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CODUL FISCAL
TABEL COMPARATIV pentru TITLUL IX2 Contribu�ii sociale obligatorii

urmare a modific�rilor aduse de OG nr. 16/2013

28Art. 29622, alin. (4) se modific� astfel:
 
"Pentru persoanele prev�zute la art. 29621 alin. (1) lit. f), baza
de calcul al contribu�iilor sociale este venitul brut stabilit prin
contractul încheiat între p�r�i, diferen�a dintre venitul brut �i
cheltuiala deductibil� prev�zut� la art. 50, venitul din
asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite
potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare �i
extrajudiciare �i orice alte venituri ob�inute, indiferent de
denumirea acestora, pentru care se aplic� re�inerea la surs�
a impozitului."

Art. 29622 Baza de calcul
alin. (4) 
Pentru persoanele prev�zute la art. 29621 alin. (1) lit. f), baza
de calcul al contribu�iilor sociale este venitul brut stabilit prin
contractul încheiat între p�r�i, diferen�a dintre venitul brut �i
cheltuiala deductibil� prev�zut� la art. 50, venitul din asociere,
valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în
cazul expertizelor tehnice judiciare �i extrajudiciare, �i orice
alte venituri ob�inute, indiferent de denumirea acestora, pentru
care se aplic� re�inerea la surs� a impozitului pe venit.

27 Art. 29621 alin. (1), litera f) se modific� astfel:

"f) persoanele care realizeaz� venituri, în regim de re�inere la
surs� a impozitului, din activit��i de natura celor prev�zute la
art. 52 alin. (1), precum �i cele care realizeaz� venituri din
asocierile f�r� personalitate juridic� prev�zute la art. 13 lit. e)"

Art. 29621 Contribuabili
alin. (1)
f) persoanele care realizeaz� venituri, în regim de re�inere la
surs� a impozitului pe venit, din activit��i de natura celor
prev�zute la art. 52 alin. (1) �i din asocierile f�r� personalitate
juridic� prev�zute la art. 13 lit. e).

26Art. 29619, alin. (2) se modific� astfel:

    " În situa�ia persoanelor prev�zute la art. 29621 alin. (1) 
lit. f), declararea contribu�iilor sociale individuale se face de
c�tre pl�titorul de venit, care în acest caz este asimilat
angajatorului, prin depunerea Declara�iei privind obliga�iile de
plat� a contribu�iilor sociale, impozitului pe venit �i eviden�a
nominal� a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin.
(1) sau (11), dup� caz, cu respectarea prevederilor alin. (18)."

Art. 29619  Depunerea declara�iilor
alin. (2)
În situa�ia persoanelor prev�zute la art. 29621 alin. (1) lit. f) �i
h), declararea contribu�iilor sociale individuale se face de c�tre
pl�titorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului,
prin depunerea declara�iei prev�zute la alin. (1) sau alin. (11),
dup� caz, pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în
care s-au pl�tit veniturile, respectiv a lunii urm�toare
trimestrului în care s-au pl�tit veniturile, dup� caz, cu
respectarea prevederilor alin. (18).
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