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Pe scurt
La data de 28 aprilie a intrat în vigoare Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015.

În detaliu
Tarifele şi baza de calcul a
contribuţiilor de
asigurări sociale
Se menţin tarifele de asigurări
sociale de 6% pentru angajaţi
şi 23% pentru angajatori,
calculate şi achitate din fondul
de salarizare şi alte
recompense.
Se păstrează tarifele
contribuţiilor de asigurări
sociale pentru angajatorii din
agricultură şi companiile a
căror activitate
vitate de bază este
realizarea de programe
informatice.
A fost majorată suma fixă a
contribuţiilor de asigurări
sociale de la 5.748 MDL la
6.372 MDL anual.
S-a precizat baza anuală de
calcul a contribuţiei
individuale de asigurări
sociale, care nu trebuie să
depăşească cinci salarii medii
lunare prognozate pe economie
înmulţită cu 12 luni sau cu
numărul de luni în care s-a
s
înregistrat venit asigurat.
Prin modificarea noţiunii
ii de
recompensă, s-a lărgit lista de
persoane a căror remuneraţie
se include în baza de calcul a

contribuţiilor de asigurări
sociale.
De asemenea, se precizează că
despăgubirile achitate sub
formă de salariu pentru lipsa
forţată de la locul de muncă se
încadrează în baza de calcul
pentru contribuţiile de
asigurări sociale.
Achitarea şi raportarea
contribuţiilor de
asigurări sociale
Termenul-limită de achitare a
contribuţiilor de asigurări
sociale, şi de prezentare a
declaraţiilor privind calculul şi
utilizarea contribuţiilor de
asigurări sociale („BASS”) şi a
declaraţiei persoanei asigurate
(„REV5”) este data de 25 a
lunii imediat următoare lunii
de gestiune.
A fost introdusă obligaţia de
prezentare a declaraţiei BASS
şi REV5 utilizând metoda
automatizată de raportare
electronică pentru angajatorii
care la situaţia din 1 ianuarie
2015 au mai mult de 10
persoane angajate prin
contract individual de muncă
ori contracte civile de
executare a lucrărilor sau
prestare a serviciilor.

Plătitorii
lătitorii de contribuții de
asigurări sociale care pe
parcursul anului bugetar nu au
persoane angajate prin
cont
contract individual de muncă
ori prin alte tipuri de contracte
pentru executarea de lucrări
sau prestării de servicii vor
prezenta declara
declarația BASS-AN o
dată pe an, până la 15 ianuarie
2016
2016.
Declaraţiile corectate BASS,
BASS
BASS-AN şi REV5 pentru anul
2015 pot fi prezentate până la
25 martie 2016
2016, iar corectarea
contribuţiilor de asigurări
sociale calculate pentru
perioadele anterioare se
efectuează în baza deciziei
organelor de control sau a
instanţei de judecată
judecată.
Amenzi şi penalităţi
Pentru diminuarea sau
tăinuirea fondu
fondului de salarizare
şi altor recompense, este
prevăzuta o amendă egală cu
suma dublă a contribuţiilor
calculate la suma cu care au
fost diminuate sau tăinuite
fondurile de salarizare şi alte
recompense
recompense.
S-au
au precizat anumite cazuri în
care nu se calculează
majorarea de întârziere
(penalitatea), de exemplu,
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contribuabilul a depus la
organele fiscale o cerere de
compensare a datoriilor faţă de
bugetul asigurărilor sociale de
stat din contul restituirii TVA
sau accizelor – pentru perioada
de la data adoptării deciziei şi
până la data transferului de
sumă a TVA de restituit.
Totodată, este prevăzută
posibilitatea de eșalonare a
datoriilor ce țin de majorările
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de întârziere neachitate, ţinând
cont de condițiile precizate în
Regulamentul aprobat de către
CNAS.
[Sursa: Legea nr. 73 din 12
aprilie 2015 bugetului
asigurărilor sociale de stat
pentru 2015, Monitorul Oficial
nr. 102-104 (5144 - 5146) din
28 aprilie 2015]

De reţinut
Prin noua lege a bugetului de
asigurări sociale de stat, au fost
păstrate cotele procentuale ale
contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii.
Totodată, în lege au fost
introduse anumite aspecte ce ţin
de prezentarea declaraţiilor şi de
aplicarea amenzii în cazul
diminuării sau tăinuirii fondului
de salarizare.
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Să discutăm
Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul
dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:
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Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com

Alexandru Munteanu
Manager, Avocat
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