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Cod 14.13.03.03
Număr de operator de date cu caracter personal  759
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Declaraţie 
privind venitul asigurat la 
sistemul public de pensii
600 
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
/ 29.06.2012
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  (suma de control)
II. DATE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
III. VENIT BAZA LUNARĂ DE CALCUL AL CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE*)
Luna
Venit bază de calcul
Luna
Venit bază de calcul
*) Venitul bază de calcul nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de cinci ori acest câştig. 
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
IV. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI
Loc rezervat organului fiscal
      Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
    Declar că nu sunt asigurat al sistemului public de pensii conform art.6 alin.(1) pct.I-III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu beneficiez de niciuna din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.
Nr inregistrare:
Data :
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