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

 

 

 

A. Denumire: “Declarație de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează 

venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de 

sănătate” 

 1. Cod: 14.13.01.20 

 2. Format: A4/t2 

 3. Caracteristici de tipărire: 

 - se tipăreşte pe ambele fețe (seturi); 

     - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări 

adecvate situaţiei contribuabilului 

 4. Se difuzează gratuit. 

 5. Se utilizează pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, 

precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele 

fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii. 

 6. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil. 

 7. Circulă: 

- un exemplar, la organul fiscal competent; 

- un exemplar, la contribuabil. 

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

 

B. Denumire: ”Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate 

datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri” 

 1. Cod: 14.13.02.21 

 2. Format: A4/ t2 

 3. Caracteristici de tipărire:  

- se tipăreşte pe ambele fețe (seturi); 

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări 

adecvate situaţiei contribuabilului. 

4. Se difuzează gratuit. 

5. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul 

persoanelor fizice care nu realizează venituri, potrivit legii. 

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 

7. Circulă: 

- un exemplar, la organul fiscal competent; 

- un exemplar, la contribuabil. 

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

 

C. Denumire: ”Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate 

datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri” 

 1. Cod: 14.13.02.22 

 2. Format: A4/ t2 



  

  

 

 3. Caracteristici de tipărire:  

- se tipăreşte pe ambele fețe (seturi); 

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări 

adecvate situaţiei contribuabilului. 

4. Se difuzează gratuit. 

5. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul 

persoanelor care nu realizează venituri, potrivit legii. 

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent. 

7. Circulă: 

- un exemplar, la organul fiscal competent; 

- un exemplar, la contribuabil. 

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

 

D. Denumire: “Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri” 

 1. Cod:14.13.04.20     

 2. Format: A4/t2 

 3. Caracteristici de tipărire:  

- se tipăreşte pe ambele fețe (seturi); 

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări 

adecvate situaţiei contribuabilului. 

4. Se difuzează gratuit. 

5. Se utilizează pentru solicitarea scoaterii din evidența persoanelor fizice fără 

venituri, ca urmare a încetării calității de persoană fizică care nu realizează venituri. 

6. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil. 

7. Circulă: 

- un exemplar, la organul fiscal competent; 

- un exemplar, la contribuabil. 

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 


