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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Cand  va  apare  Ordinul  comun al  presedintilor
ANAF si CNAS prevazut in art. 153 alin (2) din
noul cod fiscal?
Care  sunt  actele  prin  care  se  poate  dovedi
existenta asigurarii de sanatate in sistemele de
securitate sociala din statele UE? 

Pentru  moment  procedura  pentru  depunerea  dovezii
valabilităţii  asigurării  nu  a  fost  publicată.  După
publicarea  acesteia  în  Monitorul  Oficial,  actul  va  fi
disponibil  şi  pe  site-ul  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală (www.anaf.ro). 

2 Cum  stabileste  anaf  ca  eu  platesc  taxe  in
strainatate si ca nu trebuie sa platesc taxe si in
romania? 

Persoanele  care  deţin  o  asigurare  pentru  boală  şi
maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat
membru  al  Uniunii  Europene,  Spaţiului  Economic
European  şi  Confederaţiei  Elveţiene  sau  în  statele  cu
care  România  are  încheiate  acorduri  bilaterale  de
securitate  socială  cu  prevederi  pentru  asigurarea  de
boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor
respective, care produce efecte pe teritoriul  României,
pentru  a  nu  plăti  contribuţia  de  asigurări  sociale  de
sănătate şi în România, trebuie să facă dovada că deţin
o  asigurare  valabilă  în  statul  respectiv,  conform
procedurii  ce  se  va  stabili  prin  ordin  comun  al
preşedintelui A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate. 

3 Este normal sa platesc taxe CASS pentru servicii
de care nu beneficiez? 

Aşa  cum  am  precizat  la  prima  întrebare,  dacă  faceţi
dovada deţinerii unei asigurări valabile în alt stat, care
produce efecte pe teritoriul  României,  puteţi  beneficia
de servicii medicale pe baza acesteia, fără a trebui să
plătiţi contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi în
România. 

4 Mai specific, ați putea să ne spuneți dacă este
necesară  depunerea  anumitor  documente
/declarații la ANAF pt a face "dovada valabilităţii
asigurării  în  statul  respectiv  în  care  realizaţi
venituri"? Locuiesc în UK de 3 ani si jumătate,
sunt înscrisă în sistemul de sănătate aici si tot
aici plătesc toate taxele. în România nu realizez
niciun venit. 

Dacă  deţineţi  o  asigurare  în  Marea  Britanie,  care
produce efecte pe teritoriul României, pentru a beneficia
de servicii medicale în România, fără a plăti contribuţia
de asigurări sociale de sănătate şi în România, trebuie
să faceţi  dovada valabilităţii  acesteia.  În momentul  în
care se va publica procedura pentru depunerea dovezii
valabilităţii asigurării vă vom comunica documentele pe
care va trebui să le depuneți. După publicarea acesteia
în  Monitorul  Oficial,  actul  va fi  disponibil  şi  pe site-ul
Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală
(www.anaf.ro). 

Dețin acel card care acoperă serviciile medicale
de urgență pe tot teritoriul UE, si un card de la
medicul  de  familie  cu  nr.de  NHS.  De  altă
asigurare de sănătate în România nu înțeleg de
ce  as  avea  nevoie,  pt  că  nici  măcar  nu
călătoresc  spre  România.  Si  potrivit  OMFP  nr.
74/2012 centrul interesalor vitale în cazul meu
este  Marea  Britanie,  prin  urmare  rezidența
fiscală  se  consideră  în  acest  stat  membru.
potrivit Art.6(1)b. 

CETĂŢENII  ROMÂNI  CU  DOMICILIUL  ÎN  ŢARĂ  au
calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de
asigurări  sociale  de  sănătate,  cu  respectarea
prevederilor  legislaţiei  europene aplicabile  în  domeniul
securităţii  sociale,  precum  şi  ale  acordurilor  privind
sistemele  de  securitate  socială  la  care  România  este
parte, după caz.
Sunt  obligaţi  la  plata  CASS,  cetăţenii  români  cu
domiciliul  în  România  pentru  veniturile  realizate  în
România sau în străinătate, dar şi persoanele fizice cu
domiciliul  în  România care  nu realizează venituri  sunt
obligate să se înregistreze fiscal în scopul plăţii  CASS.
Pentru  exonerare  de  la  plata  CASS,  persoanele
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mentionate anterior care deţin asigurări în alte state au
obligaţia  să  facă  dovada  valabilităţii  acesteia.  
Numai în cazul în care dumneavoastră locuiţi în Marea
Britanie dar aveţi domiciliul în România (deţineţi un act
valabil  emis  de  statul  român în  care  să  fie  specificat
domiciliul) şi  veţi  solicita servicii  medicale pe teritoriul
României, va trebui să faceţi dovada asigurării deţinute
în celălalt stat. 
Facem menţiunea că OMFP nr. 74/2012 reglementează
unele  aspecte  privind  rezidenţa  fiscală  în  România  a
persoanelor fizice, dar din punct de vedere al impozitului
pe venit, nu şi al contribuţiilor sociale de sănătate. 

5 Ar  fi  util  un  articol  care  sa explice  ce  trebuie
facut in cazul cetatenilor romani care locuiesc in
strainatate  insa  statul  roman  ii  considera  cu
domiciliul in romania prin urmare vor fi asteptati
sa plateasca acea taxa. Dar un articol simplu,pe
intelesul  tuturor  si  nu  plin  de  citate  din legile
incalcite  ale  romaniei.  E  cumva  necesar  acel
formular  E105  (parca)  sa  fie  trimis  la  cnas-ul
unde apare cu domiciliul? Asta ar fi o crima la
cat de greu se misca sistemul cnas. Nu se poate
infiinta un departament care sa se ocupe doar
de  asa  ceva  indiferent  de  judet?  Vorbim  de
cateva  milioane de  cetateni  romani  care  chiar
daca nu vor plati acea taxa aduc bani pe alte cai
in  romania deci  ar  trebui  ajutati  si  respectati.
Avem toti un cnp,nu se poate pune la punct un
sistem care sa clarifice aceste probleme fara a
trimite  lumea  la  cozi  si  a  bloca  un  sistem
neperformant  datorita  lipsei  de  personal  si  a
lipsei de personal performant?! Nu spun ca nu e
o  lege  buna  fiindca  probabil  vrea  sa  elimine
anumiti  paraziti  ai  sistemului  insa  este  foarte
prost aplicata 

Pentru  moment  procedura  pentru  depunerea  dovezii
valabilităţii  asigurării  nu  a  fost  publicată.  După
publicarea  acesteia  în  Monitorul  Oficial,  actul  va  fi
disponibil  şi  pe  site-ul  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală (www.anaf.ro). În momentul în care
va fi publicată vom putea să vă comunicăm care sunt
documentele necesare.
Vă mulţumim pentru propunerea dumneavoastră și vă
asigurăm  că  aceasta  va  fi  transmisă  direcției  de
specialitate în  vederea analizării  oportunităţii  includerii
acesteia  în  procedura  pentru  depunerea  dovezii
valabilităţii asigurării . 
Cetăţenii  români  cu  domiciliul  în  ţară  au  calitatea  de
contribuabili/plătitori  de  venit  la  sistemul  de  asigurări
sociale  de  sănătate,  cu  respectarea  prevederilor
legislaţiei  europene  aplicabile  în  domeniul  securităţii
sociale, precum şi  ale acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte, după caz. 
În cazul persoanelor fizice care sunt afiliate la sisteme
de  securitate  sociale  în  alte  state,  se  aplică
Regulamentele  (CE)  nr.  883/2004  privind  coordonarea
sistemelor de securitate socială şi 987/2009 de stabilire
a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr.  883/2004  privind  coordonarea  sistemelor  de
securitate socială .
În cazul în care persoanele fizice NU realizează venituri
în străinătate și NU sunt asigurate în statul respectiv și
NU  realizează  nici  în  România  venituri  din  salarii  sau
asimilate  salariilor,  pensii,  activităţi  independente,  din
asocierea  cu  o  persoană  juridică,  cedarea  folosinţei
bunurilor,  investiţii,  activităţi  agricole,  silvicultură  şi
piscicultură, indemnizaţii de şomaj, indemnizaţii  pentru
creşterea copilului, ajutor social acordat potrivit Legii nr.
416/2001,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
indemnizaţii  pentru  incapacitate  temporară  de  muncă
drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli
profesionale  şi  nu  se  încadrează  în  categoriile  de
persoane  exceptate  de  la  plata  contribuţiei  sau  în
categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se
suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuţie de
asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite
înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de
15  zile  de  la  data  la  care  se  încadrează  în  această
categorie. Contribuţia se calculează prin aplicarea cotei
individuale  de  contribuţie  asupra  bazei  de  calcul
reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi se
datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în
această categorie. 
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6 Cetatean  roman,  realizeaza  venituri  in  Elvetia,
fiind angajat la  o companie mare.  Ce obligatii
fiscale  are  in  Romania?  Cum  dovedeste  ca
plateste toate contributiile acolo si ce declaratii
trebuie sa depuna aici in Romania? 

În  relaţia  cu  Confederaţia  Elveţiană,  începând  cu  1
aprilie  2012,  respectiv  1  iunie  2012,  se  aplică
Regulamentele  (CE)  nr.  883/2004  privind  coordonarea
sistemelor de securitate socială şi 987/2009 de stabilire
a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr.  883/2004  privind  coordonarea  sistemelor  de
securitate socială.
Aşa cum am mai răspuns unor întrebări, în momentul în
care se va publica procedura pentru depunerea dovezii
valabilităţii asigurării vă vom comunica documentele pe
care va trebui să le depuneți,  iar actul  normativ va fi
disponibil  şi  pe  site-ul  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală (www.anaf.ro).
Dacă  întrebarea  dumneavoastră  se  referă  şi  la  alte
obligaţii fiscale, vă rugam să utilizaţi formularul pentru
asistenţă prin e-mail, pe care îl găsiţi la următorul link:
https://www.anaf.ro/arondare/   ,  întrucât  tema  sesiunii
de  astăzi  este  "Contribuţiile  de  asigurări  sociale  de
sănătate  datorate  începând  cu  01.01.2016,  de
persoanele  fizice  care  realizează  venituri  în/din
străinătate". 

7 Cetățean turc cu rezidenta in Romania ( permis
de  ședere  )  lucrează  in  Turcia  si  nu  sta  pe
teritoriul României cumulat mai mult de 183 de
zile  .  Este  asigurat  in  Turcia  deci  plătește
contribuțiile  de  asigurări  sociale  De  sanatate
acolo  .  Este  obligat  sa  plătească  in  România
aceasta contribuție ??? 

Pentru  a  beneficia  de  servicii  medicale  pe  teritoriul
României,  fără  a  mai  plăti  contribuţia  de  asigurări
sociale  de sănătate  şi  în  România,  cetăţeanul  turc va
trebui să facă dovada că deţine o asigurare valabilă în
Turcia,  conform procedurii  ce  se  va  stabili  prin  ordin
comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate. 

8 Sunt  cetatean  roman,  cu  rezidenta  in  Italia.
Casnica,  ma  ocup  de  ingrijirea  copilului
(cetatean italian). Ce obligatii am fata de CASS ?

Pentru  a  beneficia  de  servicii  medicale  pe  teritoriul
României,  persoanele  fizice  cu  domiciliul  în  România
care  nu  realizează  venituri  sunt  obligate  să  se
înregistreze fiscal  în scopul plăţii  CASS, iar în cazul în
care  deţineţi  o  asigurare  în  Italia,  va trebui  să  faceţi
dovada valabilităţii acesteia, conform procedurii ce se va
stabili  prin  ordin comun al  preşedintelui  A.N.A.F.  şi  al
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.
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