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AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

 

O R D I N nr. ..... 

pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate”  și a formularului “Decizie privind desființarea deciziei de 

impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate” 

 

 

 

În temeiul prevederilor: 

 - art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

 - art.296^25 şi art.296^28 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 - art.47 și art.228 alin.(2)  din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 

 

ORDIN 

 

 

 Art.1 (1)  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 630 "Decizie de impunere anuală 

pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate", cod 14.13.02.19, precum şi anexele nr.1 

”Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate" și nr.2 ”Situație privind 

stabilirea obligaţiilor anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru 

contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor în vederea acordării deducerii 

potrivit Titlului III Impozitul pe venit din Codul fiscal”, prevăzute în anexa nr. 1  la prezentul ordin. 

           (2) Anexa nr.1 "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de 

sănătate" și anexa nr.2 ”Situație privind stabilirea obligaţiilor anuale de plată ale contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate, pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței 

bunurilor în vederea acordării deducerii potrivit Titlului III Impozitul pe venit din Codul fiscal”, fac 

parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1). 

 

 Art.2 (1) Formularul prevăzut la art.1 se utilizează pentru stabilirea obligaţiilor anuale de plată 

a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru regularizarea sumelor datorate cu titlu 

de plăţi anticipate. 

           (2) Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate începând cu anul fiscal 2014. 

           (3) Anexa nr.1 "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de 

sănătate" se emite pentru fiecare categorie de venit pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate. 

 

 Art.3 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 632 “Decizie pentru desființarea 

deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”, cod 

14.13.02.20,  prevăzută în anexa nr.2 la prezentul ordin. 
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          (2) Formularul prevăzut la alin.(1) se utilizează pentru desființarea totală a obligaţiilor de 

plată, stabilite prin decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de 

sănătate. 

          (3) Pentru desființarea parțială a obligaţiilor de plată, stabilite prin decizie de impunere 

anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate se utilizează formularul prevăzut la 

art.1, completat corespunzător. 

 

 Art.4 Formularele prevăzute la art.1 și art.3 se comunică contribuabililor în conformitate cu 

prevederile art.44 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Art.5 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor 

de la art.1 și art.3  sunt stabilite în anexa nr.3 la prezentul ordin. 

 

 Art.6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

 Art.7 Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de 

reglementare a colectării creanțelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor 

publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 Art.8 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 Emis la Bucureşti, la .....................................  

 

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

GELU ŞTEFAN DIACONU 
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