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NOTĂ FUNDAMENTARE 

                     

             Proiectul de normă se aplică societăților de asigurare și/sau reasigurare și sucursalelor din România 

ale societăților cu sediul social în state terțe sau aparținând Spațiului Economic European, care își desfășoară 

activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii 

de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare. 

               Norma reglementează diverse aspecte ca urmare a modificării Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 . Titlul V „Contribuţii sociale obligatorii” din 

Codul fiscal, așa cum a fost modificat și completat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017, 

prevede obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale, a contribuției de asigurări sociale de sănătate 

și a contribuției asiguratorii pentru muncă, datorate începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

               În aceste condiții, se impune introducerea în planul de conturi cuprins în cadrul Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale 

entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma nr. 41/2015 a 

unor conturi distincte în care să se evidențieze aceste contribuții, și anume: 

- 4317 „Contribuţia de asigurări sociale (P)” 

- 43171 „Contribuţia de asigurări sociale privind asigurările de viaţă (P)” 

- 43172 „Contribuţia de asigurări sociale privind asigurările generale (P)” 

- 43173 „Contribuţia de asigurări sociale privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P)” 

- 4318 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)” 

- 43181 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind asigurările de viaţă (P)” 

- 43182 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind asigurările generale (P)” 

- 43183 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind administrarea de fonduri de pensii facultative 

(P)” 

- 436 „Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)” 

- 64219 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă” 

- 64229 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă” 
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- 64239 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă” 

               

Concomitent, se impune completarea reglementării contabile aplicabile societăților de asigurare   și/sau 

reasigurare cu prevederile privind funcțiunea acestor conturi. 


