBC din toate 
sursele : 12 luni 
 
Dac� NU � pentru persoanele fizice care au realizat, în 
anul de referin��, numai ven din d.p.i., baza lunar� de 
calcul al CASS se stabile�te prin însumarea bazelor 
lunare.  
 
IMPORTANT !  
La determinarea ven anual baza de calcul al CASS nu se 
iau în considerare pierderile prev la art.80 din CF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLC < SAL.MIN.BRUT�BLC 
= salariul de baz� minim brut 
pe �ar�. 
 
 
BLC < SAL.MIN.BRUT�BLC 
= salariul de baz� minim brut 
pe �ar�. 
. 
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VENITURI DIN ACTIVIT��I AGRICOLE: 
a) cultivarea �i valorificarea florilor, legumelor �i 
zarzavaturilor, în sere �i solarii special destinate 
acestor scopuri �i/sau în sistem irigat; 
b) cultivarea �i valorificarea arbu�tilor, plantelor 
decorative �i ciupercilor; 
c) exploatarea pepinierelor viticole �i pomicole �i 
altele asemenea; 
d) valorificarea produselor agricole ob�inute dup� 
recoltare, în stare natural�, de pe terenurile 
agricole proprietate privat� sau luate în arend�, 
c�tre unit��i specializate pentru colectare, unit��i 
de procesare industrial� sau c�tre alte unit��i, 
pentru utilizare ca atare. 

BLC al CASS se stabile�te prin însumarea bazelor lunare 
stabilite pentru fiecare surs� de venit din activit��i 
agricole realizate de un contribuabil:  
-ven din activit��i agricole impuse în sistem real (lit. a-c),  
-ven din activit��i agricole impuse pe baz� de norme de 
venit (lit. a-c)  
- ven pt care impozitul a fost retinut la surs� (lit d). 

 BLC < SAL.MIN.BRUT �i 
P.F. nu prime�te ajutor 
social�BLC = 1/3 din salariul 
de baz� minim brut pe �ar�. 
 
 
 
 
BLC < SAL.MIN.BRUT �i P.F. 
prime�te ajutor social�BLC 
=  suma bazelor lunare de 
calcul stabilite pentru fiecare 
surs� de venit din activit��i 
agricole. 

VENITURILE DIN: 
- cedarea folosin�ei bunurilor; 
- investi�ii; 
- premii �i câ�tiguri din jocuri de noroc; 
-opera�iunea de fiducie; 
-alte surse. 
Aten�ie !  
Persoanele care realizeaz� doar astfel de 
venituri, cu excep�ia veniturilor din drepturi de 
proprietate intelectual�, au obliga�ia dator�rii 
CASS pentru anul 2012. 

Primul pas: Organul fiscal verific� dac� persoana fizic� 
a mai realizat �i alte venituri decât cele nominalizate în 
stânga �i cele din drepturi de proprietate intelectual�. 
Dac� DA � nu datoreaz� CASS pt ven nominalizate 
în stânga 
 
Dac� NU �  BLC al CASS se stabile�te prin însumarea 
bazelor lunare stabilite pentru fiecare surs� de venit din 
cele nominalizate în stânga �i din drepturi de proprietate 
intelectual�, dup� caz, �i se împarte la cele 12 luni ale 
anului. 

 
 
 
 
 
 
BLC <  SAL.MIN.BRUT�BLC 
= salariul de baz� minim brut 
pe �ar�. 

 


