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Referat de aprobare  

a proiectului de ordin al preşedintelui AgenţieiNaţionale de Administrare Fiscală 
pentru aprobarea  Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de 

asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de 
persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare 

 
 

În conformitate cu prevederile art.155 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii la sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datorează, după 
caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România şi din 
afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care 
România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România, realizate din 
următoarele categorii de venituri: 

a) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76; 
b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67; 
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70; 
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor 

titlului II, titlului III sau Legii nr.170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 
125; 

e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83; 
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 

103; 
g) venituri din investiţii, definite conform art. 91; 
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114. 

 Începând cu anul fiscal 2018, în situaţia în care persoanele fizice au estimat 
pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau 
categorii de venituri din cele prevăzute la lit.b)-h), mai mic decât nivelul a 12 salarii 
minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin la nivelul 
acestui plafon, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, acestea 
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 salarii minime 
brute pe ţară şi au obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I, în vederea definitivării 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

Totodată, în situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un 
venit net anual cumulat din activități independente și/sau din drepturi de proprietate 
intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât 
nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel 
puţin la nivelul acestui plafon, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale şi au 
obligaţia depunerii declaraţiei menționate mai sus, în vederea definitivării contribuţiei 
de asigurări sociale. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale o 
reprezintă venitul ales de contribuabil care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii 
minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. 

Contribuţia de asigurări sociale și contribuţia de asigurări sociale de sănătate se 
calculează și se declară de către contribuabilii prevăzuți de Codul fiscal. 
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Potrivit dispoziţiilor art.107 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nedepunerea declaraţiei 
fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor 
fiscale prin decizie de impunere. 
 

Ca urmare, pentru categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile 
declarative privind contribuția de asigurări socialeși/sau contribuția de asigurări sociale 
de sănătate, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea: 

- procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări socialeși a 
contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice; 

- modelului și conținutului formularului”Notificare privind nedeclararea 
contribuției de asigurări socialeși a contribuției de asigurări sociale de 
sănătatedatorate de persoanele fizice”; 

-  modelului și conținutului formularului „Referat privind estimarea bazei de 
calcul al contribuţiei de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de 
sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată”; 

-   modelului și conținutului formularului „Decizie privind stabilirea din oficiu a 
contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru 
persoane fizice”; 

-   modelului și conținutului formularului „Decizie de anulare a deciziei privind 
stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări 
sociale de sănătate pentru persoane fizice”. 

Actul normativ urmează să se aplice pentru stabilirea din oficiu a obligațiilor 
fiscale datorate începând cu anul fiscal 2018. 


