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Instrucțiuni de aplicare a OUG 130/2021
În Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021 a fost publicată OUG nr. 130
privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și
completarea unor acte normative.
Prin ordonanța menționată se aduc modificări modului de calcul și de declarare a
impozitului pe venitul din pensii și a contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă
venitului din pensii.
În vederea aplicării unitare a modificărilor aduse Codului fiscal, Casa de Asigurări a
Avocaților prin Filialele sale, în calitate de plătitori ai veniturilor din pensii, au următoarele
obligații:
1. Referitor la calculul și la declararea lunară a impozitului pe venitul din pensii:
În conformitate cu art. XXIV, pct. 2 din OUG 130/2021 care modifică art. 100 alin. (1)
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal „Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin
deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a
contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V –
contribuții sociale obligatorii”.
Potrivit prevederilor art. XXIV pct. 2 din OUG 130/2021 care modifică art. 100 alin. (1)
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, plătitorii de venituri din pensii au obligația depunerii
Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența
nominală a persoanelor asigurate – Declarația 112.
Conform art. XXV alin. (1) lit. c) din OUG 130/2021, stabilirea venitului impozabil lunar
din pensii cu respectarea formulei de calcul nou introduse, precum și declararea lunară a
impozitului pe venitul din pensii se vor face pentru veniturile realizate începând cu data de 01
ianuarie 2022.
2. Referitor la calculul și declararea lunară a contribuției de asigurări sociale de
sănătate aferentă veniturilor din pensii
Conform prevederilor art. 153 alin. (1) litera f3 și art. 155 alin. 1 litera a1) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal, așa cum au fost introduse de pct. 11 și 13 al art. XXIV din OUG
130/2021, Casa de Asigurări a Avocaților prin Filialele sale are calitatea de
contribuabil/plătitor de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor
din pensii, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei.
Potrivit art. XXIV pct. 16 din OUG 130/2021 care a introdus art. 1573 în Legea
227/2015 privind Codul fiscal, coroborat cu art. XXIV pct. 18 din același act normativ care a
modificat art. 168 alin. (1) și alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Casa de Asigurări
a Avocaților prin Filialele sale, are obligația de a calcula și a reține la sursă contribuția de

asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din pensii,
pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei.
Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei
de 10% asupra bazei de calcul respectiv asupra părții ce depășește suma lunară de 4.000 de
lei, pentru fiecare drept de pensie.
În conformitate cu prevederile art. XXIV pct. 19 din OUG 130/2021, care a modificat
art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, declararea contribuției de
asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii se va face lunar, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri, prin depunerea
Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența
nominală a persoanelor asigurate – Declarația 112.
Conform art. XXV alin. (1) lit. c) din OUG nr. 130/2021, calculul și reținerea la sursă a
contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă venitului din pensii, precum și declararea
lunară a acestei contribuții, prin intermediul Declarației 112, se vor face cu veniturile realizate
începând cu data de 1 ianuarie 2022.
Exemplu de calcul:
Venitul brut din pensia aflată în plată în luna ianuarie 2022 = 7.665 lei
Calcul contribuție de asigurări sociale de sănătate:
(7.665 lei – 4.000 lei) x 10%(cota de sănătate) = 366,5 lei
Contribuția de asigurări de sănătate datorată = 367 lei
Calcul impozit:
(7.665 lei – 367 lei – 2.000 lei) x 10%(cota de impozit) = 529,8 lei
Impozit datorat = 530 lei
Calcul pensie netă:
7.665 lei – 367 lei – 530 lei = 6.768 lei
Pentru veniturile din pensii mai mici de 4.000 lei se calculează numai impozit pentru
suma ce depășește 2.000 de lei lunar.
Având în vedere prevederile art. 72 alin.(1) lit. b) din Statutul C.A.A. și ale art. 50 din
Regulamentul de pensii Filialele C.A.A. au obligația să efectueaze plata pensiilor doar în baza
datelor comunicate de C.A.A, să rețină din pensii contribuțiile sociale obligatorii și impozitul
pe venit.
De asemenea conform modificărilor aduse Codului fiscal de OUG 130/2021 Filialele
C.A.A. au obligația depunerii lunare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor
sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Declarația 112.
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