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REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu 
a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de 

sănătate pentru persoanele fizice 
  
 Potrivit prevederilor art. 152 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, obligaţiile anuale de plată a 
contribuţiei de asigurări sociale se determină de organul fiscal competent, prin 
decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin 
aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuţie, conform opţiunii 
exprimate, prevăzute la art. 138 din lege, asupra bazei de calcul prevăzute la art. 
148 alin. (3) din lege, cu încadrarea acesteia în plafonul minim şi maxim. 

De asemenea, conform art. 175 din legea menționată, obligaţiile anuale de 
plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină de organul fiscal 
competent, prin decizie de impunere anuală pe fiecare sursă de venit, pe baza 
declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind venitul realizat, 
după caz, prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra bazelor de calcul 
prevăzute la art. 170 - 173 din Codul fiscal, după caz, la determinarea cărora nu se 
iau în considerare pierderile fiscale anuale. Baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere. 
În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, 
stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi încadrarea bazei lunare de calcul în plafoanele prevăzute de lege se 
realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută 
la art. 123 alin. (8) din Codul fiscal. 
 

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, se impune elaborarea formularelor necesare pentru stabilirea 
din oficiu,începând cu anul fiscal 2016, a contribuției de asigurări sociale și a 
contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care persoanele fizice nu-și 
îndeplinesc obligațiile declarative, potrivit legii. 
 Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea formularelor: 

a) Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale șia 
contrbuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice; 
 b) Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de 
asigurări sociale șia contribuției de asigurări socialede sănătate pentru persoane 
fizice. 
  


