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Legea nr. 112/2016 modifică, printre alte acte normative, Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal în ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate și 
impozitele locale.  

1. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS): 

1.1. CASS nu se mai datorează de către persoanele fizice care realizează 
venituri din investiții și/sau din alte surse pentru care: 

a) baza lunară de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază 
minim brut pe țară 

b) baza anuală de calcul se situează sub nivelul valorii a douăsprezece 
salarii minime brute pe țară.  

1.2. Vor depune declarație privind CASS, conform procedurii stabilite prin 
OPANAF, persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile exceptate de 
la plata CASS și care: 

a) nu realizează venituri pentru care se datorează această contribuție; 
SAU 

b) realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse ale 
căror baze de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază 
minim brut pe țară.  

Pentru aceste categorii de persoane, CASS se datorează după cum urmează: 

  (i) lunar - se aplică cota individuală de contribuție asupra bazei de calcul 
(salariul minim brut pe țară). CASS se plătește pe cel puțin 12 luni consecutive, 
din luna în care se depune declarația; plata CASS se face până la data de 25 a 
fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declarației; SAU 

  (ii) la data accesării serviciilor acordate de sistemul public de asigurări sociale 
de sănătate, se aplică cota individuală de contribuție asupra bazei de calcul 
reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe țară; plata CASS se 
face la data depunerii declarației. 

1.3. Persoanele fizice care nu realizează venituri supuse CASS și care au 
primit decizii de impunere, pot solicita organului competent desființarea acestor 
decizii.  

2. Impozite locale 

2.1. Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 1 din OG nr. 105/1999 
(persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere 
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice) nu se 
datorează: impozit/taxă pe clădirea de domiciliu, impozit/taxă pe teren aferent 
locuinței de domiciliu, impozit pe mijloacele de transport (pentru un singur 
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului), taxa pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor. De asemenea, pentru aceste persoane 
se pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale de către 
autoritățile deliberative. 

2.2. Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se declară și se plătește de 
către prestatorul serviciului. 

CUPRINS 
Legea nr. 112/2016 privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 41/2015 pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și pentru 
reglementarea unor măsuri 
bugetare, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 408 din 30 mai 2016   
*Legea va intra în vigoare la 2 iunie 
2016 (''la data de întâi a lunii 
următoare publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dar nu 
mai devreme de 3 zile de la 
publicare''.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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