LEGEA 95/2006
Art. 257 – cu modificarile ulterioare
(la data 24-Sep-2007 Art. 257 din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1 a fost reglementat de Ordinul
617/2007 )
(1)Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de
sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1).
(2)Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se
aplică asupra:
a)veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;
b)veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun
impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta
nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar;
c)veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit şi veniturilor din silvicultură, pentru
persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b);
d)indemnizaţiilor de şomaj;
e)veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din
drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor
venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura
celor prevăzute la lit. a)-d), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar;
e)veniturilor din pensiile care depăşesc limita supusă impozitului pe venit;
(la data 30-Jun-2008 Art. 257, alin. (2), litera E. din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1
modificat de Art. I, punctul 53. din Ordonanta urgenta 93/2008 )
f)veniturilor realizate din pensii.
f)veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor
din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de
asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu
realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a) - e), alin. 21 şi art. 213 alin. (2) lit. h),
dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.
(la data 30-Jun-2008 Art. 257, alin. (2), litera F. din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1
modificat de Art. I, punctul 53. din Ordonanta urgenta 93/2008 )
(21)În situaţia în care o persoană realizează venituri care sunt neimpozabile, contribuţia se
calculează asupra veniturilor realizate.
(la data 30-Jun-2008 Art. 257, alin. (2) din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1 completat de
Art. I, punctul 55. din Ordonanta urgenta 93/2008 )
(3)În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2)
lit. a)-d), contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri.
(3)În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la
alin. (2) lit. a)-d) şi f), contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri.
(la data 25-Sep-2006 Art. 257, alin. (3) din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art.
I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 72/2006 )
(3)În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la
alin. (2) lit. a) - e), alin. (21) şi la art. 213 alin. (2) lit. h), contribuţia se calculează asupra
tuturor acestor venituri.
(la data 30-Jun-2008 Art. 257, alin. (3) din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art.
I, punctul 54. din Ordonanta urgenta 93/2008 )
(4)În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) sub
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor
social, contribuţia lunară de 6,5% datorată se calculează asupra sumei reprezentând o treime din
salariul de bază minim brut pe ţară.

(5)Contribuţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) se plătesc după cum urmează:
a)lunar, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. a), d) şi f);
b)trimestrial, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi la alin. (4);
c)anual, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi e).
c)anual, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi f).
(la data 30-Jun-2008 Art. 257, alin. (5), litera C. din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1
modificat de Art. I, punctul 56. din Ordonanta urgenta 93/2008 )
(6)Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra sumelor acordate în momentul
disponibilizării, venitului lunar de completare sau plăţilor compensatorii, potrivit actelor normative
care reglementează aceste domenii, precum şi asupra indemnizaţiilor reglementate de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, cu modificările ulterioare.
(7)Obligaţia virării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice
care plăteşte asiguraţilor veniturile prevăzute la alin. (2) lit. a), d) şi f), respectiv asiguraţilor pentru
veniturile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi e).
(7)Obligaţia virării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate revine persoanei juridice sau
fizice care plăteşte asiguraţilor veniturile prevăzute la alin. (2) lit. a), d) şi e), respectiv
asiguraţilor pentru veniturile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi f).
(la data 30-Jun-2008 Art. 257, alin. (7) din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art.
I, punctul 57. din Ordonanta urgenta 93/2008 )
(8)Termenul de prescripţie a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se stabileşte în
acelaşi mod cu cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale.
*) Pentru anul 2008 cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea
nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc astfel:
- 5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
Cotele se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunilor ianuarie, iulie, respectiv
decembrie 2008.
(la data 03-Jan-2008 Art. 257 din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. 9, alin.
(3), litera B. din capitolul V din Legea 388/2007 )
*) Pentru anul 2009, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate se stabilesc după cum
urmează:
- 5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la art. 257.
(la data 01-Jan-2009 Art. 257 din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1 reglementat de Art. 1,
alin. (1), litera A. din Ordonanta urgenta 226/2008 )
*) Pentru anul 2010, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea
nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:
- 5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
Cotele prevăzute se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.
(la data 30-Jan-2010 Art. 257 din titlul VIII, capitolul V, sectiunea 1 reglementat de Art. 7,
alin. (2), litera A. din capitolul I, sectiunea 3 din Legea 11/2010 )
Codul Fiscal, Art. 46: Definirea veniturilor din activitati independente
(la data 03-Feb-2005 Art. 46 din titlul III, capitolul II a fost reglementat de Ordinul 85/2005 )
(1)Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere
si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate în mod individual si/sau într-o forma
de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
(2)Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din
prestari de servicii, altele decât cele prevazute la alin.(3), precum si din practicarea unei meserii.

(3)Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de
avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil

