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in legaturd cu operarea modificSrilor laLegeaff. 489 din 08'07 '1999 privind

sistemul public O. 
"tig'it6ri 

sociale qi Lege-a bugetului asi

anul 2018 nr. 21& din"l 5'12'2017 9i in confotTt{t cu Le

1i stimularea fiscald' Particula

iale de stat obligatorii in anul

luPd cum utrfieazb''

I. Prevederi generale

1. categoriile de platitori 9i de asigurali sFecificali la punctele 1'1 qi 1 '2 din anexa

201-g;i";ep6nd cu luna octombrie 2018, se divizeazlin

se includ angajatorii autoritE

lice la autogestiune' cu exceP!

superior qi a instituliilor medico-sanitale, :i]lgrupa 
a

sectorului privat, instituflilor de,inv6!6mant superior gi ai instituliilor medico-sanrtare'

Z. inconformitate cu modificerile operat. i' urr.*u nr' 3 1a LegeaBASS pe anul

2018:
a) Autoritate linstitulie t

actelor de constituire, este
^tttT 

flr,ori tate / instituli e publ i cd l a auto gesl*' : ::t-t1::?""1 1;,,11:o : 3J:Iil? "'
: lncaleafostfondat6,desfbqoardactivi tatenecomerciala

oazapnncipiilor de autogestiune' - ^^-^+1+..1. n

c) Sector privat sunt pers ou*- n ire gi juridi.J a. drept privat ce se constituie in

bazahot'ririi acestora, pe care o iot"u"ipotrivit scopului pieconizat qi care include'

dar fbr6 a se rimita la acestea, urmdtoarele forme: societate comercial6, cooperative'

intreprind.ti O. *iut qi municipale' organizalii necomerciale'



II. Particularitl{ile pentru categoriile de plititori
specificafi Ia punctele 1.1 - 1.5 din anexa nr. 3 Ia Legea BASS pe anul 2018

3. Angajatorii pentru persoanele prevdntte la punctul 1.1, care potrivit punctului 1
al prezenfului document se includ in prima grupa, pentru lunile octombrie, noiembrie
gi decembrie ale anului 2018 continud sd calculeze gi sd.vireze contribuliile datorate
de angajator conform tarifului de 23o/o la fondul de salarizare gi la alte recompense.

4. Angajatorii pentru persoanele prevdzute la punctul 1.1, care potlivit punctr-rlui 1
al prezentului document se includ in grupa a doua, pentru lunile octombrie, noiembrie
gi decembrie ale anului 2018 calculeazd qi vireazd. contribuliile datorate de angajator
conform tarifului de 18% la fondul de salarizare gi la alte recompense.

5. Angajatorii pentru persoanele prevdzute la punctul I.2, care potrivit punctului 1
aI prezentului document se includ in prima grupa, pentru lunile octombrie, noiembrie
gi decembrie ale anului 2018 continud sd calculeze gi sdvireze contribufiile datorate
de angajator conform tarifului de 33oh la fondul de salarizare qi la alte recompense.

6. Angajatorii pentru persoanele prevdzute la punctul1.2, care potrivit punctului I
al prezentului document se includ in grupa a doua, pentru lunile octombrie, noiembrie
qi decembrie ale anului 2018 calculeazd gi vireazd. contribufiile datorate de angajator
conform tarifului de 26% la fondul de salarizare qi la alte recompense.

7 . Angajatorii pentru persoanele prevdzute la punctul 1.3 pentru lunile octombrie,
noiembrie qi decembrie ale anului 2018 calculeaz[ qi vireazd. contrrbuliile datorate de
angajator conform tarifului de ISY'la2 salaii medii lunare pe economie prognozate
pentru anul 2018 {(6 150 lei x2)xI8o/o:22l4lei}.

8. Angajatorii din agriculturdprevdzuti lapunctul 1.5 pentru lunile octombrie,
noiembrie qi decembrie ale anului 2018 calculeazd gi vireaz6, pentru toli angajafii
contribulia datoratd de angajator conform tarifului de I8o , din care 6% se
compenseazd de la bugetul de stat.

9. Angajatorii specificali la punctele 4, 6 gi 8 a prezentului document la sumele
fondului de salarizare gi altor recompense calculate in luna septembrie pentru
perioadele ulterioare (exemplu: indemnizalia de concediu calculatl in luna septembrie
pentru luna octombrie curent) aplicd tarifele valabile pentru luna septembrie curent,
respectiv de 23Yo,33% ;i 22%.

III. Particularitifile pentru categoriile de plltitori
specificafi la punctul 1.8 din anexa nr. 3 la Legea BASS pe anul 2018

lO.Angajatorii din domeniul transporfului rutier de persoane in regim de taxi -
pentru persoanele angajate prin contract individual de munc[ care efectueazdtransport
rutier de persoane in regim de taxi pentru lunile octombrie, noiembrie gi decembrie ale
anului 2018 calculeazd gi achita contribulia individuald de asigurdri sociale reiegind
din contribulia anuald in sumd fixd de 8424\ei, respect\v,702lei lunar indiferent de
mdrimea salariului gi altor recompense qi beneftciazd de prestaliile sociale asigurate
stabilite la pct. 1.8 din anexa nr. 3 la Legea BASS pe anul 2018.

11.In cazul angajdrii persoanei in calitate de conducdtor auto ce efectueazd
transport rutier de persoane in regim taxi pe parcursul lunii, pentru luna in care au fost
angaja\i, contribufia individuald de asigurdri sociale se calculeazd, gi se achitd
proportional zilelor r[mase pind la finele lunii. Spre exemplu, dacd persoana a fost
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angajatl, Ia data de 15 octombrie 2018, contribulia calculatd pentru luna octombrie
aferentd acestei persoane va constitui suma de384.97 lei {(702ler l3l zlle) * ll zlle
- 384.97 lelj.

l2.ln cantl eliberdrii din serviciu a angajalilor pe parcursul lunii de gestiune,
contribulia calculatd pentru luna in cauzd constituie suma lunard de 702 lei gi nu se
recalculeazd, respectiv, contribulia achitatd pentru acegtia nu se restituie qi nu se trece
in contul altor pl51i.

13.Dacd persoana angajatd in calitate de conducdtor auto ce efectueazd transport
rutier de persoane in regim taxi cumuleazd qi alte funclii la aceiagi entitate sau la altd
entitate, in aceste cazuri din salariu qi alte recompense oblinute pe persoand se
calculeazd qi se achitd contribuliile de asigurdri sociale de stat obligatorii in modul
general stabilit. in aceste canrci, contribuliile in sumd fixd qi calculate conform
modului general stabilit se vor valorifica la stabilirea pensiei.

l4.Angajatorii din domeniul transporfului rutier de persoane in regim de taxi pentlu
alte categorii de persoane angajate aplicd regimul de calculare a contribuliilor de
asigurdri sociale de stat obligatorii in modul general stabilit la pct. 1.1 din anexa nr. 3
la Legea BASS pe anul 2018.

l5.Contribuliile individuale de asigurdri sociale pentru persoanele angajate prin
contract individual de muncd care efectueazd transport rutier de persoane in regim de
taxi se achiti din mijloacele angajatorului qi se transferd la bugetul asigurSrilor sociale
de stat la codul economic ,,I2I200 - Contribulii individuale de asigurdri sociale de
stat obligatorii virate de angajatori pentru persoanele asigurate".

l6.Contribufiile individuale de asigurdri sociale pentru persoanele angajate prin
contract individual de muncd care efectueazd transport rutier de persoane in regim de
taxi se declard de cdtre angajatori Serviciului Fiscal de Stat cu utilizarea Ddrii de
seamd privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de
asistenld medicald qi a contribuliilor de asigurdri sociale de stat obligatorii pentru
angajalii conducdtori auto ce efectueazd transport rutier de persoane in regim taxi
(Forma TAXI18), aprobatd prin ordinul Ministerului Finanlelor nr. 154 din
12.09.2018.

l7.Forma TAXI18 se prezintd gi contribuliile individuale de asigurdri sociale se
achitd lunar, pind la data de 25 a lunii premergdtoare lunii de gestiune. Spre exemplu -
pentru luna noiembrie 2018 termenul limitd de prezentare a formei TAXI1B gi de
achitare a contributiilor este data de 25 octombrie 2018 inclusiv.

18.in cazul angajdrii persoanelor prin contract individual de munc d care efectueazd
transport rutier de persoane in regim de taxi dupd dataprezentdrii Formei TAXI1S,
pentru acesteia se prezintd o dare de seamd suplimentard in ziua angajdrii, confolm
modului reglementat in Instrucliunea de completare, aprobatd prin ordinul Ministerului
Finanlelor nr. 154 din 12.09.2018. Pentru aceste persoane contribufiile individuale de
asigurSri sociale pentru luna angajdrii gi pentru luna de gestiune urmdtoare lunii
angajdrii se achitd pind la sfbrgitul lunii angajdrii.

19. Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi
pentru alte categorii de persoane angajate gi din salariile qi alte recompense a
persoanelor care efectueazd transport rutier de persoane in regim de taxi ce cumuleazi
alte funclii in entitate contribuliile de asigurdri sociale de stat obligatorii se declar6,
respectiv, utiliz0nd forma IPCl8 gi se achitd in modul general stabilit.
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IV. Particularitl{i privind calcularea majoririlor de intirziere

20.inconformitate cu prevederile Legii nr. 180 din26.07.2018 privind declararea
voluntard gi stimularea fiscald, Casa Nalionald de Asigurdri Sociale va efectua
anularea sumelor amenzilor gi majordrilor de intdrziere (penalit6li) calculare gi
neachitate la situalia de 17 august 2018, reflectate in sistemul de evidentd aI instituliei,
inclusiv in evidenld special[, la codurile economice ,,12I4I0 - Majorarea de intirziere
(penalitatea) calculatd pentru neachitarea in termen de cdtre angajatori a contribuliilor
de asigurdri sociale de stat obligatorir", ,,I2I420 - Majoratea de intirziere (penalitatea)
calculatd pentru neachitarea in termen a contributiilor individuale de asigurdli sociale
de stat obligatoril", ,,143430 - Amenzi aferente pl51ilor la bugetul asigurdrilor sociale
de stat".

21. Condilia obligatorie de aplicare fald de pldtitorii de contribufii la bugetul
asigurdrilor sociale de stat a stimuldrii fiscale, constd in faptul cd pind la data de 20
decembrie 2018 inclusiv, aceqtia vor achita integral contribujiile de asigurdri sociale.

22.Pentruperioadele, incepind cu data de 18 august 2018, majordrile de intirziere
(penalitSli) pentru neplata in termen a contribuliilor de asigurdri continud sd se
calculeze.

23.Amenzile gi majordrile de intirziere (penaliteli) inregistrate in sisternul de
eviden{[ al Casei Na{ionale de Asigurdri Sociale, incepdnd cu data de 18 august 2018,
nu fac obiectul stimuldrii fiscale.

Presedinte Laura GRECU
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