
 

P R O I E C T  

 

                            

                               Anexa nr. 4 

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

 

A. Denumire: “Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări 

sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea 

contribuției de asigurări sociale de sănătate”. 

    1. Format: A4/t1 

    2. Caracteristici de tipărire: 

 - se tipăreşte pe o singură faţă; 

     - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare; 

    3. Se difuzează gratuit. 

    4. Se utilizează: la declararea de către contribuabil a veniturilor pe baza cărora organul 

fiscal central competent stabilește contribuția de asigurări sociale șau/și a contribuției de 

asigurări sociale de sănătate.   

    5. Se întocmeşte în două exemplare. 

    6. Circulă: 

- un exemplar, la organul fiscal competent; 

- un exemplar, la contribuabil. 

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

B. Denumire „Decizie de impunere privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale și a 

contrbuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”. 

    1. Format: A4/t1 

    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 stabilirea sumelor cu titlu de contribuție de asigurări sociale sau/și a 

contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice. 

    5. Se întocmeşte în două exemplare. 

    6. Circulă: 

- un exemplar, la organul fiscal competent; 

- un exemplar, la contribuabil. 

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

C. Denumire: Anexa „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a 

contribuției de asigurări sociale de sănătate”. 

    1. Format: A4/t1 

    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 stabilirea contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de 

asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice. 

    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. 


