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Sigla DGRFP 

 
 

 
Ministerul Finanţelor Publice 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
 
Unitatea fiscală *)  .......................................................... 
Serviciul/Biroul/Compartimentul ....................

 
 
 
 
Nr. înregistrare..........................  
Data ........../.........../............... 

     

                  

        
NOTIFICARE 

pentru nedepunerea Declaraţiei privind  
venitul asigurat la sistemul public de pensii 

 
Către: Nume, prenume.................................................................................. 

Domiciliu fiscal: 
Localitate......................str.................................nr…...bl.........sc…… 

    etaj........ ap. ……judeţ/sector................................................. 
Cod de identificare fiscală........................................................... 

 
 

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că figuraţi, potrivit evidenţelor noastre, în 
categoria persoanelor care, potrivit art.296^21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii. 
Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.296^25 alin. (1) din acelaşi act normativ, aveaţi 
obligaţia depunerii Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 
600) pentru anul............. 

Potrivit art. 1 şi 2 din OMFP nr. 882/2012, termenul de depunere al declaraţiei privind 
venitul asigurat la sistemul public de pensii este anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a 
anului pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale. 

În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal, declarația privind 
venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune în termen de 15 zile de la data producerii 
evenimentului. 
 Totodată, nedepunerea declaraţiei în termenul legal se sancţionează cu amenda 
contravenţională prevăzută la art.219 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nedepunerea declaraţiei în termen de 15 zile de la primirea prezentei, atrage stabilirea 
din oficiu a obligaţiei de plată, potrivit art.83 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare. 
 Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi 
contactată este dna./dl.................................................................., la sediul nostru sau la numărul 
de telefon ........................., între orele............................... 
 În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim. 
 
 
 
Conducătorul unităţii fiscale,                          Şef compartiment, 
 
Nume        Nume    
Prenume       Prenume 
  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. 
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