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aplicarea unitară a exceptării de la plata 
contribuţiei de asigurări sociale a persoanelor 
asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale 
neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au 
obligaţia asigurării în sistemul public de pensii 
: Doamna Mirela CĂLUGĂREANU, Presedinte 
: .2 \::J. I /(O .01.2018 , 

în vederea aplicării unitare a prevederilor Codului fiscal cu privire la exceptarea 
de la plata contribuţiei de asigurări sociale a persoanelor asigurate în sisteme proprii de 
asigurări sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării 
în sistemul public de pensii, unităţile fiscale vor avea în vedere următoarele : 

Potrivit prevederilor art.296"21 şi 296"22 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care obţineau venituri 
din activităţi independente datorau contribuţie de asigurări sociale şi conform art.296"25 
aveau obligaţia depunerii formularulu i 600 " Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul 
public de pensii". 

Totodată , art. 296"23 alin.(4) din Codul fiscal, prevedea că persoanele asigurate 
în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu 
au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, nu datorează contribuţia de asigurări 
sociale pentru veniturile obţinute . 

Potrivit art.33 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avocaţii au propriul sistem 
de asigurări sociale, reglementat prin lege. 

Având în vedere prevederile legale menţionate, persoanele fizice care exercită 
profesia de avocat sunt exceptate de plata contribuţiei de asigurări sociale şi, ca urmare, 
această categorie de contribuabili trebuie să fie exclusă din selecţia persoanelor care 
aveau obligaţia depunerii formularului 600. 

Astfel, pentru aplicarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.510/2017 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei 
de asigurări sociale pentru persoanele fizice, pentru perioada 01 .07.2012 - 31.12.2015, 
veţi avea în vedere "Instrucţiunile de lucru SAIVEN-DECODIM I impunere din oficiu CAS 
anii 2012-2015" transmise de Direcţia generală de tehnologia informaţiei. 
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Potrivit acestor Instrucţiuni, fondul de date cuprinzând persoanele care exercită 
profesia de avocat şi care sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale a 
fost constituit automat, pe baza informaţiilor din evidenţele fiscale, pentru persoanele 
care au avut activitate neîntreruptă. Nu au fost excluse automat persoanele care 
exercită profesia de avocat şi care figurează in Registrul contribuab/11/or cu alte 
stări cum ar fi: suspendare/reluare activitate, radiat, etc. şi persoanele care 
exercită profesia de avocat şi işl desfăşoară activitatea in cabinete asociate, 
societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitată 
(asocieri înregistrate fiscal prin depunerea formularului 010). Pentru aceste cazuri, 
organele fiscale trebuiau să verifice punctual calitatea de persoană exceptată şi să 
introducă, acolo unde este cazul, in aplicaţia informatică, datele referitoare la perioada 
pentru care contribuabilul are calitatea de persoană exceptată. 

Faţă de cele prezentate, vă rugăm să dispuneţi organelor fiscale din subordinea 
dumneavoastră, identificarea persoanelor fizice care exercită profesia de avocat şi sunt 
exceptate de plata contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal şi eliminarea 
acestora din selecţiile automate efectuate pentru identificarea persoanelor fizice pentru 
care se aplică procedura de impunere din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale. 

După identificarea acestor persoane fizice care exercită profesia de avocat, 
organele fiscale vor proceda după cum urmează: 

- dacă Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru 
persoanele fizice nu a fost emisă - decizia nu se mai emite, 

- dacă Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru 
persoanele fizice a fost emisă, dar nu a fost comunicată - decizia nu se mai comunică şi 
se anulează în evidenţele fiscale, pe baza de referat, aprobat de conducerea organului 
fiscal, 

- dacă Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru 
persoanele fizice a fost emisă şi comunicată - organul fiscal emite şi comunică Decizia 
de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru 
persoanele fizice. 

Mirela CĂLUGĂREANU, 

Preşedinte 
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AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

IJ;o 
ORDIN Nr ..... 

pentru aprooorea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale 
datorată de persoanele fizice 

Având în vedere prevederile art.106, art.107 şi art.342 alin. (I) din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul: 

ORDIN 

Art.1 Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale datorată 
de persoanele fizice, prevăzută în Anexa nr. I la prezentul ordin. 

Art.2 Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Referat privind estimarea bazei de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale, în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată pentru 
anul... .. ", prevăzut în Anexa nr.2 Ia prezentul ordin. 

Art.3 Anexele nr. I şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.4 Prezentul ordin se publică pe intranetul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Art.5 Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de 
reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia infonnaţiei, 

precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua 
măsuri pentru ducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

I s I ,_J ''f 
Emis la Bucureşti, în data de .... !: ..... : .. '.?.~.'. ...... ~.~············· 

PREŞEDINTE, 
/ 

Bogdan-7;;·9ofal S~ ,f/ 
I 



Anexa nr. I 

Procedura privind stabilirea din oficiu a 
contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice 

A. Dispoziţii generale 

I. Prezenta procedură se aplică în vederea stabilirii din oficiu a contribuţiei de 
asigurări sociale datorată de persoane fizice pentru perioada O 1.07.2012 - 3I.I2.2015. 

În vederea stabilirii din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale se vor aplica 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, aplicabile pentru anul fiscal de impunere. 

2. Prezenta procedură se aplică pentru identificarea persoanelor fizice care aveau 
obligaţia declarării venitului ales pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale, 
potrivit legii, şi anume: 

a) persoane care au realizat, individual sau într-o forma de asociere, venituri 
comerciale; 

b) persoanele care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri din 
profesii libere; 

c) persoanele care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la 
care impozitul pe venit se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. 

3. Pentru identificarea contribuabililor de la pct.2 se utilizează informaţii din 
următoarele surse: 

- evidenţele organului fiscal central competent; 
- formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din 

România de persoanele fizice"; 
- formularul 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din 

străinătate de persoanele fizice"; 
- formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice"; 
- formularul 205 „Declaraţie info1mativă privind impozitul reţinut la sursă şi 

câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit"; 
- formularul 112„Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 

impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"; 
- informaţii primite în baza protocoalelor de schimb de informaţii încheiate de 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

4. Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială 
persoana fizică are domiciliul fiscal, potrivit art.31 alin.(!) lit.a) din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 



B.Identificarea contribuabililor care nu şi-au Îndeplinit obligaţiile declarative 

5. Organul fiscal central competent stabileşte lista contribuabililor care aveau 
obligaţia depunerii formulatului 600. Lista trebuie să conţină următoarele informaţii: 

a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal, nume şi 

prenume, domiciliu fiscal), 
b) categoria de venit realizat, 
c) sistemul de impunere (impunere în sistem real, norme de venit), 
d) perioada din anul fiscal de referinţă în care a realizat venituri pentru care datora 

contribuţie de asigurări sociale. 

6. Din lista prevăzută Ia pct.5 se elimină, pe baza informaţiilor existente în 
evidenţele fiscale: 

a) persoanele care au depus formularul 600 pentru anul fiscal de referinţă. 
b) persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice 

alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub 
forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, 

c) persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în 
sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, 

d) persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii şi/sau 
ai sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii. 

7. Din lista de Ia pct. 5, în vederea stabilirii din oficiu a contribuţiei de asigurări 
sociale pe anul 2012, se elimină şi persoanele preluate de Ia Casa Naţională de Pensii 
Publice, pentru care au fost stabilite obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări 
sociale. 

8. Pentru contribuabilii rămaşi în listă, se completează următoarele informaţii: 
a) pentru contribuabilii care au desfăşurat activităţi impuse în sistem real - venitul 

realizat în anul precedent, rămas după scăderea din totalul veniturilor încasate a 
cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribuţii sociale, raportat Ia numărul lunilor de activitate din cursul 
anului; 

b) pentru contribuabilii care au desfăşurat activităţi impuse pe bază de norme de 
venit - valoarea lunară a nonnelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de 
venit Ia cele 12 luni ale anului sau Ia numărul lunilor de activitate, după caz; 

c) pentru contribuabilii care îşi încep activitatea în cursul anului fiscal - venitul 
estimat a se realiza rămas după scăderea din venitul brut estimat a cheltuielilor 
deductibile estimate, împărţit Ia numărul de luni de activitate. 

9. Din lista de Ia pct.8 se elimină contribuabilii pentru care, venitul determinat 
potrivit pct.8 este mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat Ia 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul fiscal de referinţă şi rezultă 
lista contribuabililor care datorau contribuţie de asigurări sociale. 
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C. Stabilirea, din oficiu, a contribuţiei de asigurări sociale 

I O. Organul fiscal central competent notifică fiecare contribuabil cuprins în lista 
de la pct.9 şi va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, 
conform prevederilor art.9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu precizarea termenului la care persoana fizică 
trebuie să se prezinte în vederea audierii. Notificarea se comunică contribuabilului, în 
conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. În termen de 15 de zile de Ia data comunicării notificării privind nedepunerea 
în termen a declaraţiei fiscale, organul fiscal central competent elimină, din lista 
întocmită potrivit pct.9, contribuabilii care, în umm notificării, au depus formularul 600 
la organul fiscal central competent. 

12. Pentru fiecare contribuabil din lista rezultată la pct.11, care nu s-a prezentat 
pentru audiere, organul fiscal central competent va solicita prezenţa contribuabililor în 
vederea audierii, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte la 
organul fiscal. În cadrul audierii acesta are dreptul să îşi exprime în scris punctul de 
vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept. 

13. Pentru fiecare contribuabil din lista rezultată la pct.1 I, organul fiscal central 
competent stabileşte din oficiu baza lunară de calcul al contribuţiei de asigm:ări sociale la 
nivelul de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat în anul fiscal de referinţă, potrivit art. I 06 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborat cu art. 67 alin. ( 4" I) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu art. 296"22 alin. (I) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

14. Estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se face pe baza 
unui referat. Modelul şi conţinutul Referatului privind estimarea bazei de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale, în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată, sunt 
prevăzute în Anexa nr. 2 la ordin. 

15. Pentru stabilirea obligaţiei lunare privind contribuţia de asigurări sociale, se 
aplică cota integrală de contribuţie de asigurări sociale, corespunzătoare condiţiilor 
normale de muncă, potrivit art.296A18 alin.(3) lit.a/\l) din Legea nr. 57112003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la venitul stabilit potrivit pct.13. 

16. Pe baza datelor din referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei 
de asigurări sociale, organul fiscal central competent emite Decizia privind stabilirea din 
oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice. 
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17. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de conducătorul organului fiscal 
central competent şi de conducătorul adjunct al acestuia, în situaţia în care în structura 
organului fiscal central competent este aprobat postul de conducător adjunct. 

18. După aprobarea deciziei de către conducătorul organului fiscal central 
competent, un exemplar se comunică persoanei fizice, conform art. 4 7 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către 
persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează Ia dosarul fiscal al contribuabilului. 

D. Anularea deciziei de impunere din oficiu 

19. Dacă, în termen de 60 de zile de la data comunicării Deciziei privind stabilirea 
din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice, contribuabilul depune 
formularul 600, decizia se anulează la data depunerii declaraţiei fiscale. 

20. Organul fiscal central competent emite Decizia de anulare a deciziei privind 
stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice. 

21. Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de 
asigurări sociale pentru persoane fizice se emite şi în situaţia în care contribuabilul face 
dovada, ulterior comunicării deciziei de impunere din oficiu, prin prezentarea de 
documente (ex. documente care atestă că i se aplică legislaţia altor state în domeniul 
securităţii sociale, conform prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care 
România este parte) că nu avea obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale în anul de 
impunere. 

22. Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de 
asigurări sociale pentru persoane fizice se verifică şi se avizează de conducătorul 

organului fiscal central competent şi de conducătorul adjunct al acestuia, în situaţia în 
care în structura organului fiscal central competent este aprobat postul de conducător 
adjunct. 

23. După aprobarea deciziei de către conducătorul organului fiscal central 
competent, un exemplar se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Legea nr. 
20712015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către 
persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

24. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de 
specialitate în aplicarea procedurii, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
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Anexa nr. 2 
Sigla DGRFP Ministerul Finanţelor Publice 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

Unitatea fiscală*) „ ....... „ .................................... „ ........ . Nr. înregistrare ......................... . 
Serviciul/Biroul/Compartimentul ................... . Data .... „ ... ./ ........... /„ ....... „ ... . 

REFERAT 
privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, 

în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată 
pentru anul. ..... . 

În temeiul art.106 ?i art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a verificării efectuate în baza de date, s-au 
constatat următoarele:: 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 
Nume?iprenume~-----------------------
Cod numeric personal ___________ -----------------
Domiciliul fiscal: 
Localitate ___________ str. ______________ nr. ___ _ 
bi. se. ap. judeţ/sector ________ _ 

li. Având în vedere nedepunerea în termenul legal a formularului 600, precum şi 
dispoziţiile art. 296"22 alin.(1), art.296"25 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările ?i completările ulterioare, ale art. 67 alin. (4"1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ?i completările ulterioare şi ale 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 882/2012, propunem stabilirea din oficiu a obligaţiilor 
de plată prin estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nivelul de 35% din 
câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 
fiscal. ............ , baza de calcul estimată, se stabileşte astfel: 

- lei -
Nr. Luna Bază de calcul estimată 
crt. 
1. Ianuarie 
2. Februarie 
3. Martie 
4. Aprilie 
5. Mai 
6. Iunie 
7. Iulie 
8. Auoust 
9. Septembrie 
10. Octombrie 
11. Noiembrie 
12. Decembrie 

Aprobat: Verificat: Întocmit: 

Funcţie _______ _ Funcţie _______ _ 

Nume, prenume ____ _ Nume, prenume ____ _ Nume, prenume ____ _ 
Data __ ; __ / ___ _ Data __ / __ / ____ _ 

Data __ / __ / ____ _ 

*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. 



AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

Cfl ORDIN Nr. „„ 

pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei 
de asigurări sociale pentru persoanele fizice 

A vând în vedere prevederile art. I 06, art. I 07 şi art.342 alin. (I) din Legea 
nr.207/20I5 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. I I alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul: 

ORDIN 

Art.1 Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: 
a) "Notificare privind nedepunerea în termen a Declaraţiei privind venitul asigurat la 

sistemul public de pensii", prevăzută în Anexa nr. I; · 
a) „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru 

persoane fizice", prevăzută în Anexa nr.2; 
c) „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de 

asigurări sociale pentru persoane fizice", prevăzută în Anexa nr.3. 

Art.2 Formularele prevăzute la art. I se utilizează pentru stabilirea din oficiu a 
contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice. 

Art.3 Formularele prevăzute la art. I se comunică contribuabilului, în conformitate 
cu prevederile art.47 din Legea nr.207/20I5 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.4 Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a fonnularelor de la 
art. I sunt prevăzute în Anexa nr.4 la prezentul ordin. 

Art.5 Anexele nr. I - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 



Art.7 Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală 
de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, 
precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua 
măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

E . I B . ~ d d 03 c :2 J;-Jj f m1s a ucureşt1, 1n ata e„„„.„„„„„„„„.-„„„„-„„„„„„„. 



Anexa nr.1 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Sigla 

DGRFP Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice _______ _ 
Unitatea fiscală __ _ 

Nr. înregistrare .......................... . 
Data ........ ../. ......... ./ ........... „ ..... . 

Către*) ... „ ................ „ ..... „ .................... . 
Cod de identificare fiscală .................................. . 
Str .............................. nr ..... , bloc .. „, se„ ... , 
et. ...... , ap ..... , judeV sector ... „ „„ ......... „ .. , 

localitate ...... „ „. „ .. „ .. , cod poştal ................ „. 

Notificare privind nedepunerea în termen a 
Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii 

Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit evidenţelor noastre, aţi realizat 
venituri din .................... „ ............................. şi aveaţi obligaţia depunerii formularului 600"Declaratie 
privind venitul asigurat la sistemul public de pensii", pentru perioada .............................. . 

Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege se sancţionează cu 
amendă contravenţională, prevăzută la art.336 alin.(3) din legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nedepunerea declaraţiei, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, atrage după sine 
stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată, potrivit art.107 alin.(1) din legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. 

Totodată, vă rugăm să vă prezenta~, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei, în 
vederea audierii, conform prevederilor art.9 din Codul de procedură fiscală. 

Pentru informatii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi 
contactată este dna/dl. ................................................................. , la sediul nostru sau la numărul de 
telefon ............... „ ...... „, între orele ... „- .... . 

în speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim. 

în situaţia în care a~ îndeplinit obligaţiile declarative, vă rugăm să nu daţi curs prezentei. 

Conducătorul unităţii fiscale, Şef compartiment, 
Nume şi prenume .. „ ......... „„„ .. Nume şi prenume .................... . 

*) Se va trece numele şi prenumele, domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, 
după caz, alte date de identificare a contribuabilului. 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal. .... 



Anexa nr.2 

Către: 

Sigla 
DGRFP 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice __ 

Unitatea fiscală *) ---------

DECIZIE 

Nr. înregistrare .. „„ .... „„„„„ ... 
Data ..... „„./. .... „.„./„„.„„.„„. 

PRIVIND STABILIREA DIN OFICIU 
a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice 

peanul ___ _ 

Cod de identificare fiscală: 
Nume: _________________ _ 
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Prenume: ________________ _ 
Domiciliul fiscal: Localitate: _________ _ 

Str.-------------------
Nr. __ BI. __ Sc. __ Etaj __ Ap. __ 
Judeţ/sector: ___ _ 

În baza art.106 şi 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 
296A22 alin. (I) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a art. 67 alin. (4AJ) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, se stabileşte contribuţia de asigurări sociale datorată, după cum 
urmează: 

I.Date privind activitatea desfăşurată 
I. Statul în care s-a realizat venitul . „ „ .. „. „ „. „. „ .. „ ... „. „. „. „ .. „ ... „ ... „. „ ..... „ „ .. „. „ .. „ „ ... „ „ ....... „ „ .. „„ „„„.„ ..... „„ .. „ .... „„ „„„„ ... . 
2.Categoria de venit. „ „ .. „.„ „. „ „. „. „. „. „. „. „. „ .. „ .... „ „. „. „. „ .. „ „. „. „ „ „ „ .. „. „ „. „. „. „. „ .. „ „ .. „ „. „ „„„„„„.„.„„„„.„.„„„.„.„„„. 
3.Determinarea venitului net. ... „ .„ „. „. „ .... „ .... „ ..... „. „. „ .„ „. „. „ .. „ „ .. „ „ .. „. „ ... „ ....... „ .. „ „. „ .. „ .„. „.„„ .. „„„„„ .. „.„ .. „.„„„„ .. „„„ 
4.Forma de organizare„ .. „ .„. „ „ ..... „ „. „. „ .. „ ... „. „. „. „ .. „. „ „ ..... „ „ .. „ „ .. „ „ .. „ ... „ .. „ „. „. „ .. „ ... „ .. „„„„„ .. „„„„ .. „„.„ .. „.„.„.„ ... „„ 
5.0biectul principal de activitate„ .. „ ... „. „. „ .. „. „. „. „. „ „. „. „. „. „. „. „ .. „ ... „. „ .. „ „. „ .. „ „ .. „. „ „. „. „ .. „. „ „.„„„.„.„„„„„.„„„„.„„„.„. 
6.Codul CAEN„ .. „ „ ..... „ „.„. „. „ .. „.„ .... „ „ .. „ ....... „ .„„.„. „. „ .. „ .„ „.„ ....... „. „. „ .. „ „ ..... „ .„ ...... „.„„„.„.„„„„„„„„.„„„„.„„„.„. 
7.Sediul/ „ .. „. „ ... „ ..... „ ....... „. „. „. „ „ .. „ „. „. „ .. „ ... „ .... „ .. „ „. „ .... „. „ .. „ 
8.Documentul de autorizare/ Contractul de asociere/ Nr.. „ „ „ „ „. Data„. „ .!„„ . .!„ „ „ „ „. 
9.Data începerii activităţii „. „ . .!„. „. „ . .!„. „ „ „. „ .„ „. 
I O.Data încetării activităţii„„„ „ „.!„„.„ „ . .!.„ .„ „ „. „. 

li.Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale: 

Nr. Luna Bază de calcul 
crt 
I. Ianuarie 
2. Februarie 
3. Martie 
4. Aprilie 
5. Mai 
6. Iunie 
7. fulie 
8. August 
9. Septembrie 
10. Octombrie 
11. Noiembrie 
12. Decembrie 
13. Total 

Contribuţia de asigurări sociale 

Obligaţia anuală de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale (rd.13) în sumă de „.„.„„ .. „„„„ .. „„. lei se plăteşte astfel: 
Pentru obligaţiile a căror scadenţă a expirat la data comunicării prezentei: 

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul I - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; 
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul !6 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. 

Pentru contribuţia de asigurări sociale stabilită, se vor calcula obligaţii fiscale accesorii, conform legii. 

- lei -

Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii. Prezenta decizie poate fi contestată în 
termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art.268, 270 şi 272 din Legea nr. 20712015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent. 
Depunerea declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data 
comunicării prezentei, conduce la desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu. 

*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. 
Număr de operator de date cu caracter personal . „.„.„. 



Date necesare efectuării Plătii contribuţiei de asiirnrări sociale 
Beneficiar 
Cod de identificare fiscală beneficiar 
Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată 
Codul lBAN aferent contului de venituri bugetare 
Explicaţii 

Suma (lei) 

Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale: 
Achitarea sumelor datorate bugetului de asigurări sociale de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi: 

în numerar, la unitatea Trezoreriei statului ................... „.„ ...... „ .....• „„ .. ; 

prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin 
intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghiscul.ro; 
prin mandat poştal, Ia subunităţile poştale ale C.N.Poşta Română S.A.; 
prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis 
prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking"; 
prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri 
bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, www.anafro. 

Aprobat: 
Funcţie ___ _ 
Nume/Prenume 
Data_/_/_ 

Verificat: 
Func~e ___ _ 
Nume/Prenume 
Data_/_/_ 

Întocmit: Am primit un exemplar 
Func~e____ Semnătură contribuabil 
Nume/Prenume Data_/_/_sau numărul şi data 
Data_/_/_ confirmării de primire 



Sigla 
DGRFP 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice __ 
Unitatea fiscală*) ____________ _ 

DECIZIE DE ANULARE 

Anexa nr.3 
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Nr. înregistrare„„.„ ... „„ .... „ „ .. „ 
Data .„ .. „„./„ .. „„„./„.„ .. „„.„. 

A DECIZIEI PRIVIND STABILIREA DIN OFICIU 
a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice 

peanul __ _ 

Către: 
Nume: _______________ _ 
Prenume: ______________ _ Cod de identificare fiscali: 
Domiciliul fiscal: Localitate: _________ _ 

Str.-----------------
Nr. __ BI. __ Sc. __ Etaj __ Ap. __ 
Judetfsector: ___ _ 

Având în vedere dispoziţiile art. 94 alin.(2) şi ale art. I 07 alin.(5) din Legea nr. 20712015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei 
de asigurări sociale pentru persoane fizice nr„„„„„„„„„ . ./„„„„„„.„„„„.a fost anulată ca unnare a depunerii Declaraţiei 
privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600) I documentelor care atestă faptul că nu aveaţi 
obligativitatea achitării contribuţiei de asigurări sociale, potrivit legii. 

Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării, la 
organul fiscal competent. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării. 

Aprobat: 
Funcţie„.„„.„„. 

Nume, prenume .. 
Data „„„„„„ „ .. „„„ .. „„ 

Verificat 
Funcţie„. 

Nume, prenume„. 
Data„„. 

*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. 

Număr de operator de date cu caracter personal „.„„„. 

lntocmit: 
Functie ... „„„„„.„„.„„„„„ „.„.„ ... „ ... 
Nume, prenume 
Data .„„„„ 

Am primit un exemplar, 
Semnanml contribuabil „. „ „ „ „. „. „ •• „ .„ „ • „ 
Data„ ... „„ . ./ .. „ .. ./.„ ..... 
sau Nr. şi data ronfirmării de primire ... „„. „ „ „ „. „. 



Anexa nr. 4 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor 

A. Denumire: „Notificare privind nedepunerea în termen a Declaraţiei privind venitul asigurat 
la sistemul public de pensii". 

1. Format: A4/tl 
2. Caracteristici de tipărire: 

- se tipăreşte pe o singură faţă; 
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări 

adecvate situaţiei contribuabilului. 
3. Se difuzează gratuit. 
4. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor persoane fizice, în cazul în care organul 

fiscal competent constată neîndeplinirea obligaţiei depunerii declaraţiei privind venitul 
asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600). 

5. Se întocmeşte în: două exemplare de către organul fiscal competent. 
6. Circulă: - originalul la contribuabil; 

- copia la organul fiscal. 
7. Se arhivează : la dosarul fiscal al contribuabilului. 

B. Denumire: "Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru 
persoane fizice". 

1. Format: A4/tl 
2. Caracteristici de tipărire: 

- se tipăreşte pe o singură faţă; 
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări 

adecvate situaţiei contribuabilului. 
3. Se difuzează gratuit. 
4. Se utilizează: la emiterea din oficiu a deciziei pentru contribuabilii persoane fizice, în 

cazul în care organul fiscal competent constată neîndeplinirea obligaţiei depunerii declaraţiei 
privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600). 

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 
6. Circulă: 

- un exemplar, la organul fiscal competent; 
- un exemplar, la contribuabil. 

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

C. Denumire: "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de 
asigurări sociale pentru persoane fizice". 

1. Format: A4/tl 
2. Caracteristici de tipărire: 

- se tipăreşte pe o singură faţă; 
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări 

adecvate situaţiei contribuabilului. 



3. Se difuzează gratuit. 
4. Se utilizează: Ia anularea Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări 

sociale pentru persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată depunerea de 
către contribuabil, a formularului 600 sau a unor documente care atestă faptul că nu datora 
contribuţia de asigurări sociale. 

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 
6. Circulă: 

- un exemplar, Ia organul fiscal competent; 
- un exemplar, Ia contribuabil. 

7. Se arhivează Ia dosarul contribuabilului. 


