
Aprobat : 

Func ie ________________________ 

Nume, prenume 

_________________ 

Data__/__/____

Verificat : 

Func ie ________________________ 

Nume, prenume 

_________________ 

Data__/__/____

Întocmit : 

Func ie ________________________ 

Nume, prenume 

_________________ 

Data__/__/____

Am primit un exemplar, 

Semn tur  contribuabil_________________ 

Data__/__/____  sau nr. i data  confirm rii  

de primire ___________________________

Cod 14.13.02.13/3a

  Anexa nr.3

În baza art.82 i art.296^24 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal i a 

Declara iei privind venitul  estimat/norma de venit/Declara iei privind 

veniturile realizate din România / Declara iei privind veniturile din activit i 

agricole impuse pe norme de venit pe anul................ nr.................. din 

data......................... / Declara iei privind venitul asigurat la sistemul public de 

pensii nr. ............. din data ..................., se stabilesc pl ile anticipate cu titlu de 

impozit pe venit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate, precum i 

obliga iile de plat  cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale, dup  cum 

urmeaz : 

Pentru obliga iile de plat  stabilite prin prezenta, neachitate pân  la termenele ar tate mai sus, se vor calcula dobânzi i penalit i de întârziere. Împotriva m surilor 

dispuse prin prezenta se poate face contesta ie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezint  titlu de crean  

i constituie în tiin are de plat , conform legii.

*) Modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit în cazul desf ur rii  mai multor activit i este prev zut în Anexa nr.1. 

**) Baza lunar  de calcul al contribu iei de asigur ri sociale de s n tate este prev zut  în Anexa nr.2.

*) Contribu ia de asigur ri sociale de s n tate. 

**) Contribu ia de asigur ri sociale. Baza lunar  de calcul al contribu iei de asigur ri sociale este prev zut  în Anexa nr.2.

C tre: 

         Nume  ____________________________________________ 

  

         Prenume __________________________________________

Numar de operator de date cu caracter personal  ................

Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal : 

___________________________________________

260
  

Nr. înregistrare _________ 

  

Data __________________

DECIZIE DE IMPUNERE  
privind pl ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu ii de  

asigur ri sociale de s n tate, precum i privind obliga iile de plat   

cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale  

 

Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal

Direc ia General  a Finan elor Publice __________________ 

Administra ia Finan elor Publice   ______________________

I.Date privind activitatea desf urat

II.Determinarea pl ilor anticipate cu titlu de impozit i de contribu ii de asigur ri sociale de s n tate                                        (lei) 

III.Repartizarea pl ilor anticipate cu titlu de impozit/contribu ii de asigur ri sociale de s n tate, precum i a obliga iilor 

      de plat  cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale, pe termene de plat                                                                                                     (lei)  

Domiciliul: Localitatea

Strada Num r Bloc

Scara Ap.

Cod po tal

Jude (sector)

pe anul

Denumire indicator Decizie anterioar Decizie curent

1. Venit brut estimat

2. Norma de venit *)

3. Cheltuieli deductibile 

4. Venit net estimat (rd.1-rd.3)/Venit net determinat pe baza normelor de venit

5. Pl i anticipate cu titlu de impozit

6. Total pl i anticipate cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale de s n tate **)

Termen   Decizie anterioar       Decizie curent

de Pl i anticipate  Obliga ii de plat Pl i anticipate  Obliga ii de plat

plat Impozit CASS *) CAS **) Impozit CASS CAS

TOTAL

1. Categoria de venit

2. Determinarea venitului net

3. Forma de organizare

4. Obiectul principal de activitate

5. Cod CAEN

6. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz  folosin a

7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere (nr./data)  

8. Data începerii activit ii

9. Data încet rii activit ii

10. Data suspend rii activit ii



 
 
 
 
 
ANEXA 1 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Situaţie 
privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit 

 
 

 
 A. Activităţi comerciale *) 

 

Nr. 
crt. 

Cod 
CAEN 

Locul de 
desfăşurare a 

activităţii 

Norma de venit 
corespunzătoare 

activităţii **) 
(lei) 

Norma de venit stabilită pe 
baza coeficienţilor de 

corecţie 
(lei) 

1 2 3 4 5 
2     
3     
4     

.....     
Total venit net determinat pe baza 
normelor de venit 

  

 
 
 
 B. Activităţi agricole*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta constituie anexă la formularul 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale” nr. ....... pe anul ........ 
 
 
*)  Se generează, după caz, în funcţie de activitatea desfăşurată de contribuabil. 
**) Activităţi prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor 
independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii 
care realizează venituri comerciale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Nr. 
crt. 

Produse 
vegetale/Animale 

Suprafaţă /număr 
capete 

animale/familii de 
albine  

Norma de venit pe 
unitatea de 

suprafaţă (ha)/cap 
de animal/familie de 

albine 
(lei) 

Venit anual 
(lei) 

1 2 3 4 5 (col.3*col.4) 
2     
3     
4     

.....     
Total venit anual determinat pe baza normelor de venit  

CNP/NIF  



ANEXA 2 
 
CNP/NIF 
 
 

SITUAȚIE 
privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate/ 

contribuției lunare de asigurări sociale 
 
 

Luna 

Stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate Stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale
Decizie anterioară  Decizie curentă Decizie anterioară  Decizie curentă

Venit bază de 
calcul 

Contribuția de 
asigurări sociale 
de sănătate 

Venit bază 
de calcul 

Contribuția de 
asigurări sociale 
de sănătate 

Venit bază 
de calcul 

Contribuția 
de asigurări 

sociale 

Venit bază 
de calcul 

Contribuția de 
asigurări 
sociale 

1. Ianuarie         
2. Februarie         
3. Martie         
4. Aprilie         
5. Mai         
6. Iunie         
7. Iulie         
8. August         
9. Septembrie         
10. Octombrie         
11. Noiembrie         
12. Decembrie         

TOTAL         

 
 

    Prezenta  constituie  anexă  la  formularul 260  "Decizie de  impunere privind plățile  anticipate  cu 
titlu de  impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligațiile de plată 
cu titlu de contribuții de asigurări sociale" nr. ................................. pe anul ...................... . 

 

       




