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 Anexa nr. 2  

 
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor 
 
 
A. Denumire: “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor” – formular 
650. 
    1. Cod: 14.13.02.15/cfb 
    2. Format: A4/t1 
    3. Caracteristici de tipărire: 

 - se tipăreşte pe o singură faţă; 
     - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări 
adecvate situaţiei contribuabilului. 
    4. Se difuzează gratuit. 
    5. Se utilizează la stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, 
începând cu anul fiscal 2014. 
   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. 
 
 
B. Denumire: Anexa “Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare 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 întocmeşte ca anexă la formularul 650;  
    5. Se utilizează la stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate, pentru 
persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. 
    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 împreună cu formularul 650 la dosarul contribuabilului. 
 
 

N O T A 
În spaţiul în care este menţionată sigla Direcţiei generale regionale a finanţelor publice, se 
va insera, la editarea fiecărui formular, sigla direcţiei generale regionale a finanţelor 
publice care coordonează organul fiscal competent, aprobată prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3504/2013 privind aprobarea modelului şi 
caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 18 noiembrie 2013. 


