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Deductibilitatea primelor de asigurare, extras din Codul Fiscal al României 
din 22/12/2003 versiunea actualizata la data de 01/07/2008 

 
Scutiri 

 
Art. 15. - (1) Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:  
(2) Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de 
venituri: 
m) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt 
utilizate în activitatea economică; 
 
Literele l), m) şi n) de la alin. (2) au fost introduse prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 106/2007. 
 

Cheltuieli 
 

Art. 21. - (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de 
venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi: 
c) cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii, şi cheltuielile cu primele de 
asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale; 
Literele c), i), j) şi n) de la alin. (2) au fost modificate prin art. I pct. 9 din O.G. nr. 83/2004. 
 
(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: 
k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro întrun an fiscal pentru 
fiecare participant; 
- Literele b), c), j) şi k) de la alin. (3) au fost modificate prin art. I pct. 11 din Legea nr. 343/2006. 
 
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
k) cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform 
titlului III; 
n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum şi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepţia 
celor care privesc bunurile reprezentând garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul 
sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; 
 
 

Venituri neimpozabile 
 

Art. 42. - În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: 
b) sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum şi orice alte drepturi, cu excepţia câştigurilor primite 
de la societăţile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile 
despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile 
reprezentând daunele morale; 
 

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente,  
determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă 

 
Art. 48. - (1) Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, pe 
baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepţia prevederilor art. 49 şi 50. 
 
(3) Nu sunt considerate venituri brute: 
c) sumele primite ca despăgubiri; 
(4) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 
a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente; 
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; 
c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz; 
d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru: 
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 
2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul; 
3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional; 
4. persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de 
asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plăţii de către suportator. 
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(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: 
h) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoană; 
- Literele g) şi h) de la alin. (5) au fost modificate prin art. I pct. 29 din Legea nr. 343/2006. 
 
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. d) şi la alin. (5) lit. h); 
j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare; 
 

CAPITOLUL III 
Venituri din salarii 

Definirea veniturilor din salarii 
 

Art. 55. - (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza 
unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de 
forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. 
(3) Avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate dependentă includ, însă nu sunt limitate la: 
g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plăţii primei respective, 
altele decât cele obligatorii. 
 

CAPITOLUL IX 
Venituri din alte surse 

Definirea veniturilor din alte surse 
 

Art. 78. - (1) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri: 
a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură 
cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu; 
b) câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare; 
 
 

Baza impozabilă 
 

Art. 108. - (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad: 
f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota autorului: 
Textul de mai sus este o reproducere a unui inscris oficial ce a suferit numeroase modificări, publicate în Monitorul Oficial. Textul de mai sus are caracter 
informativ. Datorită imposibilităţii de a actualiza informaţiile de mai sus la fiecare modificare legislativă viitoare precum şi datorită diferitelor moduri de  
interpretare întâlnite în cadrul diferitelor administraţii fiscale,  Asito Kapital nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea 
acestor informaţii. 
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Versiunea actualizata la data de 01/07/2008 
___________ 
Text actualizat la data de 01.07.2008. Actul include modificările din următoarele acte: 
- Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 
- Rectificarea publicată în MOf. nr. 112 din 06.02.2004 
- Codul de Procedură Fiscală din 2004 
- H.G. nr. 977/2004 
- O.G. nr. 94/2004 
- Legea nr. 507/2004 
- H.G. nr. 783/2004 
- O.G. nr. 83/2004 
- Legea nr. 494/2004 
- O.U.G. nr. 123/2004 
- O.U.G. nr. 138/2004 
- Legea nr. 96/2005 
- O.U.G. nr. 24/2005 
- O.U.G. nr. 30/2005 
- O.U.G. nr. 45/2005 
- Legea nr. 164/2005 
- Legea nr. 163/2005 
- Codul de procedură fiscală 
- Legea nr. 210/2005 
- Legea nr. 247/2005 
- Decizia Curţii Constituţionale nr. 568/2005 
- H.G. nr. 797/2005 
- O.U.G. nr. 203/2005 
- O.U.G. nr. 21/2006 
- O.U.G. nr. 33/2006 
- Legea nr. 317/2006 
- O.G. nr. 43/2006 
- H.G. nr. 1514/2006 
- Legea nr. 343/2006 
- Rectificarea publicată în MOF nr. 765 din 07/09/2006 
- O.U.G. nr. 110/2006 
- O.U.G. nr. 22/2007 
- H.G. nr. 667/2007 
- O.U.G. nr. 106/2007 publicată în MOF nr. 703 din 18/10/2007 
- Legea nr. 372/2007 publicată în MOF nr. 899 din 28/12/2007 
- O.U.G. nr. 155/2007 publicată în MOF nr. 884 din 21/12/2007 
- O.U.G. nr. 51/2008 publicată în MOF nr. 327 din 25/04/2008 
- O.U.G. nr. 94/2008 publicată în MOF nr. 485 din 30/06/2008 
- Ordinul nr. 1984/2008 publicată în MOF nr. 478 din 27/06/2008 
- H.G. nr. 664/2008 publicată în MOF nr. 472 din 26/06/2008 
- O.U.G. nr. 50/2008 publicată în MOF nr. 327 din 25/04/2008. 

 


