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Procedura de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr.2/2015 

 

 

 

1. Prezenta procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de 

la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a persoanelor fizice care  obțin venituri 

din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit dispozițiilor Deciziei Comisiei fiscale Centrale 

nr.2/2015 cu privire la interpretărea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 296^21 alin. (1) lit. 

i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru 

contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, 

denumit în continuare compartiment de specialitate. 

3. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal la care 

persoana fizică are obligația să declare venitul din cedarea folosinței bunurilor. 

4. Persoanele fizice care nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate 

pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor, potrivit Deciziei Comisiei Fiscale 

Centrale nr.2/2015 sunt: 

 a) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care 

deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii 

Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care 

România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea 

de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe 

teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au 

obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de 

instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea; 

 b) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat 

cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu 

intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu 

beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai 

mare de 90 de zile. 

5. Pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, persoana 

care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct.4 depune la organul fiscal 

competent, direct sau prin împuternicit, Declarația pe propria răspundere pentru exceptarea de 

la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează 

venituri din cedarea folosinței bunurilor, însoțită de documente care atestă faptul că se 

încadrează în una din situațiile prevăzute la pct.4, cum sunt: 

a) TR/R1 - Formular privind legislația aplicabilă, 

b) PM/RO101 - Certificat privind legislația aplicabilă, 

c) MD/RO101 - Certificat privind legislația aplicabilă, etc.     

6. Compartimentul de specialitate analizează declarația și documentele justificative 

depuse de persoana fizică.  

7.(1). În situaţia în care, din documentele prezentate se constată că, respectivul 

contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate întocmește un referat prin care 

propune respingerea solicitării.  
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(2) Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit Codului de procedură 

fiscală, respingerea motivată a solicitării de exceptare de la plata contribuției de asigurări 

sociale de sănătate.  

8.(1). În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, organul 

fiscal notifică contribuabilul cu privire la necesitatea completării documentelor, conform legii. 

(2) Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art.44 din 

Codul de procedură fiscală.  

(3) În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, 

contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, 

solicitarea privind exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se 

respinge. 

9. Dacă din documentele prezentate se constată că respectivul contribuabil 

îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale 

de sănătate, compartimentul de specialitate operează în evidența fiscală faptul că persoana 

respectivă nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.  

10. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează inclusiv pentru luna în 

cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de 

contribuţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.  

 11. Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuției de asigurări 

sociale de sănătate și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege de la data obținerii primului 

venit din cedarea folosinței bunurilor, compartimentul de specialitate nu stabilește obligații de 

plată și nu emite decizii de impunere privind plăţile anticipate  cu titlu de contribuţii de 

asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor. 

 12. Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuției de asigurări 

sociale de sănătate ulterior inregistrării contractului/contractelor de închiriere și îndeplinesc 

condițiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate desființează total sau parțial, după 

caz, deciziile de impunere prin care au fost stabilite obligații de plată privind contribuția de 

asigurări sociale de sănătate. 

13.Actul administrativ fiscal emis ca urmare a desființării totale sau parțiale a deciziei 

de impunere se comunică contribuabilului în conformitate cu prevederile art.44 din Codul de 

procedură fiscală. 

14. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de 

specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.  

 

 

 

 

 

 

 

 


