PRECIZARI
REFERITOARE LA CALCULUL $I DECLARAREA LI,NAR;, A IMPOZITULUI PE

VENITUL DIN PENSII
$I A CONTRIBUTIEI DE

ASIGURIRI SOCIALf, DE SANATATE

AFERENTA VENITURILOR DIN PENSII

Prevederile OUG nr.130/2021 au adus, printre altele, modificlri qi completdri asupra Codului
fiscal, cu implicarii asupra veniturilor din pensii gi a contribuliei de asigurdri sociale de
sdnitate aferente venitr.rilor din pensii, dupd cum urmeazd:

1. La att. XXIV pct. 2 din O.U.G. nr. l30l2OZ1, care a modificat art. 100 alin.(1) din
Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal, se stipuleaze:

"Venitul impozabil lunar din pensii se stabileqte prin deducerea din venitul din pensie a
sumei neimpozabile lunare de 2,000 de lei qi, dupi caz, a contributiei de asiguriri sociale
de sinitate datorat[ potrivit prevederilor titlului V - Contribulii sociale obligatorii',.
Prevederile din codul fiscal referitoare la cota de impozit utilizatd, la obligalia de calcul lunar
a impozitului aferent venitu lor din pensii, la retinerea gi la plata c6tre bugetul de stat au
rdmas nemodificate.

Potrivit art. XXIV pct. 7 din O.U.G. nr.1301202i., care a modificar art. 132 alin.(2) din Codul
fiscal, plititorii de venituri din pensii au obligalia depunerii Declaraliei privind obliga{iile de
platd a conhibuJiilor sociale, impozitului pe venit gi evidenla nominala a persoanelor asigurate
(declaraJia

1

12).

Conform art. XXV alin. (1) lit.c) din O.U.G. nr. l3OlZOZ1, stabilirea venitului impozabil
lunar din pensii dupi noua formuli de calcul, precum qi declararea lunari a impozitului
pe venitul din pensii, prin intermediul declaraJiei l12, se vor face cu yeniturile iealizate
incepAnd cu 1 iantarie 2O22.

2. Potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) litera fr) qi arl. 155 alin. (l) litera at.; din Codut
fiscal, aqa cum au fost introduse de pct. 1l qi l3 al art. XXIV din O.U.G. nr. 13012021,
Casa Nationali de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, are calitatea de
contribuabil/plititor de venit la sistemul d€ esigurEri sociale de sintrtate, in cazul
veniturilor din pensii, pentru partea care deptrgegte suma lunari de 4,000 de lei.

in aceste condilii, potrivit art. XXIV pct. l8 din O.U.G. nr. l3OlZ021, care a modificat art. 168
alin. (l) 9i alin. (5) din Codul fiscal, coroborat cu art. XXIV pct. 16 din acelaqi act normativ,
care a introdus art. 1573 in Codul fiscal, CNPP, prin caiele teritoriale de pensii, are
obligatia de a calcula ti d€ a retine la sursi contribufia de asiguriri sociale de sinitate
datorat{ de persoanele fizice care realizetzd venituri din pensii, pentru partea care
depIgeqte suma

lunari

d€ 4.000 d€ lei.

Calculul contribufiei de asigur[ri sociale de sinitate se realizeazi prin aplicar€a cotei de
l0% asupra bazei lunare de calcul reprezentatd de partea ce depiqe$te suma lunarl de
4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.
Potrivit art. XXIV pct. 19 din O.U.G. nr. 1301202t, care a modificat art. 169 alin.(1) lit. a) din
Codul fiscal, declararea contributiei de asiguriri sociale de sdndtate aferentd veniturilor
din pensii se va face lunar, pini la data de 25 inclusiv a lunii urmltoare celei pentru care
se plitesc aceste venituri, prin depunerea Declaraliei privind obligaJiile de platd a
contributiilor sociale, impozitului pe venit qi evidenta nominali a persoanelor asigurate
(declaratia 112).
Conform art. XXV alin.(1) lit. c) din O.U.G. nr. 1301202L, calculul qi retin€r€a ta sursi
contributiei de asigurEri sociale de sdnitate aferenti venitului din pensii, precum 9i
declararea lunari a acestei contribulii, prin intermediul declara{iei 112, se vor face cu
veniturile realizate incepind cu 1 ianuarie 2022.

a

Exemplu de calcul al contribuliei de asiguriri sociale de sinitate, impozitului
Yenitului n€t din pensii:
Venitul brut din pensii aflat in platd in luna ianuarie 2022: 8.000 lei
Calculul contribuliei de asigurdri sociale de sAndtate:

(8.000lei - 4.000 lei) x 1070 (cota cass) = 400lei
Calcul impozit:

Venitul impozabil lunar din pensii (8000 lei-2000 lei-400 lei) =5600 lei
5600 lei x 10Vo (cota de impozit) = 560 lei

Venitul net din pensii = 8000 lei

-

560 lei (impozit)

-

400 lei (cass) = 7040 lei
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