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1. Mecanism special de calcul al contribuției de asigurări de sănătate pentru 

salariații exceptați de la plata impozitului pe venit 
 

O nouă prevedere legală a fost introdusă pentru salariații exceptați de la plata impozitului pe venit (de 

exemplu: angajați în domeniul IT, persoanele cu dizabilități), cu scopul de a contra-balansa reducerea 

salariilor nete rezultată din reținerea contribuțiilor sociale acelor salariați cărora li s-au mărit salariul brut 

cu cel puțin 20% față de decembrie 2017. 

 

Prin urmare, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru salariații exceptați de la plata impozitului 

pe venit se calculează folosind următoarea formulă: 

 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate = salariul brut din 2018 – contribuția de asigurări sociale din       

2018 – salariul net din decembrie 2017. 

 

Prin această prevedere, venitul net al salariaților exceptați de la plata impozitului pe venit ar trebui să 

rămână similar cu venitul net obținut în decembrie 2017. De asemenea, costurile totale ale angajatorilor 

vor fi la același nivel ca în decembrie 2017. 

 

 

2. Mecanism special de calcul al contribuțiilor sociale în cazul salariaților cu 
normă parțiala de lucru 

 

Un nou mecanism de calcul al contribuțiilor sociale este în vigoare și pentru salariații cu normă parțială a 

căror salarii brute sunt mai mici decât salariul minim brut pentru normă întreagă. Astfel, diferența pozitivă 

dintre contribuțiile sociale calculate la nivelul salariului minim brut și contribuțiile sociale calculate la nivelul 

angajaților cu normă parțială este suportată de către angajator. 

 

Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii sau pentru calcule specifice pentru salariații 

dumneavoastră. 

 

Aceste prevederi au fost introduse de către Ordonanța de urgență nr. 3 / 2018 privind unele măsuri fiscal 

- bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 125 / 8 februarie 2018. 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 
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Contact: 

 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

www.tpa-group.ro 

www.tpa-group.com 

 
 

Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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Claudia Stanciu Stănciulescu 

Tax Partner 
 
E-Mail: claudia.stanciu@tpa-group.ro 
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