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Către
În atenţia
Ref.

: CABINET PREŞEDINTE
: Domnului Preşedinte, Şerban POP
: Referat de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
formularelor “Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu
titlu de contribuţii de asigurări sociale” şi “Decizie de impunere
pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări
sociale de sănătate”

Data
De la
Nr. înregistrare

:
: Vicepreşedinte A.N.A.F., Constantin MIHAIL
:

Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor
sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la capitolul II şi III din titlul
IX^2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Ca urmare, persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public
de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, conform art.296^21 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de
a plăti contribuţiile de asigurări sociale la organul fiscal competent, conform legii.
În cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, plăţile anticipate se stabilesc
de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit
estimat/declaraţiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevăzute la art. 82 din Codul
fiscal, sau pe baza normelor de venit, potrivit prevederilor de la art. 83, din acelaşi act
normativ.
În cazul contribuţiei de asigurări sociale, obligaţiile de plată se stabilesc pe baza
venitului declarat de contribuabil prin declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public
de pensii.
Ca urmare, prin prezentul proiect de ordin, se propun următoarele:
a) aprobarea formularelor:
- “Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări
sociale“, prin care organul fiscal competent stabileşte obligaţiile de plată reprezentând
contribuţiile de asigurări sociale datorate de contribuabili;
- “Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări
sociale de sănătate”, prin care organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate
reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de contribuabili;
b) aprobarea caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, de utilizare şi de
păstrare a formularelor de la lit.a).

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de ordin alăturat, cu ale cărui
prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem a-l semna.
Cu deosebită consideraţie,

CONSTANTIN MIHAIL
Vicepreşedinte

