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Pe scurt
A fost recent publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019
(„Legea FAOAM 2019”) și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 („Legea BASS
2019”).

În detaliu
Asigurarea obligatorie de
asistență medicală
Valoarea primelor de asigurare
obligatorie de asistență
medicală („PAM”) se menține
la 9% din fondul de retribuire a
muncii și alte recompense
(4,5% pentru angajați și 4,5%
pentru angajatori).
De asemenea, se menține
prima anuală de asigurare
medicală în sumă fixă de 4.056
MDL.
Asigurarea socială de stat
obligatorie
Se menține cota de 6% a
contribuțiilor de asigurări
sociale (CAS) datorate de
angajați, fără a fi reintrodusă
plafonarea bazei de calcul a
acestora.

Totodată, se mențin cotele CAS
datorate de angajatorii din
toate domeniile de activitate
începând cu 1 octombrie 2018.
A fost majorată suma fixă
anuală a CAS de la 8.424 MDL
la 9.456 MDL, cu unele
excepții.
De asemenea, începând cu 1
ianuarie 2019, ajutoarele
materiale acordate de către
angajatori au devenit venituri
impozabile cu CAS.
Totodată, categoriile de
plătitori și de asigurați, cotele
CAS, baza de calcul și
termenele de achitare ale
acestora, precum și veniturile
neimpozabile cu CAS și tipurile
prestațiilor sociale asigurate,
sunt incluse deja în Legea
489/1999.

[Sursa: Legea nr. 301 din 30
noiembrie 2018 privind fondurile
asigurării obligatorii de asistență
medicală pe anul 2019, Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2019 nr. 300 din 30 noiembrie
2018, Monitorul Oficial nr. 504-511
din 22 decembrie 2018]

De reținut
Prin Legea FAOAM 2019 și
Legea BASS 2019 se menține
cuantumul PAM și cel al CAS
plătite de angajatori și
angajați.
Ajutoarele materiale oferite
angajaților de către angajatori
sunt supuse tuturor
impozitelor salariale.
Aceste prevederi sunt
aplicabile de la 1 ianuarie 2019.
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Să discutăm
Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific,
puteți contacta următoarele persoane:
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