NEWSLETTER
- NR. II DIN IANUARIE 2012 COTELE CONTRIBUTIILOR DE ASIGURARI
SOCIALE PENTRU ANUL 2012
(Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2012, publicata
in Monitorul Oficial nr. 913 si Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe
2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 914)

Cotele de contributie ale angajatorilor si salariatilor pentru anul 2012 au fost stabilite de
doua acte normative: Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2012,
publicata in Monitorul Oficial nr. 913 si Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe 2012,
publicata in Monitorul Oficial nr. 914 (ambele monitoare fiind publicate in 22 decembrie
2011).
Potrivit Legii nr. 294/2011, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 este 2.117 lei.

Contributiile la asigurari sociale (pensii)
Pentru anul 2012, cotele de contributie de asigurari sociale sunt:
•
•
•

31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5%
datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;
36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care
10,5% datorate de angajati si 25,8 % datorate de angajatori;
41,3% pentru conditii speciale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5%
datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.

Legea nr. 294/2011 mai stabileste ca, in cota de contributie individuala de asigurari sociale,
este inclusa si cota de 3,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de
Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

"In anul 2012, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru
transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a
celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1%
asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv",
mai prevede actul normativ citat.
Contributiile la somaj
In ceea ce priveste contributiile la bugetul asigurarilor de somaj pentru anul 2012, cotele
sunt stabilite astfel, potrivit Legii 294/2011:
•
•

0,5% - contributia datorata de angajatori;
0,5% - contributia individuala.

De asemenea, angajatorii mai datoreaza o contributie de asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, cuprinsa intre 0,15% 0,85%, precum si o contributie de 0,25% la Fondul de garantare pentru plata creantelor
salariale.
Contributiile la sanatate
Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2012 (Legea nr. 293/2011), pentru acest an, cotele
de contributii pentru asigurarile de sanatate sunt cele prevazute de Legea nr. 95/2006, si
anume:
• 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006;
• 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr.
95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
• 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau
cu plata din alte surse.
Ajutorul de deces
Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 (Legea 294/2012) mai stabileste si
cuantumul ajutorului de deces astfel:

•
•

in cazul asiguratului sau pensionarului, cuantumul acestui ajutor este de 2.117 lei;
in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces este
de 1.059 lei.

