Casa Judeţeană de Pensii Sălaj

Noutăți introduse prin Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 238/09.03.2021

Pentru calculul drepturilor de pensie:
În anul 2021, valoarea punctului de pensie se menține la 1.442 lei, conform art. 86
din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.
În anul 2021, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se
menține la 1,41.
Indicele de corecție utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public
de pensii de către participanții la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în
care aceștia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr.
411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art.
96 alin.(3) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este următorul:
(25 puncte procentuale – 3,75 puncte procentuale) / 25 puncte procentuale = 0,85000
Pentru alte drepturi:
Începând cu data de 12 martie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 16/2021 a
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, conform prevederilor art. 16 din același
act normativ, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, este următorul:
-

în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.380 lei;

-

în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului:
2.690 lei;
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

Pentru perioada 1 ianuarie – 11 martie a.c. se vor avea în vedere cuantumurile
ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr. 6/2020, respectiv:
-

în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.429 lei;

-

în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului:
2.715 lei;
Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, prevăzută la art. 77 din Legea nr.

263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul pensionarilor de invaliditate
încadraţi în gradul I de invaliditate reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie.
În anul 2021, indemnizația de însoțitor se menține la 1.154 lei.
Precizări privind contribuțiile de asigurări sociale
Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale
de stat începând cu data de 12 martie 2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 16/2021,
este de 5.380 lei;
Pentru perioada 1 ianuarie – 11 martie a.c. se va avea în vedere valoarea de 5.429
lei a câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2020, aprobată prin Legea nr. 6/2020.
Valoarea câștigului salarial mediu brut aferentă lunii martie 2021 este: (5.429 lei x
9 zile/23 zile) + ( 5.380 lei x 14 zile/23 zile) = 5.399 lei.
În conformitate cu prevederile art. 138 și ale art. 138¹ din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt
următoarele:
a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru
care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute
în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în
Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori
sau sunt asimilate acestora;
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d) 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și
asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care
se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuție de
asigurări sociale pentru condiții deosebite și speciale de muncă.
Conform art. 42 alin.(1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.
138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cota de contribuție
de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau
pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale este inclusă și cota de
contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat.
În anul 2021 cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat
este de 3,75%.
Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la
angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în
condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat,
sunt scutite de la plata acestei contribuții și în anul 2021.
Cota de contribuție de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au
încheiat contract de asigurare socială este de 25%.
Conform prevederilor HG nr. 4/2021, începand cu data de 13 ianuarie 2021, pentru
stabilirea salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.300 lei.
Prin excepție, începând cu aceeași data, pentru personalul încadrat pe funcții
pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un
an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se
stabilește la 2.350 lei.
Începând cu data de 13 ianuarie 2021, toate drepturile și obligațiile stabilite
potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată.
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În perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor,
salariul minim de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 3.000 lei.
Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60
pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 18 alin.(1) din Legea nr. 16/2021, în anul 2021 pentru plata
drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea
drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea
coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se
finanțează drepturile respective.
În conformitate cu dispozițiile art. 19 din Legea nr. 16/2021, în anul 2021, tariful
pentru un talon de plată la domiciliul benefeciarilor, în situația în care aceștia au optat
pentru plata în cont curent sau în cont de card se menține la 2,15 lei și se suportă din
bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Indemnizația socială pentru pensionari
Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevazută de Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 6/2009 privind institutirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin
Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 800 lei.

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru
pensionari
Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asiguare în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de
sănătate. În cazul acestoara, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate o reprezintă venitul lunar din pensii. Contribuţia se suportă de la bugetul de
stat.
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Modul de stabilire a venitului impozabil lunar din pensii
Potrivit OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din
venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului
impozabil lunar din pensii.
Impozitul pe veniturile din pensii va fi declarat prin intermediul declarației privind
calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, prevăzut la art. 132
alin. (2) din Legea nr. 227/2015, care va fi depusă la organul fiscal competent, până în ultima
zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Asigurarea în sistemul unitar de pensii publice
Contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul
asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă
sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.
Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au
încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și
completările ulterioare, pe anul 2021, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul
de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată, respectiv 2.300 lei.
În aceste condiții, începând cu 13 ianuarie 2021, contribuția minimă lunară la
asigurările sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 575 lei/lună (2.300
lei X 25% = 575 lei).
Contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de
asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au
calitatea de angajați sau pentru care exită obligația plății contribuției de asigurări sociale,
respective 25%.
Plata contribuției de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în
numele lor, de către orice altă persoană, plata se poate face în numerar la casieria Casei
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Județene de Pensii Sălaj sau în cont bancar RO 69TREZ56122210304XXXXX deschis la
Trezoreria SĂLAJ.
Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel
mult 12 luni.

Casa Judeteana de Pensii Sălaj
B-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău, judetul Sălaj
Tel.: +4 0260 622145 Fax: +4 0260 660831
e-mail: public@cjpsalaj.ro
www.cjpsalaj.ro

6

