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REFERAT DE APROBARE 
Proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăților 

anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și 
contribuții de asigurări sociale precum și pentru aprobarea și modificarea unor 

formulare 
 

 
În situația încetării sau suspendării temporare a activitatii, în cursul anului fiscal,  precum 
și în situaţia rezilierii contractelor de cedare a folosinței bunurilor, contribuabilii pot 
solicita organului fiscal, recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit 
prevederilor art.121 alin.(8), alin.(9) și alin.(10) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor cu titlu de contribuții de 
asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu prevederile art.174 alin.(6) din același 
act normativ.  
 
De asemenea, potrivit art.151 alin.(8) din legea menționată, în vederea recalculării 
plăţilor anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, persoanele fizice care în 
cursul anului își încetează activitatea și nu se mai încadrează în categoria persoanelor 
care au obligația plății contribuției de asigurări sociale, respectiv se încadrează în 
categoria persoanelor care au calitatea de pensionari sau în categoria persoanelor 
asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale care nu au obligația asigurării în 
sistemul public de pensii, precum și persoanele care intră în suspendare temporară a 
activității potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal 
competent formularul 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit“.  
 
Având în vedere dispozițiile legale în vigoare de mai sus, începând cu 1 ianuarie 2016, 
se impune actualizarea procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de 
impozit, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr.2365/2014, după cum urmează: 

- introducerea recalculării plăților anticipate cu titlu de contribuții sociale obligatorii; 
- stabilirea plăților anticipate în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau 

accentuat care realizează venituri impozabile pe fracțiuni de an din activități 
independente, din activități agricole, din silvicultură și piscicultură; 

- actualizarea termenelor de depunere a declarației privind venitul estimat/norma 
de venit; 

- actualizarea unor referințe legislative; 
- actualizarea conținutului actelor procedurale emise în desfășurarea procedurii de 

recalculare. 
 
Totodată, în conținutul formularului 600 “Declarație privind îndeplinirea condițiilor de 
încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii” se 
propune clarificarea unor informații privind statutul de asigurat la sistemul public de 
pensii, necesare stabilirii contribuției de asigurări sociale, în cazul notarilor publici. 
 


