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1 Am urmatoarele intrebari:
1. Daca in anul 2015 venitul net lunar realizat
este  sub  938  lei(35%x2681lei)  am  obligatia
depunerii Formularului600?
2.Daca nu trebuie sa depun 600 cand trebuie sa
platesc CAS pentru venitul din 2016? si daca nu
depun 600 am obligatia depunerii D200 pana la
01.02.2016? 
3.Daca depun 600 care sunt termenele de plata
pentru  CAS? 4.Am obligatia  depunerii  D200 si
D220  pana  la  01.02.2016  daca  depun
Formularul 600?

Dacă în anul 2015, aţi obţinut venituri din desfăşurarea
unei activităţi independente şi venitul net lunar realizat
este  sub  plafonul  de  35% din  câştigul  salarial  mediu
brut  (2681  lei)  utilizat  la  fundamentarea  bugetului
asigurărilor  sociale  de stat,  respectiv  sub 938 lei,  NU
aveţi obligaţia completării şi depunerii formularului 600,
şi  ca  urmare  în  anul  2016  nu  datoraţi  ANTICIPAT
contribuţia  de  asigurări  sociale.  Plăţile  anticipate  se
efectuiază trimestrial până în data de 25 a ultimei luni
din trimestru.
Declaraţia  200  -  Declaraţie  privind  veniturile  realizate
din România, se depune până la data de 25 mai 2016
inclusiv, pentru categoriile de venituri obţinute în anul
2015  şi  pentru  care  există  obligaţia  legală  de  a  fi
declarate.
Declaraţia 220 se depune împreună cu Declaraţia 200
numai  în  condiţiile  prevăzute  de  art.120  alin.(3)  din
Codul fiscal, respectiv dacă în anul anterior aţi realizat
pierderi  sau aţi  realizat  venituri  pe perioade mai  mici
decât anul fiscal, precum şi dacă, din motive obiective,
estimaţi că veţi realiza venituri care diferă cu cel puţin
20% faţă de anul fiscal anterior.
Pentru venitul din 2016 contribuţia de asigurări sociale
se recalculează în anul următor, respectiv în anul 2017,
în baza declaraţiei privind venitul realizat (D200), şi se
stabileşte  ca  diferenţă  între  venitul  brut  realizat  şi
cheltuielile  efectuate  în  scopul  desfăşurării  activităţii
independente,  exclusiv  cheltuielile  reprezentând
contribuţia de asigurări sociale, raportată la numărul de
luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară
de  calcul  nu  poate  fi  mai  mică  decât  echivalentul
reprezentând  35%  din  câştigul  salarial  mediu  brut
utilizat  la fundamentarea bugetului  asigurărilor  sociale
de stat, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori
acest  câştig.  Suma  datorată,  stabilită  prin  decizia  de
impunere se achită în termen de 60 zile de la primirea
deciziei.
În  cazul  veniturilor  din  activităţi  independente  pentru
care se determină venitul net anual pe baza normelor
anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei
de  venit  raportată  la  numărul  de  luni  în  care  se
desfăşoară  activitatea  şi  nu  poate  fi  mai  mică  decât
echivalentul  reprezentând  35%  din  câştigul  salarial
mediu  brut  utilizat  la  fundamentarea  bugetului
asigurărilor  sociale  de  stat,  în  vigoare  în  anul  pentru
care  se  stabilesc  plăţile  anticipate,  şi  nici  mai  mare
decât echivalentul a de 5 ori acest câştig. 

2 Tinand  cont  ca  sunt  sute  de  mii  de  PFA-uri
credeti ca o sa apara formularul 600 in format

Această problemă a fost deja sesizată colegilor noştri de
la departamentul  IT şi  în  perioada imediat următoare
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electronic in vederea depunerii online sau o sa
se actualizeze spatiul privat cu declaratia 600 ca
sa se evite cozile de la ghiseu ? Momentan pe
site-ul anaf nu exista declaratia 600 actualizata. 

veţi  regăsi  pe  site-ul  nostru  şi  formatul  electronic  al
noului formularul 600.
În ceea ce privește posibilitatea transmiterii prin SPV a
declarației  600  am  transmis  propunerea,  dar  se  va
implementa pe măsura dezvoltării acestui serviciu. 

Sper ca pana pe 1 februarie se va rezolva online
sau o sa stam iar la coada cu orele..Iar despre
varianta Posta - la fel este coada... 

Instituţia  noastră  doreşte  să  faciliteze  îndeplinirea
obligaţiilor fiscale, iar formatul efectronic al formularului
va fi publicat în cel mai scurt timp. 

3 In  2015  am  obtinut  venituri  din  activitati
independente ca si persoana fizica, iar din acest
an  sunt  înregistrat  fiscal.Am completat  070  si
220.Deasemenea  sunt  salariat  cu  norma
intreaga.Trebuie  sa  mai  completez  si  600?
Multumesc. Precizez ca in 2015 am depasit 938
lei/luna, iar anul acesta am estimat prin 220 ca
voi depasi aceasta suma.

În situaţia în care venitul realizat în anul 2015 depăşeşte
35%  din  câştigul  salarial  mediu  brut,  în  cazul
contribuabililor  care  desfăşoară  activităţi  impuse  în
sistem  real,  trebuie  să  depuneţi  formularul  600
"Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în
categoria persoanelor  asigurate obligatoriu în  sistemul
public  de  pensii"  şi  să  achitaţi  anticipat  CAS  pentru
aceste  venituri  chiar  dacă  sunteţi  şi  salariat  .Pentru
venitul  din  2016  contribuţia  de  asigurări  sociale  se
recalculează în anul următor, respectiv în anul 2017, în
baza declaraţiei privind venitul realizat (D200). 

care este termenul limita? Termenul de depunere a declaraţiei 600 este 1 februarie
2016. 

procentul CAS este 10.5%? Cota de contribuție  de asigurări  sociale  OBLIGATORIE
este de 10,5% , dar, puteţi opta pentru cota integrală
de  26,3%  la  depunerea  formularul  600  prin  bifarea
căsuţei de la punctul III din formular 

Am sunat la administratia fiscala de care apartin
si  mi-au transmis  ca,  fiind si  angajat,  nu  mai
trebuie  sa  depun  600  deoarece  aceasta
contributie de 10.5% mi se va calcula in baza
220. Sunt in ceata. 

Depinde care a fost întrebarea adresată organului fiscal.
În general pentru a putea oferi îndrumare şi asistenţă în
domeniul  fiscal  este necesar  să ni  se ofere informaţii
complete  cu  privire  la  situaţia  particulară  a
contribuabililor. În cazul în care situaţia dumneavoastră
este aşa cum aţi descris-o în postare, atunci răspunul
nostru este corect. 

4 Va rog sa imi spuneți cum se procedează dacă în
anul  2015  a  existat  un  venit  mai  mare  decât
35%  din  salariu  mediu  brut  Dar  in  2016  se
estimează  că  se  va  realiza  un  venit  mai  mic
decât această sumă prin depunerea declarației
220,  obligația  de  a  depune  declaratia  600  se
poate raporta la venitul estimat în 2016? 

Obligaţia  privind  plata  CAS  se  stabileşte  pe  baza
declaraţiei estimative doar pentru contribuabilii care vor
începe o activitate în cursul anului fiscal 2016, Dacă aţi
desfăşurat activitate în 2015 şi aţi realizat un venit mai
mare  decât  35% din  salariu  mediu  brut,  chiar  dacă
estimaţi că în 2016 veţi avea un venit mai mic. trebuie
să  depuneţi  declaraţia  600  şi  să  achitaţi  CAS.  Plata
anticipată a CAS va fi la nivelul a 35% din salariu mediu
brut, chiar dacă venitul din 2015 este mai mare. 

5 1. daca un pfa are in 2015 venitul sub plafon
conform  art  148  nu  ar  trebui  sa  depuna
declaratia 600. Corect ?
2. In conditiile neobligativitatii depunerii acestei
declaratii  cand si  cum se va face plata la cas
pentru pfa in cauza si ce cota se va aplica ? 

Daca  un PFA  are  in  2015 venitul  sub  plafon,  nu  are
obligaţia depunerii D 600 si deci nu trebuie să plătească
anticipat CAS. În baza declaratiei privind venitul realizat
pe  anul  2016  depusă  până  la  data  de  25,05,2017
organul  fiscal  stabileşte  obligaţii  de  plată pentru  anul
2016 dacă venitul  net efectiv realizat depăşeşte acest
plafon  (35%*  2681lei  *12  luni)  Plata  contributiei  de
asigurari  sociale  stabilite  prin  decizia  de  impunere
anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de
la data comunicarii deciziei. 

Si  daca  in  2016  iese  tot  sub  plafon  nu  i  se
intocmeste  decizie  de  impunere  pentru  cas  la
nivelul plafonului adica 11260*10.5% ? 

NU! 

6 In cazul  unui  II  pe  norma de venit,  avand in
vedere  ca  este  si  salariat,  solicita  reducerea
normei, iar anul trecut-2015, a avut tot norma

Dacă  în  anul  2015,  un  PFA,  II,  are  venituri  din
desfăşurarea unei activităţi independente şi venitul net
lunar realizat, sau norma este peste plafonul de 35%
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redusa, ajungand la o valaore a normei de 6.000
lei.In  acest  caz,  pe  II  este  obligat  sa  depuna
600 ? Daca da la ce suma minima va fi taxat cu
cas?
In cazul unui pfa din Romania ,(titularul nu este
pensionar,  avocat  etc..),  dar  titularul  pfa
contribuie  la  sistemul  de  pensii  din  Germania,
mai trebuie sa depuna 600? Ce documente sunt
necesare pentru a justifica faptul ca se plateste
contributia de cas in alta tara si nu se doreste sa
se beneficieze de pensie in Romania? 
Ce se intampla cu un pfa care depune declaratia
600,  dar  isi  inceteaza  ulterior  activitatea  in
cursul anului?Ce declaratie trebuie depusa petru
a nu mai datora cas? 

din  câştigul  salarial  mediu  brut  (2681  lei)  utilizat  la
fundamentarea  bugetului  asigurărilor  sociale  de  stat,
respectiv  peste  938  lei,  are  obligaţia  completării  şi
depunerii  formularului  600. 
Întrucât  aveţi  mai  multe  situaţii  pentru  care  solicitaţi
lămuriri  vă rugăm să vă adresaţi  în scris,  completând
formularul  de asistenţă disponibil  pe portalul  ANAF, la
următorul link: 
https://www.anaf.ro/arondare/ 

7 Sunt  un  PFA  care  trebuie  sa  depun  D  600
(venitul  realizat  in  anul  precedent  depaseste
35% din  castigul  salarial  mediu  brut)  dar  am
urmatoarea dilema: la Pctul III explicatia casutei
cu  renunt  este  "căsuța  corespunzătoare
renunțării  la opțiune, de către persoanele care
au  optat  anterior,  pentru  aplicarea  cotei
integrale  de  contribuție  de  asigurări  sociale
corespunzătoare condițiilor normale de muncă și
renunță la această opțiune''... eu vreau in anul
2016 sa fiu taxata doar cu 10.5%... ce trebuie
sa bifez? 

Pentru a vi se calcula cota individuală de contribuție de
asigurări  sociale,  trebuie  să  depuneţi  formularul  600
până la data de 1 februarie 2016, fără bifarea căsuţelor
de la punctul III din formular. 

8 Pensionar  cu  venituri  din  activitati  agricole
impuse cu norma de venit pe D221, are obligatia
depunerii D600, respectiv a platii CAS? 

In calitate de pensionar cu venituri din activitati agricole
impuse cu norma de venit pe D221, NU aveţi obligatia
depunerii D600, respectiv a platii CAS 

9 Doua  persoane  asociate,  asociatul  1  detine
85%,  asociatul  2  detine  15%,  asocierea
realizeaza  un  venit  net  (la  care  s-au  adaugat
CAS-ul si CASS-ul achitat in anul 2015) in anul
2015:
Venit  net  asociere:  50.000  ron
a) Venit net asociat 1: 42.500 ron => 42.500 :
12 = 3.542 ron/luna => se incadreaza pentru
depunerea  declaratiei  600  pentru  anul  2016;
b) Venit net asociat 2: 7.500 ron => 7.500 : 12
=  625  ron/luna  =>  nu  se  incadreaza  pentru
depunerea declaratiei 600 pentru anul 2016, dar
vrea sa se asigure la sistemul public de pensii in
anul  2016,  dat  fiind  faptul  ca  nici  venitul
anticipat pentru anul 2016 nu va depasi 35% din
castigul  mediu  salarial  (938  ron/luna).
Intrebare:  Care  este  varianta  pentru  a  se
depune declaratia pentru asociatul 2 in conditiile
in care niciun criteriu din declaratia 600 pentru
anul 2016 nu este indeplinit ? 

Nu  există  obligaţia  depuneri  D600  pentru  asociatul
respectiv,  dar  potrivit  prevederilor  art.6  alin.(2)  din
Legea  nr.  263/2010  privind  sistemul  unitar  de  pensii
publice,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în
sistemul  public  de  pensii,  pe  bază  de contract  de
asigurare socială, se poate asigura orice persoană care
doreşte să se asigure sau care doreşte să îşi completeze
venitul asigurat. Ca urmare, vă sugerăm să vă adresaţi
Casei  Naţionale  de  Pensii  Publice  sau  unităţilor  sale
teritoriale, pentru încheierea contractului menţionat. 

10 Salariat norma intreaga, care obtine si venituri
agricole impuse cu norma de venit pe D221 are
obligatia depunerii D600? respectiv a platii CAS?

Pentru  veniturile  din  activităţi  agricole  NU  există
obligaţia plăţii CAS 

11 II cu venituri din activități agricole și plătitor de
impozit pe venit pe normă (la suprafața). Norma
este  mică  de  938  lei/lună,  deci  nu  depune
declarația  600.  La  ce  valoarea  va  plăti  CAS
pentru anul 2016 când se va face regularizarea
în anul 2017? 

În  postările  anterioare  am  menţionat  că  pentru  anul
2016  pentru  venituri  din  activități  agricole  nu  se
datorează  CAS,  deci  pentru  această  categorie  de
venituri nu se va face nici regularizarea în anul 2017 
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12 Am  o  intreprindere  individuala,  cu  venit  net
aferent  anului  2015  de  40000  lei.Trebuie  sa
depun  declaratia  600  la  31.01.2016?A  doua
intrebare,  cat  va  trebui  sa  platesc  CAS?  Cota
impusa de 10.5% asupra venitului net de 40000
lei,  sau  98  lei/luna(respectiv  cota  de  10,5%
aferenta  venitului  de  938  lei?).Mentionez  ca
optez pentru cota de 10,5%. 

Întrucât  în  anul  2015  aţi  obţinut  un  venit  brut  care
depăşeşte  35% din câştigul  salarial  mediu  brut,  aveţi
obligaţia  depunerii  formularului  600.Baza  lunară  de
calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor
anticipate  cu  titlu  de  contribuţii  de  asigurări  sociale
pentru anul 2016, o reprezintă echivalentul a 35% din
câştigul  salarial  mediu  brut  utilizat  la  fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat respectiv cota de
10,5% aferenta venitului de 938 lei, urmând ca în anul
2017, aceasta să fie recalculată de către organul fiscal
competent în funcţie de venitul realizat în 2016 dar nu
poate  fi  mai  mică  decât  nivelul  plăţilor  anticipate
menţionat mai sus,  şi  nici  mai  mare de 5 ori  faţă de
acestea. 

13 Daca in  situatia  in  care  un asociat  al  unui  IF
intra  in  crestere  copil  (din  01.03.2016),  iar  in
anul 2015 a realizat un venit mai are de 35%
din castigul mediu salarial iar in 2016 realizeaza
venituri  doar  din  idemnizatia  de  crestere  copil
(fiind suspedat din cadrul IF), mai are obligatia
sa se asigure la CAS pentru anul 2016? 

Dacă  asociatul  a  desfăşurat  activitate  în  2015  şi  a
realizat un venit mai mare decât 35% din salariu mediu
brut, trebuie să depună declaraţia 600 şi să achite CAS
şi  pentru  anul  2016,  sub  forma  plăţilor  anticipate,
urmând ca în anul 2017, organul fiscal să procedeze la
recalcularea  CAS  pentru  anul  2016.  Dacă  nu  mai
desfăşoară  activitate,  la  data  încetării  activităţii  poate
depune  o  cere  de  încetare  a  obligaţiei  de  plată  a
contribuţiei de asigurări sociale 

In luna ianuarie pana pe 01.03.2016 asociata se
afla  in  concediu  de  maternitate  (126 de  zile),
fiind suspendata,  mai  este obligata sa depuna
D600  daca  si  dupa  01.03.2016  va  intra  in
concediu de crestere copil? 

În limita informaţiilor vă precizăm că, dacă persoanele
fizice îndeplinesc condiţiile de depunere a formularului
600 prevăzute în Codul Fiscal la art 148 alin 4) acesta se
depune. Aceste persoane, care în cursul anului fiscal îşi
încetează activitatea, nu se mai încadrează în categoria
persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei, precum
şi cele care intră în suspendare temporară a activităţii
potrivit legislaţiei în materie au obligaţia de a depune la
organul fiscal cererea prevăzută la art. 121 alin. (10), în
vederea recalculării plăţilor anticipate (art 151 alin 8).

14 Va rog sa imi  spuneti  daca pentru un PFA cu
activitate suspendata incepand cu 2015 trebuie
depus formularul 600 aferent anului 2016 cand
activitatea este suspendata. 

Dacă ați îndeplinit toate formalitățile legale de declarare
la unitatea fiscală a suspendării  activității  pentru anul
2015 nu aveți obligația depunerii declarației 600 

15 Un PFA care obtine venituri din activitati agricole
(cap.VII  din  C.F)  este  impozitat  la  norma  de
venit agricol (depune D 221) si nu este salariat,
este obligat sa depuna decl. 600? 

Nu se depune declaraţia 600 pentru venituri agricole. 

In cazul in care optez pentru a plati contributia
minima la  CAS adica 35%x26,3%x2681 ,  cum
completez decl.600 in acest caz? 

Dacă realizaţi venituri din activităţi agricole, asa cum aţi
menţionat  intr-o  altă  postare,  NU  aveţi  obligaţia  să
depuneţi declaraţia 600, si totuşi doriti să optaţi pentru
plata  CAS  este  necesar  să  vă  adresaţi  unităţilor
teritoriale ale Casei Naţionale de Pensii Publice deoarece
potrivit  prevederilor  art.6  alin.(2)  din  Legea  nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii  publice, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  orice  persoană
care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii,se
poate asigura pe bază de contract de asigurare socială. 

16 Pentru PFI  cu activitatea suspendata incepand
cu  18  decembrie  2015  este  obligatorie
depunerea  formularului  600?  mentionez  ca
venitul  realizat  in  2015  este  mai  mare  decat
35% din salariul mediu brut.

Nu aveti obligatia depunerii formularului 600 “Declarație
privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria
persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de
pensii" pentru anul 2016 insa, aveati obligatia declararii
suspendării activităţii la organul fiscal. 

17 Sunt  pfa.  În  anul  2015  am realizat  venit  sub
plafon stabilit conform art. 148, alin.4, literă a

Potrivit prevederilor art.6 alin.(2) din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările
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din  Lg  227/2015.  Nu  am  obligația  depunerii
decl.  600,  dar  vreau să plătesc contribuția  de
asigurări  sociale.  La  ce  instituție  depun
declarația, finanțe sau casă de pensii? 

şi  completările ulterioare, în sistemul public de pensii,
pe  bază  de  contract  de  asigurare  socială,  se  poate
asigura orice persoană care doreşte să se asigure sau
care  doreşte  să  îşi  completeze  venitul  asigurat.  Ca
urmare, vă sugerăm să vă adresaţi Casei Naţionale de
Pensii  Publice  sau  unităţilor  sale  teritoriale,  pentru
încheierea contractului menţionat. 

In cazul  in  care persoana va face contract cu
casa  de  pensii  i  se  vor  lua  in  calcul  la
regularizare  aceste  plati  sau  va  ajunge  sa
plateasca  contractul  +  regularizarea  la  venitul
declarat in D200 .
In plus art. 148 spune ca nu are obligatia, nu ca
nu  poate  depune,  sa  intelegem  ca  daca
persoana  depune  la  ANAF  D600,  nu-i  va  fi
prelucrata? 

Regularizarea  se  face  doar  pentru  platile  anticipate
stabilite prin decizie de impunere emisa de organul fiscal
urmare depunerii formularului 600.
Nu se iau in calcul platile efectuate pe bază de contract
de  asigurare  socială  incheiat  cu  Casei  Naţionale  de
Pensii  Publice  deoarece  nu  sunt  CONTRIBUŢII
OBLIGATORII. 
Stimate domn, NU aveţi obligaţia depunerii înseamnă că
NU trebuie să depuneţi formularul. 

18 Un PFA care in 2015 are venit net lunar mai mic
decat  938  lei/luna  si  nu  este  angajat  in  alta
parte, doreste sa se asigure la sistemul de pensii
( unde a contribuit in 2015 cu o suma de 315 lei
pe luna calculata la o baza de calcul in dec 600).
Acum  doreste  sa  mareasca  baza  de  calcul  la
1500 lei dar nu am dec 600 cu baza de calcul.
Cum precedez? 

Pentru anul 2016 nu există posibilitatea alegerii bazei de
calcul pentru CAS.
Orice persoană care nu este obligată să se asigure, dar
doreşte  să  fie  asigurată,  respectiv  să  îşi  completeze
venitul asigurat, se poate asigura în sistemul public de
pensii,  pe  bază  de  contract  de  asigurare  socială,  în
condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale,
în aces caz, o constituie venitul lunar asigurat, înscris in
declaratia individuală de asigurare sau in contractul de
asigurare  socială,  dar  nu  mai  puţin  decât  suma
reprezentând  35%  din  câştigul  salarial  mediu  brut
utilizat  la fundamentarea bugetului  asigurarilor  sociale
de stat si nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia, astfel
cum  este  prevăzut  la  art.  36  din  actul  normativ
menţionat.
Cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare
care  se  aplică,  este  cea  pentru  conditiile  normale  de
munca, stabilita prin lege, aşa cum este menţionat la
art. 31 alin. (3) din aceeaşi lege.
Pentru a obţine mai multe informaţii, vă sugerăm să vă
adresaţi Casei de Pensii competente. 

19 In cazul unui pfa din Romania, (titularul nu este
pensionar,  avocat  etc..),  dar  titularul  pfa
contribuie  la  sistemul  de  pensii  din  Germania,
mai trebuie sa depuna 600? Ce documente sunt
necesare pentru a justifica faptul ca se plateste
contributia de cas in alta tara si nu se doreste sa
se beneficieze de pensie in Romania? 

În  situaţia  prezentată  de  dvs.  nu  precizaţi  unde
desfăşoară activitatea PFA-ul sau ca urmare a cărui fapt
persoana  la  care  faceţi  referire  este  contribuabil  la
sistemul de pensii din Germania.
În aceste condiţii vă putem preciza doar câteva aspecte
cu caracter general, respectiv:
-  conform  prevederilor  art.136  din  Codul  fiscal,  au
calitatea  de  contribuabil  la  sistemul  public  de  pensii
cetăţenii  români,  cetăţenii  altor  state sau apatrizii,  pe
perioada  în  care  AU,  conform  legii,  domiciliul  ori
reşedinţa  în  România  precum  şi  ,cetăţenii  români,
cetăţenii altor state şi apatrizii care NU AU domiciliul sau
reşedinţa  în  România,  dar  în  condiţiile  respectării
legislaţiei  europene  aplicabile  în  domeniul  securităţii
sociale,  precum  şi  a  acordurilor  privind  sistemele  de
securitate socială la care România este parte
-pentru statele membre ale Uniunii Europene, se aplică
prevederile  Regulamentului  (CE)  883/2004  al
Parlamentului  European  si  al  Consiliului  din  29 aprilie
2004  privind  coordonarea  sistemelor  de  securitate
sociala  si  Regulamentului  (CE)  987/2009  al
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Parlamentului  European  si  al  Consiliului  din  16
septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in
aplicare  a  Regulamentului  (CE)  883/2004  privind
coordonarea sistemelor de securitate social.
-  potrivit  regulamentelor  menţionate,  în  domeniul
securităţii  sociale  este  aplicabilă  legislaţia  unui  stat
membru.
În  situaţia  în  care  activitatea  independentă  se
desfăşoară  în  două  sau  mai  multe  state  membre,
persoana (PFA) se supune, potrivit  prevederilor  art.13
alin.(2) din Regulamentului (CE) 883/2004, :
(a) legislaţiei statului membru de reşedinţă, în cazul în
care  exercită  o  parte  substanţială  a  activităţii  sale  în
statul membru respectiv
sau
(b) legislaţiei statului membru în care este situat centrul
de interes al activităţilor sale, în cazul în care nu îşi are
reşedinţa  într-unul  din  statele  membre  în  care
desfăşoară o parte substanţială a activităţii sale.
Potrivit  reglementărilor  art.12  din  acelaşi  Regulament,
"Persoana care desfăşoară în mod obişnuit o activitate
independentă într-un stat membru şi care se deplasează
în  alt  stat  membru  pentru  a  desfăşura  o  activitate
similară continuă să fie supusă legislaţiei primului stat
membru, cu condiţia ca durata previzibilă a activităţii să
nu depăşească douăzeci şi patru de luni".
Pentru a obţine clarificări  puteţi să adresaţi solicitarea
dvs.prin email  cu descrierea mai  în  detaliu  a  situaţiei
persoanei  fizice  care  obţine  veniturile  respective.
Formularul  se  găseşte  la  următorul  link:
https://www.anaf.ro/arondare/ 

20 Un reprezentant al unui PFA care nu a realizat in
anul  2015 peste plafonul  de  35% din  castigul
mediu salarial, si nici nu estimeaza in anul 2016
un venit peste plafon, dar s-ar putea sa realizeze
in 2016 un venit mai mare de 35%, ce cota de
CAS va plati 10,50% ?sau 26,30% ? in conditiile
in care contribuabilul nu are obligatia sa depuna
declaratia anticipata 600 pentru anul 2016. 

Dacă în anul 2015, aţi obţinut venituri din desfăşurarea
unei activităţi independente şi venitul net lunar realizat
este  sub  plafonul  de  35% din  câştigul  salarial  mediu
brut  utilizat  la  fundamentarea  bugetului  asigurărilor
sociale  de  stat,  nu  aveţi  obligaţia  completării  şi
depunerii formularului 600, şi ca urmare în anul 2016 nu
veţi efectua plăţi anticipate privind CAS.
Având în vedere prevederile art.148 alin.(3) din Codul
fiscal,  pentru  anul  2016,  baza  lunară  de  calcul  al
contribuţiei de asigurări sociale se recalculează în anul
următor celui de realizare a venitului -respectiv în anul
2017, în baza declaraţiei privind venitul realizat (D200),
şi se stabileşte ca diferenţă între venitul brut realizat şi
cheltuielile  efectuate  în  scopul  desfăşurării  activităţii
independente,.  Baza lunară de calcul  nu poate fi  mai
mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor  sociale  de  stat,  şi  nici  mai  mare  decât
echivalentul a de 5 ori acest câştig.
La recalcularea bazei de calcul al CAS se utilizează cota
individuală de 10,5%.
În  situaţia  în  care  în  anul  2016  venitul  realizat  va  fi
peste plafonul de 35% din castigul mediu salarial, veţi
depune , până la data de 31 ianuarie 2017, formularul
600, ocazie cu care puteţi  opta (bifând corespunzător
rubrica din formular) pentru cota integrală de CAS. În
cazul în care nu bifaţi rubrica respectivă, veţi datora, ca
plăţi anticipate pentru anul 2017 şi la recalculare, numai
cota indiduală de CAS. 
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21 La regularizarea pentru anul 2016 ce procent se
va aplica asupra venitului din D200 daca PFA nu
a depus D600 deci nu a optat pentru vreuna din
cote? art. 152(2) ”prin aplicarea cotei individuale
sau  a  cotei  integrale  de  contribuţie,  conform
opţiunii exprimate, prevăzute la art. 138,” 

Cota de contribuție  de asigurări  sociale  OBLIGATORIE
este de 10,5% , iar dacă nu aţi avut obligaţia depunerii
formularului 600 în care să fi optat pentru cota integrală
de 26,3%, recalcularea se face cu cota de 10,5% 

22 Un FPA al carui venit in anul 2013 a fost peste
plafon dar  nu a depus  D600 in anul  2014, in
luna octombrie  2014 a iesit  la pensie,  in  anul
2015  a  primit  notificare  de  la  ANAF  pentru
nedepunerea  D600  in  2014,  ma  are
obligativitatea  depunerii  D600  si  efectuarii
platilor aferente perioadei 01.01-30.09.2014? 

Obligaţiile  fiscale  se stabilesc  pe  baza reglementărilor
legale  în  vigoare  la  data  realizării  veniturilor.  Sunt
prevăzute sancţiuni  pentru neîndeplinirea în  termen a
obligaţiilor  fiscale  de  declarare  şi/sau  de  plată.
În vederea clarificarii situatiei fiscale este necesar să vă
adresați organului fiscal de care apartineți. 

23 PFA al  carui  venit  anual  depaseste  plafonul  si
anual  a  depus  D600  alegand  baza  de  calcul
lunara mai mare decat venitul net anual raportat
la 12 luni, in anul 2016 anticipeaza ca va avea
un  venit  de  2000  lei/luna  dar  doreste  sa
plateasca CAS pentru 3000 lei/luna, cum poate
face acest lucru? 

Pentru anul 2016 nu există posibilitatea alegerii bazei de
calcul mai mare decât venitul realizat, CAS se datorează
la  venitul  realizat  în  2016  (prin  recalculare  în  cursul
anului 2017).
Potrivit prevederilor art.6 alin.(2) din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările
şi  completările ulterioare, în sistemul public de pensii,
pe  bază  de  contract  de  asigurare  socială,  se  poate
asigura orice persoană care doreşte să îşi  completeze
venitul asigurat. Ca urmare, vă sugerăm să vă adresaţi
Casei  Naţionale  de  Pensii  Publice  sau  unităţilor  sale
teritoriale, pentru încheierea contractului menţionat. 

Vorbim despre  PFA nu despre  orice  persoana,
daca fac contract, vor fi luate in considerare la
regularizare  sau  voi  plati  contractul  +
regularizarea la venitul net? Vor aparea aceste
plati  la  ANAF? Daca platesc pe  contract  si  nu
prin  ANAF voi  putea  introduce  aceste  plati  in
D200,  pentru  ca  daca  nu  le  introduc
regularizarea impozitului pentru 2016 va fi mai
mare. 

Regularizarea  se  face  doar  pentru  plăţile  anticipate
stabilite prin decizie de impunere emisă de organul fiscal
ca urmare a depunerii formularului 600.
Nu se iau in calcul plăţile efectuate pe bază de contract
de  asigurare  socială  incheiat  cu  Casei  Naţionale  de
Pensii  Publice  deoarece  nu  sunt  CONTRIBUŢII
OBLIGATORII. 

24 Notarii au obligativitatea depunerii D600? Nu au obligaţia depunerii  formularului  600 “Declarație
privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria
persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de
pensii” persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de
asigurări  sociale,  care  nu  au  obligaţia  asigurării  în
sistemul public de pensii potrivit legii.

În completarea răspunsului nostru, precizăm că potrivit
prevederilor  art.  62  din  Legea  notarilor  publici  şi
activităţii  notariale  nr.  36/1995,  sistemul  de  pensii
prevăzut de această lege este complementar sistemului
public  de  pensii,  în  situaţia  dumneavoastră  pentru
veniturile  realizate  în  calitate  de  notar  public,  nu  se
aplică  excepţia prevăzută la art.  150 din Codul  fiscal,
fapt  pentru  care aveţi  obligaţia  depunerii  formularului
600  până  la  data  de  1  februarie  2016,  dacă  venitul
realizat în anul 2015, rămas după scăderea din venitul
brut  a  cheltuielilor  efectuate  în  scopul  desfăşurării
activităţii,  exclusiv  cheltuielile  reprezentând contribuţia
de  asigurări  sociale,  raportat  la  numărul  lunilor  de
activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul
salarial mediu brut. 

25 1.Un  PFA  care  lucreaza  pe  norma  de  venit  -
30.000  RON  -  cu  reducere  de  25%  =>
22.500/an  => 1875/luna  care  este  mai  mare

1. Raţionamentul dumneavoastră este corect.
2. Nu trebuie să anunţaţi modificarea contului bancar. În
declaraţia 600 veţi înscrie contul pe care îl aveţi la data
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decat 35% din venitul mediu brut (2.681 * 35%
= 938,5)  pentru  a  nu  plati  cota  integrala  de
contributie  de  asigurari  sociale  (26,3%)  ci
10,5%  trebuie  sa  completeze  declaratia  600
asa:
-  bifa  pe  optiunea  II.3  valoarea  lunară  a
normelor  de  venit  obținută  prin  raportarea
normelor anuale de venit la numărul lunilor de
activitate  din  cursul  anului,  după  aplicarea
corecțiilor  prevăzute la  art.69 din  Codul  fiscal,
depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut; 
- bifa pe optiunea III. Renunț la opțiunea pentru
aplicarea  cotei  integrale  de  contribuție  de
asigurări  sociale  corespunzătoare  condițiilor
normale  de  muncă,  potrivit  art.151alin.(5)  din
Codul fiscal?
2. Eu in februarie planuiesc sa imi schimb banca
la  care  am contul  acum, este  vreo problema?
(am  vazut  ca  este  necesar  sa  completam  si
datele bancare) 

depunerii formularului. 

26 Pentru un PFA care nu are venituri din salarii, in
anul  2015 a avut  venituri  PFA peste  35% din
salariu mediu brut. In 2015 a platit CAS 26.3%
din 35% din salariu mediu brut. Anul acesta va
trebui sa depuna 600 daca doreste sa schimbe
cota  la  10.5%?  Decizia  de  impunere  pentru
contributia la pensii  va veni cu ce cote 26.3%
sau  10.5%?  Se  calculeaza  la  venitul  net  din
2015 sau la 35% din salariu mediu brut? Daca
se  calculeaza  la  35% din  salariu  mediu  brut,
cand  va  veni  o  decizie  de  regularizare  la
contributia  CAS  pentru  anul  2016  si  la  ce
venituri nete se calculeaza, la cele din 2015 sau
la cele din 2016 (conform 200)? 

Chiar dacă s-a plătit CAS in anul 2015, dacă persoana
fiizică a avut în 2015 venituri din activităţi independente
peste  35%  din  salariu  mediu  brut  ........(peste  938
ron/luna)........trebuie  să  depună  D  600  pentru  2016
până  la  data  de  01.02.2016.  La  completarea
formularului  dacă nu se bifează opţiunea pentru  cota
integrală de la pct III din formular..atât plăţile anticipate
calculate la 938 lei/lună cât şi regularizarea pentru anul
2016  în  baza  veniturilor  din  D  200  se  face  luând  în
calcul cota de 10,5% 

27 1. daca un pfa are in 2015 venitul sub plafon
conform  art  148  nu  ar  trebui  sa  depuna
declaratia 600. Corect ?
2. In conditiile neobligativitatii depunerii acestei
declaratii  cand si  cum se va face plata la cas
pentru pfa in cauza si ce cota se va aplica ? 

1.  Dacă  aţi  realizat  venituri  sub  plafon,  NU  aveţi
obligaţia depunerii formularului 600 şi NU datoraţi CAS
în cursul anului 2016 sub forma plăţilor anticipate. 
2. Pentru veniturile anului  2016,dacă depăşiţi  plafonul
(938 lei X 12 luni) CAS aferent va fi stabilit de organul
fiscal (avănd în vedere cota de 10,5%) după depunerea
D200 (în anul 2017). Obligaţiile stabilite se vor achita în
termen de 60 zile de la primirea deciziei de impunere. 

28 Sunt o PFA cu norma de venit si beneficiez de
reducerea  normei  intrucat  sunt  salariata  cu
norma intreaga. In acest caz cum se calculeaza
CAS la norma injumatatita? 

Pentru stabilirea obligatiei de depunere a declaraţiei 600
si de plată a CAS se ia in calcul norma redusă potrivit
criteriilor 

29 Va rog sa ma lamuriti: daca venitul net obtinut
in  2015 (fara  sa luam in  calcul  cheltuielile  cu
CAS)  sunt  mai  mici  de  938lei-luna,  atunci  se
bifeaza ceva la punctul II din declaratia 600? 

În situaţia în care, în anul 2015, aţi realizat un venit net
sub 35% din castigul salarial mediu brut ( 938 lei*12
luni), nu aveţi obligaţia de a depune declaraţia 600. 

30 Ce se intampla cu un pfa care depune declaratia
600,  dar  isi  inceteaza  ulterior  activitatea  in
cursul  anului?Ce  declaratie  trebuie  depusa
pentru a nu mai datora cas? 

Dacă  nu  mai  desfăşoară  activitate,  la  data  încetării
acesteia poate depune o cerere de încetare a obligaţiei
de plată a contribuţiei  de asigurări  sociale, precum si
pentru recalcularea plăţilor anticipate. 

31 In  cazul  unui  pfa  catre  trece  de  la  norma de
venit  in  2015,  la  sistem real  in  2016(depasire
plafon 100.000 euro), dar al carui titular este un
pensionar, mai trebuie depusa declaratia 600? 

Persoanele  fizice  care  au  calitatea  de  pensionari  nu
datorează  CAS  pentru  veniturile  din  activităţi
independente,  conform prevederilor  art.150 din  Codul
fiscal. 
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32 Daca un ii are norma de venit redusa in 2015 cu
50%, respectiv norma redusa este de 6.000 lei
in 2015, iar in 2016 este tot pe norma redusa de
venit mai trebuie sa depuna declaratia 600? 

Pentru stabilirea obligatiei de depunere a declaraţiei 600
si de plată a CAS se ia in calcul norma din anul 2016,
redusă potrivit criteriilor respective. 

33 Va rog sa ma ajutati cu urmatorul raspuns : un
PFA care obtine venituri din activitati agricole si
care  este impozitat  pe  norma de venit  agricol
(depune  D221)  si  doreste  sa  fie  impozitat  cu
26.3  %  ,  in  D  600  ce  trebuie  sa  bifeze  la
optiunea II si III ? 

Pentru  veniturile  din  activităţi  agricole  NU  există
obligaţia  plăţii  CAS, respectiv  a  depunerii  formularului
600.
Dumneavoastră  aveţi  posibilitatea  de  a  vă  asigura  în
sistemul  public  de  pensii,  pe  bază  de  contract  de
asigurare  socială  în  conformitate  cu  prevederile  art.6
alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Ca urmare, vă sugerăm să vă adresaţi Casei Naţionale
de Pensii  Publice sau unităţilor  sale  teritoriale,  pentru
încheierea contractului menţionat. 

Pana acum plateam in baza D 600 , pot merge
in  continuare  pe  acelasi  sistem?  in  aceste
conditii ce bifez pe D600? 

Stimată doamnă, vă rugăm să recitiţi răspunsul nostru.
Dumneavoastră nu depuneţi formularul 600 la organul
fiscal.  În situaţia expusă, trebuie să vă adresaţi  Casei
Naţionale de Pensii Publice sau unităţilor sale teritoriale,
pentru încheierea contractului de asigurare socială mai
sus menţionat. 

34 În legătură cu declarația 600: o persoană care
realizează venituri din profesii libere ce va trece,
concret, în tabelul de la punctul III (venit bază
lunară  de  calcul  al  contribuției  de  asigurări
sociale) pentru fiecare lună în parte? 

Tabelul de la punctul III (venit bază lunară de calcul al
contribuției  de  asigurări  sociale)  este  cel  din  vechiul
formular 600. Pentru anul 2016 este un NOU formular,
iar punctul III - Opţiune privind cota de contribuţie de
asigurări sociale se completează doar dacă se optează
pentru  cota  integrală  de  CAS  de  26,3  bifând  căsuţa
respectivă. 

35 In cazul unui PFA care a realizat in anul 2015
venituri sub plafonul de 35% din castigul salarial
mediu  brut,  dar  doreste  sa  fie  asigurat  si  sa
plateasca  contributia  la  pensie  ce  declaratii
trebuie sa depuna? 

Dacă un PFA care a realizat in anul 2015 venituri sub
plafonul de 35% din castigul salarial mediu brut NU are
obligaţia să depună declaraţia 600, si totuşi doreşte să
fie asigurat deci să plătească CAS , persoana respectivă
trebuie  să  se  adreseze  unităţilor  teritoriale  ale  Casei
Naţionale  de  Pensii  Publice  deoarece  potrivit
prevederilor art.6 alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind
sistemul  unitar  de  pensii  publice,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, orice persoană care doreşte să
se asigure în sistemul public de pensii,se poate asigura
pe bază de contract de asigurare socială. 

36 PFA. Daca am suspendat activitatea in sept 2015
pentru intrare in concediu crestere copil, depun
aceasta declaratie? Am obligatie de plata CAS in
2016?

Dacă ați îndeplinit toate formalitățile legale de declarare
la unitatea fiscală a suspendării  activității  începând cu
septembrie 2015, nu aveți obligația depunerii declarației
600 si nu veți datora CAS pe anul 2016. 

37 Daca in anul 2016 nu am obligatia de a depune
declaratia 600 iar  venitul  realizat in anul 2016
este sub plafon (3000 lei  pe an),  mai  datorez
CAS pentru anul 2016 la definitivare? 

Dacă venitul realizat in anul 2016 este sub plafon (3000
lei  pe  an)  NU  datoraţi  CAS  pentru  anul  2016  la
definitivare. 

38 Daca nu realizez venit net lunar mai mare decat
938  lei  si  NU  depun  D600,  atunci  cum  se
calculeaza  CAS  datorat  ANTICIPAT:  in  procent
de cat? 

Dacă aţi realizat venituri sub plafon, NU aveţi obligaţia
depunerii formularului 600 şi NU datoraţi CAS în cursul
anului  2016  sub  forma  plăţilor  anticipate.  Pentru
veniturile anului 2016,dacă depăşiţi plafonul (938 lei X
12  luni)  CAS  aferent  va  fi stabilit  de  organul  fiscal
(avănd în vedere cota de 10,5%) după depunerea D200
(în  anul  2017).  Obligaţiile  stabilite  se  vor  achita  în
termen de 60 zile de la primirea deciziei de impunere. 

39 Daca venitul net lunar in anii 2015 si 2016 este
sub 900de lei/luna,in 2017 la regularizare se mai

Dacă  în  anul  2016  aţi  realizat  venituri  sub  plafon  ca
urmare  a  depunerii  declaraţiei  200,  nu  veţi  avea
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plateste cas? obligaţia de a plăti CAS pentru anul 2016. 

40 Cum  se  procedeaza  in  situatia  urmatoare:
O  PFA  impozitata  la  norma  de  venit  solicita
norma de venit redusa, deoarece are si un loc
de munca  cu  timp integral.  In  anii  precedenti
cererea a fost aprobata si decizia de impunere a
fost  emisa  pentru  norma  redusa.
Pentru  2016  raspunsul  ANAF  (decizia  de
impunere)  va  sosi  dupa  data  limita  pentru
depunerea D600.
Cum trebuie sa procedeze PFA?
1.  Sa  depuna  D600  in  termen  si  apoi  sa
plateasca CAS chiar  daca norma redusa se va
incadra sub plafon
sau
2. Sa nu depuna D600 bazandu-se pe faptul ca
cererea  va  fi  aprobata.  Ce  se  intampla,  in
aceasta situatie, daca cererea va fi respinsa? 

Pe site-ul  ANAF regasiți  normele de venit pentru anul
2016 pentru județul unde va desfășurați activitatea, și
criteriile  de  corecții  stabilite.  Dacă  venitul  rezultat  în
urma  aplicării  corecțiilor  depăşeşte  35%  din  câştigul
salarial mediu brut, atunci aveți obligația depunerii D600
pana la  31  ian  2016.  Normele  de  venit  le  regăsiţi  la
următorul link:
https://static.anaf.ro/.../Normeveni.../Norme_venit_201
6.htm 

41 Un pfa cu venit net pe luna in 2015 peste 938 si
estimat pe 2016 sub acest plafon ce sume trece
pe 600? 

În declaratia 600, formular valabil pentru anul 2016, nu
se  înscriu  sume.  Va  rugăm  să  accesaţi  formularul
publicat pe site-ul nostru:
https://static.anaf.ro/.../Anaf/formulare/dec_600_2016.
pdf 

42 Pentru  PFA  cu  venituri  sub  35%  nu  sepoate
depune declaratia 600.La pct.II.2 nu ar fi trebuit
sa  se  mentioneze  "incep  activitatea  in  cursul
anului fiscal" si atunci era O.k. Mai miult la Casa
de pensii  te  poti  asigura  pe  baza de  contract
numai  daca  declari  ca  nu  esti  persoana  fizica
autorizata. Prin urmare si daca vrei  sa platesti
CAS nu mai ai cum,numai daca iti anuilezi sau
suspenzi PFA.)E vorba de PFA in sistem real. Ce
E DE FACUT! 

Așa cum ați precizat și dumneavoastră, persoanele fizice
care  realizează  venituri  din  activităţi  independente  şi
care determină venitul net anual în sistem real care în
anul fiscal precedent au realizat venituri sub 35% din
câştigul salarial mediu brut NU AU OBLIGATIA depunerii
formularului  600 “Declaraţie privind venitul  asigurat la
sistemul public de pensii” şi nu datorează plăţi anticipate
cu titlu de contribuţii de asigurări sociale.
În situiatia in care dumneavoastra nu sunteţi obligată,
dar doriti  sa va asigurati, trebuie să vă adresaţi Casei
Naţionale  de  Pensii  Publice  sau  Ministerului  Muncii,
Familiei,  Protecţiei  Sociale  şi  Persoanelor  Vârstnice  ,
deoarce orice persoană care doreşte să se asigure sau
care  doreşte  să  îşi  completeze  venitul  asigurat  în
sistemul public de pensii, se poate asigura pe bază de
contract de asigurare socială potrivit prevederilor art.6
alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Deci  ,  potrivit  celor  sus  menţionate  se  poate  încheia
contract  de  asigurare  socială  cu  CNPP  şi  pentru
completarea venitului  asigurat nu numai  in  situaţia în
care nu realizaţi venituri 

43 Sunt pfa. Am depus declarația 600 pentru anul
2016.  Începând  cu  01.03.2016  voi  deveni
pensionar, activitatea funcționând în continuare.
Ce declarație trebuie să depun la finanțe pentru
sistarea plății caș? 

În  situaţia  în  care  nu  vă  mai  încadraţi  în  categoria
persoanelor  care  au  obligaţia  plăţii  contribuţiei  de
asigurări sociale, potrivit prevederilor art. 151 alin. (8)
din  Codul  fiscal,  este  necesar  să  depuneţi  la  organul
fiscal  formularul  220  “Declaraţie  privind  venitul
estimat/norma de venit” în vederea recalculării  plăţilor
anticipate cu titlul de contribuţii  sociale, bifând căsuţa
corespunzătoare, şi completarea formularului la capitolul
II  Date  privind  activitatea  desfăşurată  pct  11  Data
încetării obligaţiei de plată CAS. 

44 Daca  la  jumatatea  anului  2016  o  persoana
titulara  a  unui  PFA  intruneste  conditiile  de
pensionare,  care  este  modalitatea  recalcularii
obligatiei de plata a contributiei la pensie daca a

În  situaţia  prezentată  de  dumneavoastră,  în  cazul  în
care  încetaţi  activitatea  ca  urmare  a  pensionării,  veţi
depune la  organul  fiscal  de  care  aparţineţi  formularul
220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”,
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fost depusa D600 pentru anul 2016 în vederea recalculării plăţilor anticipate, bifând căsuţa
corespunzătoare. 

45 Un PFA care desf. activitate agricola cu norme
venit agricol (D221) si nu are obligatia depunerii
D  600,  cum  se  poate  asigura  la  CAS,  poate
depune D600 chiar daca legea nu-l obliga? 

Pentru  a  plati  CAS  nu  puteţi  opta  prin  intermediul
declaraţiei 600. Dumneavoastră trebuie să încheiaţi un
contract  de  asigurare  cu  Casa  Naţională  de  Pensii
Publice. 

46 notarii ale caror venituri depasesc suma de 938
ron/luna in 2015, au sau nu obligativitatea de a
depune,  decl  600?  precizez  ca  sunt  din
constanta, si la anaf constanta, toata lumea da
din  umeri,  ieri  nu  le  primeau,  azi  se  mai
gindesc... 

Potrivit prevederilor art. 62 din Legea notarilor publici şi
activităţii  notariale  nr.  36/1995,  sistemul  de  pensii
prevăzut de această lege este complementar sistemului
public  de  pensii.  Astfel,  în  situaţia  dumneavoastră
pentru veniturile realizate în calitate de notar public, nu
se aplică excepţia prevăzută la art. 150 din Codul fiscal,
fapt  pentru  care aveţi  obligaţia  depunerii  formularului
600 până la data de 1 februarie 2016. 

47 Cum ma pot asigura d.p.d.v.  al  pensiei  pentru
anul 2016, chiar daca in anul 2015 venitul net
lunar realizat este sub 938 lei(35%x2681lei)  ?
Carei  institutii  trebuie  sa ma adresez si  cu  ce
documente ? 

Deşi a mai fost postat răspuns la o astfel de întrebare vă
precizăm şi dvs. că potrivit prevederilor art.6 alin.(2) din
Legea  nr.  263/2010  privind  sistemul  unitar  de  pensii
publice,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în
sistemul  public  de  pensii,  pe  bază  de  contract  de
asigurare socială, se poate asigura orice persoană care
doreşte să se asigure sau care doreşte să îşi completeze
venitul asigurat. Ca urmare, vă sugerăm să vă adresaţi
Casei  Naţionale  de  Pensii  Publice  sau  unităţilor  sale
teritoriale, pentru încheierea contractului menţionat. 

48 De  unde  se  descarcă  acest  formular  600?  Se
pare  că  varianta  PDF  din  link-ul  de  pe  site
http://bit.ly/1QmQrqa de  la  formularul  600 nu
arată ca cel din imaginea de aici. 

Formularul 600 ce se poate depune în format hărtie se
regăseşte  pe  site-ul  nostru  iar  in  perioada  imediat
următoare veţi  regăsi  pe site  şi  formatul  electronic al
noului  formularul  600  ce  poate  fi  transmis  pe  cale
electronică. Link-ul către formular este următorul:
https://static.anaf.ro/.../Anaf/formulare/dec_600_2016.
pdf 

49 Notarii trebuie sa depuna declaratia 600 ? Pentru veniturile realizate în calitate de notar public, nu
se aplică excepţia prevăzută la art. 150 din Codul fiscal,
întrucât potrivit prevederilor art. 62 din Legea notarilor
publici  şi  activităţii  notariale  nr.  36/1995,  sistemul  de
pensii  prevăzut  de  această  lege  este  complementar
sistemului public de pensii.
Dacă venitul realizat în anul 2015, rămas după scăderea
din  venitul  brut  a  cheltuielilor  efectuate  în  scopul
desfăşurării activităţii, exclusiv cheltuielile reprezentând
contribuţia  de  asigurări  sociale,  raportat  la  numărul
lunilor  de activitate din cursul  anului,  depăşeşte 35%
din câştigul salarial mediu brut, aveţi obligaţia depunerii
formularului 600 până la data de 1 februarie 2016. 

50 Va rog sa aveti amabilitatea de a-mi raspunde la
urmatoarea intrebare: Un cadru didactic angajat
in  sistemul  de  invatamant  cu  carte  de  munca
care  indeplineste  si  activitatea  de  notar  are
obligatia depunerii formularului 600 sau nu? 

Da, aveți  obligația depunerii  D600 până la data de 1
februarie  2016,  întrucât  nu  vă  încadrați  la  excepţia
prevăzută  la  art.  150  din  Codul  fiscal,  excepție  care
stabilește faptul că numai persoanele fizice asigurate în
sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia
asigurării  în  sistemul  public  de pensii  potrivit  legii  nu
depun această declarație.
Precizăm  că  potrivit  prevederilor  art.  62  din  Legea
notarilor  publici  şi  activităţii  notariale  nr.  36/1995,
sistemul  de  pensii  prevăzut  de  această  lege  este
complementar sistemului public de pensii. 

Intrucat raspunsul dvs. nu ne lamureste daca ati
avut  in  vedere  si  teza I  a  intrebarii,  respectiv
existenta  unei  carti  de  munca  dintr-o  alta

Răspunsul nostru a fost formulat plecând de la premisa
implicită  cu  privire  la  obținerea  veniturilor  din  salarii.
Deci,  în  situația  în  care  sunteți  salariat  cu  carte  de
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activitate profesionala, va rugam sa ne precizati
daca si in acest caz, al cumulului intre calitatea
de  angajat  si  cea  de  titular  al  unei  profesii
liberale,  daca pentru cea de-a doua activitate,
cea liberala trebuie cotizat , respectiv completat
forumularul 600. 

muncă și totodată obțineți venituri din profesii liberale-
activitate notarială, atunci aveți obligația depunerii D600
în  condițiile  în  care  venitul  din  activitatea  notarială
realizat  în  anul  2015  a  depăşit  plafonul  prevăzut  de
lege. 

51 Cheltuiala  aferentă  cotei  obligatorii  de  CAS
10.5% este deductibilă? Dar cheltuiala aferentă
stagiului  complet  pentru  cei  ce  aleg  varianta
asta? 

Cheltuielile  reprezentând  contribuţii  sociale  obligatorii,
potrivit  legii,  datorate  de  către  contribuabil,  sunt
deductibile  în  limitele  stabilite  potrivit  prevederilor
titlului V - Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă
activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă
de  asociere.  Deducerea  cheltuielilor  respective  se
efectuează de organul fiscal competent la recalcularea
venitului  net  anual/pierderii  nete  anuale,  potrivit
prevederilor art. 75.

52 Pentru o Intreprindere Individuala cu venit net
anual in 2015 de 2.300 lei si cu un estimat pe
2016 lunar, de 700 lei se mai depune D600 ? 

Dacă  o  persoană  fizică  autorizată  –  Întreprindere
Individuală, a obţinut în anul 2015 un venitul net lunar
sub  plafonul  de  35% din  câştigul  salarial  mediu  brut
utilizat  la fundamentarea bugetului  asigurărilor  sociale
de stat, adică venitul anual pe 2015 este sub 11260 lei
(12*35%  *  2681lei)  nu  are  obligaţia  depunerii
formularului  600,  respectiv,  nu  va  efectua  plăţi
anticipate reprezentând CAS. 

53 Va  rog  să  îmi  răspundeți  la  următoarele
întrebări: 
1. Dacă desfășor mai multe activități, respectiv
avocat  și  mediator.  Am  depășit  plafonul  la
ambele activități. Am obligația de a depune decl.
600 ?
2.  Vreau  să  optez  pentru  procentul  de  10,5.
Unde bifez în formularul  600 această opțiune?
Din  câte  deduc,  nu  ar  tb  să  bifez  nimic  la
punctul lll. 

În  situaţia  în  care,  venitul  realizat  în  anul  precedent
rămas  după  scăderea  din  venitul  brut  a  cheltuielilor
efectuate în scopul desfășurării activității independente,
exclusiv  cheltuielile  reprezentând  contribuția  de
asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate
din cursul  anului,  depăşeşte  35% din câştigul  salarial
mediu  brut  aveţi  obligaţia  completării  şi  depunerii
formularului  600,  cu  excepţia  cazului  în  care  sunteţi
asigurat într-un sistem propriu de asigurări sociale şi nu
aveţi  obligaţia  asigurării  în  sistemul  public  de  pensii,
potrivit legii, nu mai depuneţi formularul 600.
Dacă  nu  vă  încadraţi  în  excepţia  menţionată  şi  dacă
doriţi  să achitaţi  numai cota individuală de contribuţie
de asigurări sociale, respectiv cota de 10,5%, nu trebuie
să bifaţi nimic pe formularul 600 la cap.III al acestuia
referitor la opţiunea privind cota de contribuţie. 

54 Un PFA care trece de anul acesta la norma de
venit,  iar  anul  trecut a fost la venit  real,  anul
acesta procentul de 26,3% sau cel de 10,5% se
calculeaza la norma de venit sau la venitul de
anul  trecut?  Chiar  daca  la  anul  se  face
regularizarea, ma intereseaza clar sa stiu (ceea
ce colegii dvs nu erau siguri) deoarece una e sa
platesc acum 276 lei pe luna fata de 2000 lei si
sa astept sa mi-i restituiti. 

În situaţia  prezentată,  în  care  în  anul  2016 treceţi  la
sistemul de stabilire a impozitului pe baza normelor de
venit, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
plătite anticipat o reprezintă valoarea normei de venit. 

55 Un  PFA  care  realizeaza  venituri  din  activitati
independente  impozitata  in  sistem  real
neplatitor TVA, fara angajatia care a inregistrat
pierdere  fiscala  in  2015  fiind  primul  an  de
activitate trebuie sa depuna formularul 600? 

Potrivit  prevederilor  art.148  alin.(8)  din  Legea  nr.
227/2016  privind  Codul  fiscal,  persoanele  fizice  care
realizează  venituri  din  activităţi  independente  şi  care
determină venitul net anual în sistem real, care în anul
fiscal  precedent  ,  respectiv  în  anul  2015,  au  realizat
venituri  sub  nivelul  plafonului  de  35%  din  câştigul
salarial mediu brut (2681 lei) utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv sub 938
lei,  nu  au  obligaţiadepunerii  declaraţiei  600  şi  nu
datorează  plăţi  anticipate  cu  titlu  de  contribuţii  de
asigurări sociale.
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Avănd în vedere cele prezentate mai sus, în situaţia in
care în anul 2015 aţi înregistrat pierderi nu trebuie să
depuneti declaraţia 600. 

56 PFA sistem real care a fost suspendat pe data de
23  ianuarie  2016.  In  perioada  1-23  ianuarie
2016  nu  a  realizat  venituri.  Mai  trebuie  sa
depuna declaratia 600? 

Obligația  depunerii  D600  pentru  PFA  în  sistem  real
2015, se stabilește în funcție de îndeplinirea condițiilor
prevăzute la art. 148 alin.(4) Cod Fiscal.
Totodată trebuie să îndepliniți toate formalitățile legale
de declarare la unitatea fiscală a suspendării activității,
inclusiv  depunerea  D220  unde  bifați  corespunzător  la
Secțiunea II, casuța 11 Data încetării obligației de plată
a CAS.

57 Exista  posibilitatea  de  a  plati  anticipat  CAS  in
2016 in conditiile in care un PFA este sub plafon
atat  in  2015  cat  si  in  2016,  dar  doreste  sa
plateasca? 

Dacă o persoană fizică autorizată, a obţinut în anul 2015
un venitul net lunar sub plafonul de 35% din câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor  sociale  de stat,  nu are obligaţia depunerii
formularului  600,  respectiv,  nu  va  efectua  plăţi
anticipate reprezentând CAS.
Dacă  totuşi  doriti  să  optaţi  pentru  plata  CAS,  este
necesar  să  vă  adresaţi  unităţilor  teritoriale  ale  Casei
Naţionale  de  Pensii  Publice  deoarece  potrivit
prevederilor  art.  6  alin.(2)  din  Legea  nr.  263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările
şi  completările  ulterioare,  orice persoană care doreşte
să  se  asigure  în  sistemul  public  de  pensii,  se  poate
asigura pe bază de contract de asigurare socială. 

58 Va rog sa raspundeti la urmatoarele intrebari: 
1. Pentru un salariat cu norma intreaga, care are
si  un  PFA  pe  norme  de  venit,  daca  dupa
aplicarea  corectivei  de  reducere  de  40%,  nu
depaseste 35% din castigul salarial mediu brut,
acesta mai are obligativitatea depunerii D600?
2. Daca nu am obligativitatea depunerii D200, la
ce venit se calculeaza anticipatele pentru D600?
3.  D600  trebuie,  obligatoriu,  insotita  de  D220
impreuna cu D200? 

1. Pentru stabilirea obligatiei de depunere a formularului
600 “Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public
de pensii” şi de plată a CAS se ia în calcul norma redusă
potrivit criteriilor. Dacă venitul rezultat în urma aplicării
corecțiilor nu depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu
brut,  atunci  nu  aveți  obligația  depunerii  formularului
600.
2. Pentru persoanele impuse pe bază de norme de venit
pentru stabilirea obligaţiei de plată a CAS se ia în calcul
norma  din  anul  2016,  redusă  potrivit  criteriilor
respective.  În  situaţia  în  care  nu  există  obligaţia
depunerii formularului 600 şi totuşi doriţi să fiţi asigurat
deci  să  plătiţi  CAS  ,  trebuie  să  vă  adresaţi  unităţilor
teritoriale  ale  Casei  Naţionale  de  Pensii  Publice,
deoarece  potrivit  prevederilor  art.6  alin.(2)  din  Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  orice  persoană
care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii,
respectiv să îşi  completeze venitul  asigurat,  ,se poate
asigura  pe  bază  de  contract  de  asigurare  socială.
3. Dacă faceţi  referire la persoanele impuse în sistem
real, nu este obligatoriu ca formularul 600 să fie însoţit
de formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate
din România"şi formularul 220 "Declaraţie privind venitul
estimat/norma de venit". 

59 Pentru un PFA care nu are obligatia depunerii
formularului  600  si  platilor  anticipate  pe  anul
2016, si al carui venit net lunar in 2016 nu va
depasi plafonul de 35% din salariu mediu brut,
se  mai  face  regularizare  in  anul  2017?  Va  fi
obligat sa plateasca CAS pentru anul 2016? Va
rog sa precizati artiocolul din lege. 

Conform art.148 din Codul fiscal baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale se recalculează în anul
următor celui de realizare a venitului, în baza declaraţiei
privind venitul realizat, şi se stabileşte ca diferenţă între
venitul  brut  realizat  şi  cheltuielile  efectuate  în  scopul
desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile
reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportată
la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea.
Baza  lunară  de  calcul  nu  poate  fi  mai  mică  decât
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echivalentul  reprezentând  35%  din  câştigul  salarial
mediu  brut  utilizat  la  fundamentarea  bugetului
asigurărilor  sociale  de  stat,  în  vigoare  în  anul  pentru
care se efectuează definitivarea contribuţiei, şi nici mai
mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig. 

60 In  sesiunea  de  intrebari  din  20.01.2016,  in
raspunsul dat doamnei Trifan Alina, ati spus ca
pentru  cei  care  vor  sa  plateasca  10,5%  NU
trebuie  sa  bifeze  nimic  la  punctul  III  din
formularul 600. Totusi, formularul pdf inteligent
de pe site nu se valideaza daca nu bifam nimic
la punctul III. Cum este corect? 

A  fost  o  eroare  ce  a  fost  corectată.  În  secţiunea
declaraţii  electronice  este  publicată,  de  ieri,  o  nouă
versiune a formularului 600. 

ce se intampla daca am bifat caseta a doua de
la pct. III? Am depus formularul inaintea sesiunii
dvs.  precedente,  asa  ca  nu  am  stiut  ca  nu
trebuie bifat nimic. 

Bifarea  căsuţei  a  doua  de  la  titlul  III  înseamnă
renunţarea la opţiunea pentru aplicarea cotei integrale
de  contribuţie  de  asigurări  sociale  de  26,3%.
Întrucât până acum nu a existat opţiunea de aplicare a
cotei indviduale sau a cotei integrale, chiar dacă aţi bifat
renuntarea la  opţiune, pentru anul  2016 se  va aplica
cota de contribuție  individuală  de asigurări  sociale  de
10,5%. 

61 Avand in vedere prevederile art.36 alin.(1)si (2)
legii 36/1995 -legea notarilor publici si activitatii
notariale  in  care  se  prevede  ca  sistemul  de
pensii prevazut de prezenta lege este obligatoriu
pentru  notarii  publici  membrii  ai  Uniunii  si
complementar sistemului public de pensii la care
notarii  publici  sunt  obligati  sa  contribuie  ,  in
conditiile  legii  ,  consider  ca  notarii  care  au
realizat  in  anul  precedent  venituri  nete  lunare
mai mari de 35% din salariul mediu brut trebuie
sa depuna in anul 2016 declaratia D 600. Este
corect sau nu ? 

Da, este corect, aveți obligația depunerii D600 până la
data de  1 februarie  2016,  întrucât  nu vă încadrați  la
excepţia prevăzută la art. 150 din Codul fiscal, excepție
care  stabilește  faptul  că  numai  persoanele  fizice
asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu
au  obligaţia  asigurării  în  sistemul  public  de  pensii
potrivit legii nu depun această declarație.
Ori,  potrivit  prevederilor  art.  62  alin.  (2)  din  Legea
notarilor  publici  şi  activităţii  notariale  nr.36/1995,
sistemul  de  pensii  prevazut  de  respectiva  lege  este
obligatoriu  pentru notarii  publici  membrii  ai  Uniunii  si
complementar sistemului public de pensii la care notarii
publici sunt obligati sa contribuie, în conditiile legii. 

62 Formularul 600 cuprinde frazele :
"Declar că nu sunt asigurat în sisteme proprii de
asigurări sociale şi nu am calitatea de pensionar.
Sub  sancţiunile  aplicate  faptei  de  fals  în  acte
publice,  declar  că  datele  înscrise  în  acest
formular sunt corecte şi complete."
Suntem instigaţi la fals în acte publice? (În cazul
conformării există consecinţe: pierderea sumelor
cotizate şi eliminarea din profesie ,iar Facebook
nu este Monitorul Oficial al României ) . 

In  ceea  ce  priveste  fraza  la  care  faceti  referire  din
formularul 600 va facem cunoscut ca notarii pot anula
(taia) cu o linie paragraful ”Declar că nu sunt asigurat în
sisteme  proprii  de  asigurări  sociale....”.  Declaratia
depusa in aceste conditii va fi prelucrata si se vor rmite
decizii de catre unitatile fiscale. 

63 Anticipata anului 2015 a fost cu un venit net de
38.000 lei, finala anului 2015 este de 42.000 lei.
Vreau sa depun o noua anticipata, cea a anului
2016 in valoare de 40,000 lei. Declaratia 600 va
fi cu cota integrala, sistem real. La ce baza de
calcul mi se va calcula contributia la pensii: pe
baza anticipatei  din 2015, finalei din 2015 sau
pe  baza  anticipatei  din  2016?  Multumesc!
Mentionez ca 200 la 2015, 220 la 2016 si 600 la
2016 vor fi transmise electronic cu aceesi data. 

Întrucât  în  anul  2015  aţi  obţinut  un  venit  brut  care
depăşeşte  35% din câştigul  salarial  mediu  brut,  aveţi
obligaţia  depunerii  formularului  600.  
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale,
în  cazul  plăţilor  anticipate  cu  titlu  de  contribuţii  de
asigurări  sociale  pentru  anul  2016,  o  reprezintă
echivalentul  a  35%  din  câştigul  salarial  mediu  brut
utilizat  la fundamentarea bugetului  asigurărilor  sociale
de stat respectiv cota de 10,5% aferenta venitului  de
938  lei,  urmând  ca  în  anul  2017,  aceasta  să  fie
recalculată  de  către  organul  fiscal  în  funcţie  
de venitul efectiv realizat în 2016 dar nu poate fi mai
mică decât nivelul plăţilor anticipate menţionat mai sus,
şi nici mai mare de 5 ori faţă de acestea. 

Deci sa inteleg ca in anul 2016, nu pot plati la DA, aţi înţeles bine, plata anticipată a CAS va fi la nivelul
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pensii  anticipat,  mai  mult  decat  98  lei/luna
practic?  Urmand  ca  in  2017  sa  platesc
regularizari destul de mari in cazul meu. Ideea
intrebarii  era  daca  nu  pot  plati  mai  mult
anticipat la pensii decat acest minim? 

a  35%  din  salariu  mediu  brut,  chiar  dacă
dumneavoastră vreţi să platiţi mai mult în cursul anului.

64 Pentru a putea depune declaratia 600, unitatea
fiscală de care aparțin îmi solicita si  declaratia
200, altfel declaratia 600 nu se primeste. Cum
procedam in situatia data ? 

Depunerea  formularului  600  -  Declarație  privind
îndeplinirea  condițiilor  de  încadrare  în  categoria
persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de
pensii", nu este condiţionată de depunerea formularului
200 - Declaratie privind veniturile realizate din Romănia,
formularul 600 fiind o declaraţie pe propria răspundere.

65 Am  PFA  cu  Norma  de  venit  in  2015  (care
depaseste 35% din salariul mediu).
Pentru  2016,  am  trims  declaratia  220  pentru
trecere la Sistem Real, cu venituri estimate 1leu
(minimum permis  in  formularul  on-line  220).  
Nu  am  venituri  in  2016  pe  PFA,  urmand  sa
radiez in urmatoarele saptamani PFA-ul.
Este  obligatoriu,  in  cazul  acesta,  sa  depun
Declaratia 600?
Mai mult, va trebui sa platesc CAS chiar daca voi
avea 0 venit in 2016? 

Având în vedere situaţia menţionată de dumneavoastră,
precum şi  prevederile  art.148 alin.(4)  lit.b)  din Legea
nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, nu aveţi obligaţia completării şi
depunerii  formularului  600,  şi  nu  veţi  datora  plăţi
anticipate privind CAS pentru anul 2016. 

66 Un  avocat  care  are  venituri  si  ca  lichidator,
trebuie sa depuna declarația 600 ? 

Nu au obligaţia depunerii  formularului  600 “Declarație
privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria
persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de
pensii” persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de
asigurări  sociale,  care  nu  au  obligaţia  asigurării  în
sistemul public de pensii potrivit legii 

67 Va rog sa imi spuneti daca decizia de impunere
(610) aferenta declaratiei 600 va veni si pentru
0 lei de plata sau primesc o confirmare ca nu
am  de  plata?  Sau  exista  un  termen  de  la
depunerea  declaratiei  600  pentru  emiterea  si
comunicarea deciziei de impunere? 

Decizia de impunere pentru plăţi anticipate pe anul 2016
privind CAS nu are cum să fie emisă pe zero în nicio
situaţie La finalul anului 2016.
- dacă venitul net realizat pe anul 2016 este mai mic
11.260 lei, plaţile anticipate nu se restituie;
- dacă venitul net realizat pe anul 2016 este mai mare
de  11260  lei  dar  mai  mic  160.860  lei  se  plateste
diferenta aferentă venitului efectiv realizat.
- dacă venitul net realizat pe anul 2016 este mai mare
160.860 lei, CAS datorat se plafonează la acest nivel. 

Dat fiind faptul ca in anul 2014 am realizat un
venit  sub plafon-ul  stabilit  prin  codul  fiscal,  in
ianuarie 2015 nu am depus declaratia 600. In
2015  (mai  exact  ultimele  3  luni)  am  realizat
venituri exclusiv ca PFA, pentru aceste luni ma
intereseaza daca voi primi regularizare in acest
an?  Luna  aceasta  am  depus  declaratia  600
pentru  2016  cu  optiunea  de  10,5% deoarece
veniturile  realizate  in  2015 depasesc  35% din
salariul  mediul  pe economie. In declaratia 220
am estimat  un  venit  sub  plafon  si  nu  platesc
plati  anticipate.  Prea  multe  schimbari  de
legislatie in 4 ani de cand detin PFA-ul... cred ca
nu inteleg 

Dacă ne referim strict la CAS, potrivit prevederilor legale
aplicabile anului 2015 ,CAS-ul nu se regularizează fapt
pentru care nu veţi primi, pentru anul 2015 o , decizie
de stabilirea a diferenţelor .
Însă  pentru  definitivarea  impozituli  pe  venit,  datorat
pentru  anul  2015  ,  veti  primi  decizie  de  impunere.
Este  neclar  la  ce  plăţi  anticipate  vă  referiţi.  Pentru
clarificare  puteţi  să  apelaţi  la  Call  Center  la  nr
0314039160  sau..cu  mai  multe  detalii  adresaţi
intrebarea pe formularul de asistenţă la următorul link
https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_e
mail

68 Odata cu optarea cotei de 10,5% stiu ca acest
procent  acopera  1/3  din  stagiul  de  cotizare..
acest lucru inseamna doar valoric o treime? (de
exemplu,  daca  pe  intreg anul  2016 voi  activa
exclusiv ca PFA, iar venitul  lunar va fi  egal cu

Cota obligatorie de 10,5% nu asigură stagiul integral de
cotizare. Pentru a obtine informaţii detaliate cu privire la
stagiul  sau  punctajul  de  cotizare  vă  sugerăm  să  vă
adresați Casei Naționale de Pensii Publice.
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salariul  mediu  pe  economie  pentru  luna
respectiva,  atunci  punctajul  la  pensii  va  fi
0,33/luna) ? sau indiferent de venitul realizat la
3 ani lucrati ca PFA (in cazul meu) se recunoaste
1 an.. ? 

69 In anul 2015 venitul net PFA este mai mai de 5
CMSB(12075  lei).  In  anul  2016  venitul  net
anticipat(D220)  este  sub  5  CMSB  (13405lei).
Sunt  obligata  sa  depun  D600  in  acest  caz?
Trebuie depuse in acelasi timp si D200/2015 si
D220/2016? 

În situația în care în anul 2015 ați depășit plafonul de
35%  din  câştigul  salarial  mediu  brut  aveţi  obligaţia
depunerii  formularului  600  .  Aceasta  declarație  are
termen  de  depunere  1  februarie  2016  iar  delcaratiile
200 și 220 au termen de depunere 25 mai 2016 deci nu
este necesar sa le depuneti împreuna. 

70 In  anul  2015  am  avut  pierdere,  deci  nu  am
obligatia sa depun declaratia 600 si sa platesc
contributie  pentru  pensie!  M-am hotarat  ca  in
2016 sa fac contract de asigurare cu Casa de
Pensie  si  sa  platesc  contributie  la  ei.  Daca  in
2016  voi  avea  un  venit  brut  mare  care  v-a
depasi  salariul mediu brut lunar, am inteles ca
voi fi obligat sa platesc pensie pentru anul 2016
cand voi depune declaratia 200. In ce masura se
vor scadea sumele platite in baza contractului cu
Casa de Pensii  din suma care v-a trebui  sa o
platesc catre ANAF? 

Regularizarea CAS datorată se face luând în calcul doar
plăţile anticipate stabilite prin decizie de impunere emisă
de  organul  fiscal  competent,  urmare  depunerii
formularului 600. Nu se iau în calcul plăţile efectuate pe
bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa
Naţională  de  Pensii  Publice.  Menţionăm  totodată  că
sumele  achitate  la  CNPP  nu  sunt  deductibile  nici  la
calculul impozitului pe venit. (art.75 alin.1 din noul Cod
fiscal). 

71 In  situatia  in  care  am  functionat  intregul  an
2015 ca PFA in sistem real, venitul brut trebuie
sa fie mai mare decat 12 x salariul mediu brut
lunar pe 2015 sau trebuie sa fie mai mare decat
12  x  salariul  mediu  brut  lunar  pe  2016?.Ma
puteti  ajuta cu un articol  din codul  fiscal  care
reglementeaza acest lucru? 

In conformitate cu art.148 alin.1 din Codul fiscal ”pentru
persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din  activităţi
independente  şi  care  determină  venitul  net  anual  în
sistem real, BAZA LUNARA de calcul al  contribuţiei de
asigurări sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de
contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul
a  35%  din  câştigul  salarial  mediu  brut  utilizat  la
fundamentarea  bugetului  asigurărilor  sociale  de  stat
(2681  lei),  IN  VIGOARE  IN  ANUL  PENTRU  CARE  SE
STABILESC PLATILE ANTICIPATE 

72 In cazul unui PFA impozitat in sistem real care in
anul 2015 a realizat un venit net sub plafonul de
35 % din câştigul salarial mediu brut, DAR care
estimeaza, din motive obiective, ca in anul 2016
va realiza un venit  net ce depăşeşte 35% din
câştigul salarial  mediu brut, trebuie sa depuna
D600  pana  la  01.02.2016  si  sa  plateasca  in
cursul anului 2016 CAS anticipat? Sau conditia 2
din D600 vizeaza NUMAI contribuabilii impozitati
in sistem real care isi incep activitatea in cursul
anului 2016? 

Dacă aţi realizat venituri sub plafon, NU aveţi obligaţia
depunerii formularului 600 şi NU datoraţi CAS în cursul
anului 2016 sub forma plăţilor anticipate, dar veţi achita
CAS pentru anul 2016 dacă venitul ce va fi realizat în
anul 2016 va depăşi  plafonul. Aşa cum aţi  precizat şi
dumneavoastră condiţia II.2 din formularul 600 privind
venitul estimat pentru 2016 vizează numai contribuabilii
impozitaţi  în  sistem  real  care  îşi  încep  activitatea  în
cursul acestui an. 

73 In  situatia  in  care  am  avut  venitul  net  1500
ron/2015, nu am obligatia sa platesc pensie si
sa depun declaratia 600. In situatia in care la
sfarsitul  lui  2016 inregistrez un venit  brut mai
mare decat salariul  mediu brut lunar, pot opta
pentru plata integrala a pensiei pentru 2016 sau
sunt obligata sa platesc cota individuala ? 

Dacă  în  anul  2015  venitul  realizat  se  situează  sub
plafon, nu aveţi obligaţia depunerii formularului 600 şi
deci nu trebuie să efectuaţi plăţi anticipate privind CAS.
În baza declaraţiei privind venitul realizat pe anul 2016 -
formularul  200,  depusă  până  la  data  de  25.05.2017,
organul  fiscal  stabileşte  obligaţii  de  plată pentru  anul
2016 dacă venitul  net efectiv realizat depăşeşte acest
plafon (35%* 2681lei *12 luni). Plata CAS stabilită prin
decizia de impunere anuală se efectuează în termen de
cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei. Cota
de contribuţie luată în calcul de organul fiscal cu ocazia
regularizării  anuale  este  cota  individuală,  de  10,5%,
întrucât nu aţi depus în anul 2016 formularul 600 în care
să vă exprimaţi opţiunea pentru aplicarea cotei integrale
de  CAS.  În  cazul  în  care  în  anul  2016  veţi  depăşi
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plafonul, atunci în luna ianuarie 2017 veţi avea obligaţia
depunerii formularului 600, în baza căruia veţi efectua
plăţi anticipate privind CAS în anul 2017, ocazie cu care
veţi  putea  opta  pentru  cota  integrală  de  contribuţie,
cotă ce va fi utilizată de organul fiscal în anul 2018 la
regularizarea  CAS  pentru  anul  2017,  conform
prevederilor art.152 alin.(2) din Codul fiscal. 

Din raspunsul dumneavoastra se intelege ca o
persoana  care  in  anul  2015  nu  a  realizat  un
venit  net  care  sa  depaseasca  plafonul  si  prin
urmare  nu  a  efectuat  plati  anticipate  prin
formularul 600 (chiar sa vrea nu poate) si care
in anul  2016 realizeaza,  de exemplu,  un venit
net de 20.000 lei, va fi obligata in termen de 60
de zile de la comunicarea deciziei in anul 2017,
sa  plateasca  suma  de  2.100  lei  cu  titlu  de
contributie  de  asigurari  sociale  pentru  anul
2016. 
Si atunci cum interpretam art. 148, alin 4 NCF
care  precizeaza  clar  faptul  ca  sunt  asigurati
obligatoriu  numai  cei  care  in  anul  precedent
celui de referinta, in cazul nostru in anul 2015
precedent anului 2016, realizeaza venituri peste
plafon. cum sa fiu obligat sa platesc CAS pentru
2016 daca in 2015 nu am realizat venituri peste
plafon??? 

Cei  care  au depasit  plafonul  in  2015 sunt  obligati  sa
efectueze si plati anticipate pe 2016, de care se va tine
cont  la  regularizare  dupa  depunerea  delcaratiei  200
pentru anul 2016. 

74 Ati raspuns ca in cazul in care o pers doreste sa
opteze pt 10,5% sa nu se bifeaze nimic la pct
III,  ("nu  bifati  nimic  la  pct.  III  daca  vreti  sa
platiti doar contributia obligatorie de 10.5%") .
Nu ar trebui sa se bifeze optiunea a 2-a (renunt
la optiunea pt aplicarea cotei integrale ...) ? 

Dacă  doriţi  să  achitaţi  numai  cota  individuală  de
contribuţie  de  asigurări  sociale,  respectiv  cota  de
10,5%, nu trebuie să bifaţi nimic pe formularul 600 la
cap.III al acestuia referitor la opţiunea privind cota de
contribuţie. La opţiunea se renunţă în anul următor celui
pentru care s-a achitat 26,3 % ex in 2017...dacă acum
pentru 2016 aţi optat la această cotă 

75 Inainte de ultima zi a acestei luni vreau sa inchid
un PFA (deschis in 2013).
Ultima factura pe care am emis-o este datata 12
ianuarie 2016, si nu e incasata.
Daca  inchid  PFA-ul  inainte  sa  primesc
contravaloarea facturii, mai pot primi banii?
In  aceste  conditii,  mai  trebuie  sa  depun
declaratia 600 (sau oricare alta)? 

Obligatia depunerii  formularului  600 este prevazuta la
art. 148 din Codul fiscal dar în situaţia descrisă de dvs.
în  care,  înainte  de  termenul  limită  de  depunere  a
formularului  600 pentru care aveţi  obligaţia depunerii,
aţi indeplinit TOATE formalităţile de încetare a activităţii
CONSIDERĂM  că  nu  ar  mai  trebuie  să  depuneţi
formularul 600 “Declarație privind îndeplinirea condițiilor
de  încadrare  în  categoria  persoanelor  asigurate
obligatoriu în sistemul public de pensii”. De asemenea,
potrivit prevederilor art.  151 alin. (8) din Codul fiscal,
este necesar să depuneţi la organul fiscal formularul 220
“Declaraţie  privind  venitul  estimat/norma  de  venit”
completat corespunzător.

Daca nu voi obtine venituri ca PFA in 2016, de
ce trebuie sa depun 220?
Are  sens,  in  mintea mea,  sa depun declaratia
200,  privind veniturile  realizate  efectiv  in  anul
2015. Gresesc?

Da are sens depunerea declaratiei 200 pentru anul 2015
dar 220 se depune pentru 2016 in care se precizeaza
data incetarii activitatii. 

76 O  persoana  cu  profesie  liberala  de  consultant
fiscal  care este si  angajat cu carte de munca,
depune declaratia D 600? 

Pentru stabilirea obligatiei de depunere a declaraţiei 600
si  de  plată  a  CAS,  persoana  fizică  care  realizează
venituri din profesii liberale (sistem real) trebuie să aibă
în vedere condițiile prevăzute la art.148 alin.  (4) Cod
fiscal.  Calitatea  de  angajat  cu  carte  de  muncă  nu
influențează obligația de plată și declarare a CAS. 
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77 Va rog sa imi spuneti daca procedez corect: 
1. din venitul net al anului 2015 scad platile CAS
efectuate  in  anul  2015  si  suma  rezultata  o
impart la 12 pt. a afla venitul net lunar?
2. o pfa activitati agricole impusa la norma de
venit depune declaratia 600? 

1.Deşi întrebarea dvs. nu este clară, precizăm că venitul
net anual din activităţi independente impuse în sistem
real, se determină pe baza datelor din contabilitate, ca
diferenţă  între  venitul  brut  şi  cheltuielile  deductibile
efectuate  în  scopul  realizării  de  venituri.  Pentru  anul
2015 dacă vă referiţi la stabilirea obligaţiei de depunere
a  formularului  600,  venitul  net  lunar  se  calculează
împărţind  venitul  net  aferent  anului  2015  la  12  luni.
Pentru anul 2015 baza de calcul a CAS a fost venitul
ALES (declarat) în formularul 600 depus pentru anul 201
şi  potrivit  prevederilor  legale  nu  se  mai  face  o
recalculare  în  funcţie  de  venitul  net  realizat  al  anului
2015.
2.Pentru  veniturile  din  activităţi  agricole  nu  există
obligaţia plăţii CAS deci nici a depunerii decaraţiei 600. 

78 Unui  PFA care  nu depune D600 in  2016 si  la
sfarsit de an 2016 va avea venit net 8000 lei : 1)
i se va face regularizare in 2017 si va fi obligat
sa plateasca 10.5 din cei 8000 lei, 2) i se va face
regularizare in 2017 si va fi obligat sa plateasca
10.5 la nivelul plafonului minim, 3) nu i se va
face regularizare deoarece venitul  obtinut  este
sub plafonul minim 

Dacă  în  anul  2015,  venitul  realizat  se  situează  sub
plafonul de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
(35% * 2681lei*12 luni), nu există obligaţia depunerii
formularului  600  si  deci  nu  trebuie  efectuate  plăţi
anticipate privind CAS. În baza declaratiei privind venitul
realizat pe anul 2016 - formularul 200, depusă până la
data de 25.05.2017, organul fiscal stabileşte obligaţii de
plată pentru anul 2016 dacă venitul net efectiv realizat
depăşeşte acest plafon (35%* 2681lei *12 luni). Plata
CAS  stabilită  prin  decizia  de  impunere  anuală  se
efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data
comunicarii deciziei. Cota de contribuţie luată în calcul
de organul  fiscal  cu ocazia regularizării  anuale pentru
anul 2016 este cota individuală, de 10,5%.
În cazul în care în anul 2016 se depăşeşte plafonul, în
luna  ianuarie  2017,  există  obligaţia  depunerii
formularului  600  în  care  se  poate  opta  pentru  cota
integrală  de  contribuţie,  pe baza căruia  se calculeaza
plăţi  anticipate  privind  CAS  în  anul  2017.  În  această
situaţie baza lunară de calcul al contributiei de asigurari
sociale, in cazul platilor anticipate cu titlu de contributii
de asigurari sociale, o reprezinta echivalentul a 35% din
castigul  salarial  mediu  brut  utilizat  la  fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale de stat, în vigoare in anul
2017 pentru care se stabilesc plăţile anticipate. 

In concluzie, daca venitul net realizat in 2016 va
fi sub plafon in cazul dat 8000lei, pfa-ului nu i se
va face regularizare si  nu va plati  CAS pentru
2016, corect? 

Dacă nu aveţi obligaţia să depuneţi formularul 600 ,în
2016 nu datoraţi plăţi anticipate în cursul anului 2016 şi
dacă la sfârşitul  anului  2016 veţi  obţine un venit  sub
plafon,  nu  datoraţi  contribuţii  de  asigurări  sociale  pe
anul 2016 nici la regularizarea finală. 

79 Daca  declaratia  600  nu  este  depusa  pana  la
01.02.2016 se mai  poate depune cu intarziere
sau se va plati CAS doar la definitivare? Organul
fiscal va face impuneri din oficiu pentru cei care
trebuie sa depuna 600 dar nu depun? 

Formularul  600  se  poate  depune  şi  după  expirarea
termenului  legal  de  depunere.  De asemenea,  organul
fiscal are dreptul să procedeze la stabilirea din oficiu a
creanţelor  fiscale  prin  decizie  de  impunere  potrivit
prevederilor Codului de procedură fiscală.
Vă  menţionăm  că  nerespectarea  termenelor  de
indeplinire a obligaţiilor fiscale este sancţionată potrivit
prevederilor din actul normativ menţionat anterior. 

80 In D 600 publicata in 26.01.2016 nu exista decat
rubrica in care optezi la aplicarea cotei integral.
Daca doresc optiunea de a achita partial  doar
10.5% ce casuta bifez? 

Cota individuală de asigurare socială, respectiv cota de
10,5%, se aplică obligatoriu pentru persoanele obligate
la plata CAS. Prin formularul 600, la cap.III al acestuia
aveţi doar posibilitatea să optaţi, dacă doriţi să efectuaţi
plata CAS la cota integrală de 26,3%. Astfel, dacă nu
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bifaţi casuţa corespunzătoare din cap.III al formularului
600, veţi contribui numai cu cota individuală de 10,5%. 

81 Daca declaratia 600 se depune direct la ghiseu
este necesar s-o salvam si pe CD? 

D600 se depune, pe suport hârtie, direct la registratura
organului fiscal, nu este necesar CD. 

82 De anul  acesta a trebuit  să mă înregistrez ca
persoană  fizică  cu  venituri  din  activităţi
independente  (formular  070)  nemaiexistând
posibilitatea  reţinerii  la  sursă  pentru  cei  cu
contract  de  agent  de  asigurări.  La  depunerea
declaraţiei cu venitul estimat (formular 220), cu
toate că venitul estimat de mine este sub 35%
din  salariul  mediu  pentru  2016,  cei  de  la
administrație  cer  depunerea  obligatorie  şi  a
declaraţiei  600.  Justificarea  lor  este  că  fiind
proaspăt înregistrat trebuie să depun şi 600. Nu
am  găsit  în  Codul  Fiscal  aşa  ceva.  Conform
articolului  148  nu  mă  încadrez  în  categoria
asiguraţilor  obligatoriu  în  sistemul  public  de
pensii. Vă rog să mă lămuriţi. 

Dacă începeţi  activitatea în acest an fiscal,  iar  venitul
lunar  estimat  a  se  realiza  este  sub 35% din  câştigul
salarial  mediu  brut,  nu  aveţi  obligaţia  depunerii
declaraţiei 600. 

83 Un  PFA  care  nu  depune  D600  in  2016  si  la
sfarsit de an 2016 va avea venit net 20000 lei, in
ianuarie  2017 va depune D600 cu  optiune de
cotizare  integrala,  i  se  va  face  regularizare  in
2017 si va fi  obligat sa plateasca 26.3 din cei
20000  lei  si  se  va  emite  si  decizie  de  plati
anticipate pentru 20000 sau pentru ce va trece
el  in  D220  (dar  nu  mai  putin  decat  plafonul
minim?) daca va fi cazul, corect? 

Dacă  in  anul  2015,  venitul  realizat  se  situează  sub
plafonul de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
(35% * 2681lei*12 luni), nu există obligaţia depunerii
formularului  600  si  deci  nu  trebuie  efectuate  plăţi
anticipate privind CAS. În baza declaratiei privind venitul
realizat pe anul 2016 - formularul 200, depusă până la
data de 25.05.2017, organul fiscal stabileşte obligaţii de
plată pentru anul 2016 dacă venitul net efectiv realizat
depăşeşte acest plafon (35%* 2681lei *12 luni). Plata
CAS  stabilită  prin  decizia  de  impunere  anuală  se
efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data
comunicarii deciziei. Cota de contribuţie luată în calcul
de organul  fiscal  cu ocazia regularizării  anuale pentru
anul  2016  este  cota  individuală,  de  10,5%.
În cazul în care în anul 2016 se depăşeşte plafonul, în
luna  ianuarie  2017,  există  obligaţia  depunerii
formularului  600  în  care  se  poate  opta  pentru  cota
integrală  de  contribuţie.,pe  baza  căruia  se  calculeaza
plăţi  anticipate privind CAS în anul 2017 .  În această
situaţie baza lunară de calcul al contributiei de asigurari
sociale, in cazul platilor anticipate cu titlu de contributii
de asigurari sociale, o reprezinta echivalentul a 35% din
castigul  salarial  mediu  brut  utilizat  la  fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale de stat, în vigoare in anul
2017 pentru care se stabilesc plăţile anticipate. 

84 Pentru a stabili  daca o persoana fizica, care a
desfasurat  activitate  in  2015 impusa in  sistem
real,  se  incadreaza  in  categoria  asiguratilor
obligatoriu in sistemul public de pensii incepand
cu 2016 (daca trebuie sau nu sa depuna D600)
raportam  venitul  realizat  in  2015  la  castigul
salarial mediu brut valabil pentru 2016, sau la
castigul  salarial  mediu  brut  valabil  pentru
2015.Am  observat  ca  d-voastra  in  sesiunea
anterioara  ati  utilizat  ca  prag  valoric  salariul
mediu pe economie pentru 2016(2681 ron), dar
citind cu atentie aliniatele 8 si 3 de la articolul
148 din C.F. nu stiu daca este corect.As dori sa
precizati concret care este pragul pentru venitul

Pentru stabilirea plafonului în vederea depunerii sau nu
a  formularului  600,  se  are  în  vedere  câştigul  salarial
mediu  brut  utilizat  la  fundamentarea  bugetului
asigurărilor  sociale  de  stat,  în  vigoare  în  anul  pentru
care se efectuează definitivarea contribuţiei,  aşa după
cum se precizează şi la art.148 alin.(3) la care faceţi şi
dumneavoastră  referire.  Deci  dacă  în  2015  venitul
realizat lunar este peste 938 lei , deci venitul anual este
peste  plafon  (12  luni*  2681lei*35%)  atunci  există
obligaţia  plăţilor  anticipate  pentru  2016.  Definitivarea
contribuţiei aferentă anului 2016 are loc în anul 2017,
pe baza câştigului salarial mediu brut din anul 2016 de
2681 lei. 

19



Nr. Crt. Întrebare Răspuns

lunar  pentru  anul  2015,  care  odata  ce  este
depasit devine obligatorie depunerea Declaratiei
600? 

85 pentru un PFA care este si angajat, trebuie sa
depuna  declaratia  600?  Care  este  plafonul  de
venituri  independente  de  la  care  trebuie  sa
depunem aceasta declaratie? 

În situația în care venitul realizat în anul 2015 ca PFA
depășește plafonul de 35% din câştigul salarial  mediu
brut  aveţi  obligaţia  depunerii  formularului  600  chiar
daca sunteti salariat. 

86 Declaratia 600 se poate / se va putea depune si
prin intermediul Spatiului Privat Virtual (SPV) ? 

În  momentul  de  faţă,  formularul  600  -  "Declaraţie
privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria
asiguraţilor  obligatoriu"  NU  poate  fi  depus  prin
intermediul  serviciul  "Spaţiu  Privat  Virtual",  dar  pe
măsură  ce  acesta  va  fi  dezvoltat,  vor  fi  disponibile
pentru  depunere  un  număr  mai  mare  de  formulare.
Dacă deţineţi un certificat digital calificat, puteţi depune
acest formular şi on-line, pe site-ul www.e-guvernare.ro,
în format PDF
(https://www.anaf.ro/.../declaratii.../descarcare_declarat
ii). 

87 1. Ca medic cu CMI sunt considerat dpdv fiscal
PFA.  Contriburiile  datorate  ca  plati  anticipate
indifferent  de  optiune  (10.5  sau  26.3%)  sunt
mai mici fata de venitul lunar luat ca baza de
calcul  in  declaratia  600  din  2015.  Aceste
contributii  sunt  strict  limitate  la  sumele
prevazuta  ca  plati  anticipate  ?  Acestea
conducand la niste valori  mari  la regularizarea
din 2017, sau pot face plati anticipate in 2016
mai  mari  astfel  incat  eventualele  sume  de  la
regularizarea din 2017 sa fie mai mici?
2. Procentul de 10.5 sau 26.3% face referire la
stagiul  de  cotizare  la  fondul  de  pensii.  In  ce
masura cota de 10.5% afecteaza;
a.  durata in timp a stagiului  de cotizare (cota
parte  dintr-un  an  complet)  sau/si
b.  valoarea  contributiei  care  sa  conduca  la
calculul punctajului annual al pensiei
3. Sumele rezultate la regularizara din 2017 vor
fi considerate contributie la calculul punctajului
pensiei din anul 2016
4. Fata de aceasta contributie la CAS mai pot
incheia un contract separat cu casa de pensii? 

Plățile anticipate de CAS aferente anului 2015 au fost
stabilite de organul fiscal în baza D600 depusă de dvs,
unde aţi declarat un venit ALES.
În anul 2016, pentru persoanele fizice care realizează
venituri  din  activităţi  independente  şi  care  determină
venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al
contribuţiei  de  asigurări  sociale,  în  cazul  plăţilor
anticipate cu titlu de contribuţii  de asigurări sociale, o
reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu
brut  utilizat  la  fundamentarea  bugetului  asigurărilor
sociale de stat, respectiv 35%*2681lei=938 lei şi nu pot
fi  stabilite  alte  plăţi  anticipate,  mai  mari  decât
prevederea legală.
Referitor la celelalte aspecte vă sugerăm să vă adresați
la Casa Naţională de Pensii Publice. 

88 Cei  care  depun  D221-privind  veniturile  din
activit. agricole impuse pe norme de venit, sunt
obligati sa depuna D600? (fie ei PF, PFA sau II).

Pentru  veniturile  din  activităţi  agricole  NU  există
obligaţia  plăţii  CAS, respectiv  a  depunerii  formularului
600,  “Declarație  privind  îndeplinirea  condițiilor  de
încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu
în sistemul public de pensii”. 

89 Pentru venituri din chirii, determinate in sistem
forfetar se depune Formularul 600, daca sunt >
35% SMB ? 

Veniturile la care vă referiţi nu intră în categoria celor
pentru  care  se  datorează  contribuţie  de  asigurări
sociale.  Ca  urmare,  nu  aveţi  obligaţia  completării  şi
depunerii formularului 600, indiferent de nivelul venitul
obţinut în anul 2015. 

90 Pentru un PFA la norma de venit, inchis(radiat)
in  luna  decembrie,  trebuie  completat  acest
formular? 

În acest caz,  dacă aţi  indeplinit  toate formalităţile  de
încetare  a  activităţii,  nu  există  obligaţia  depunerii
formularului  600  “Declarație  privind  îndeplinirea
condițiilor  de  încadrare  în  categoria  persoanelor
asigurate  obligatoriu  în  sistemul  public  de  pensii",
pentru anul 2016. 
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91 Am mai  mult  de 5 contracte de  închiriere  din
anul 2013. Acest venit este calificat în categoria
activităților independente. Am depășiți  plafonul
prevăzut la art.148. Am obligația de a depune
decl. 600 în anul 2016? 

Nu  aveti  obligatia  depunerii  formularului  600  pentru
veniturile  din  inchirieri,  calificarea  in  categoria
activitatilor  independente  este  facuta  doar  in  scopul
stabilirii impozitului pe venit. 

92 In venitul brut al PFA impusa in sistem real, care
se iau in calcul in vederea completarii declaratiei
600 se includ veniturile din expertize judiciare ?
Daca  da,  la  ce  nivel  -  suma bruta  sau  suma
efectiv  incasata  -  dat  fiind  faptul  ca  aceste
venituri  sunt  impozitate cu 16 % (  sau 10%)
functie de optiune? 

Potrivit  prevederilor  art.68 alin.(2)  din Codul  fiscal,  în
venitul  brut  al  unei  activităţi  independente  impuse în
sistem  real,  intră,  printre  altele,  "sumele  încasate  şi
echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  din
desfăşurarea activităţii" Ca urmare, considerăm că toate
veniturile  încasate  din  activitatea  pentru  care  sunteţi
autorizată, se iau în calculul venitului brut si ulterior al
bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale,
în funcţie de care se stabileşte obligativitatea depunerii
formularului 600. 

93 La calculul venitului realizat se specifica : 
"exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de
asigurari sociale ". Dar cheltuielile cu contributia
la sanatate si impozitul ? Se exclud si ele ? 

Singura  cheltuială  exclusă  din  venitul  net  e  la
recalcularea contribuţiei de asigurări sociale este cea cu
contribuţia de asigurări sociale, conform art. 148, alin.
(3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
Vă atragem atenţia că la calculul venitului net impozabil,
nu sunt deductibile sumele plătite cu titlu de impozitul
pe venit. 

94 Se poate opta pentru 10,5% in declaratia 600 si
se  poate  face  simultan  contract  cu  Casa  de
pensii , astfel incat sa PFA sa poata avea stagiu
complet  de  cotizare,  cu  calcul  de  pensie
"intreaga " ? 

Da, astfel cum am mai răspuns la astfel de solicitări se
poate completa venitul asigurat pe baza unui contract
încheiat cu CNPP.

95 Trebuie  depusa  declaratia  600  doar  de  catre
PFA-urile cu contabilitate reala sau si de cele cu
norma de venit?
Daca esti  angajat se mai  injumatateste norma
ca in anii trecuti?
Daca baza de calcul minima pentru CAS este de
938 lei si norma de venit e sub aceasta suma
mai trebuie depusa declaratia 600? 

Răspunsurile la întrebările dumneavoastră se regăsesc
deja în postările anterioare.
Totuşi  vă  precizăm  că,  persoanele  fizice  care  obţin
venituri  din  activităţi  independente  se  încadrează  în
categoria  asiguraţilor  obligatoriu  în  sistemul  public  de
pensii dacă îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:
a)  venitul  realizat  în  anul  precedent,  rămas  după
scăderea  din  venitul  brut  a  cheltuielilor  efectuate  în
scopul  desfăşurării  activităţii  independente,  exclusiv
cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale,
raportat  la  numărul  lunilor  de  activitate  din  cursul
anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut,
în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse
în sistem real;
b) valoarea lunară a normelor de venit,  obţinută prin
raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor
de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor,
depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul
contribuabililor  care  în  anul  fiscal  în  curs  desfăşoară
activităţi  impuse  pe  bază  de  norme  de  venit.
Normele  de  venit  pentru  anul  2016  şi  criteriile  de
reducere a normei pot fi consultate pe site-ul ANAF la
Secţiunea  Asistenţă  contribuabili/09.  Norme  de  venit.
Pentru stabilirea obligatiei  de depunere a formularului
600 “Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public
de pensii” şi de plată a CAS se ia în calcul norma redusă
potrivit criteriilor. Dacă venitul rezultat în urma aplicării
corecțiilor nu depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu
brut,  atunci  nu  aveți  obligația  depunerii  formularului
600. 

96 In  cazul  unei  intreprinderi  familiale,  cum  se
calculeaza  venitul  de  referinta  ?  Se  imparte

Potrivit  art.29  din  OUG  nr.  44/2008,  acordul  de
constituire  al  intreprinderii  familiale  va  stipula  printre
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venitul realizat in sistem real la nr de membri ai
IF ului ? 

altele şi cotele procentuale în care vor împărţi veniturile
nete ale întreprinderii.
Venitul  realizat  de  IF  se  imparte  intre  membrii  IF  in
funcţie de aceste cote procentuale.
În  funcţie  de  acest  venit  se  stabileşte  pentru  fiecare
membru in parte, dacă venitul net realizat în anul 2015
depăşeşte  plafonul  şi  persoana  respectivă  trebuie  să
depună formularul 600 pentru anul 2016. 

In regula, si bănuiesc ca fiecare membru al IF
ului va trebui sa depună un D600, pe cnp ul lui.
Si încă o întrebare, daca venitul este sub plafon,
nu  va  datora  plăti  anticipate  si  nici  finale,  in
2017, decât daca venitul anului 2016 va fi peste
plafon. Adică daca pe 25 mai 2017 va raporta un
venit peste plafon, se va recalcula CAS ? 

Da este corect rationamentul dvs. 

97 Cei ca relizeaza venituri din drepturi de autor, au
obligatia depunerii declaratiei 600 ? 

Conform prevederilor  art.151 alin.(9)  din  Codul  fiscal,
persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se
reţine la sursă datorează contribuţii de asigurări sociale
individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate,
plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi
plăţii  sumelor respective. potrivit regulilor prevăzute la
art.72  din  Codul  fiscal.  Ca  urmare  nu  aveţi  obligaţia
depunerii formularului 600. 

98 Cei  care  au  intreprindere  individuala  pe
agricultura,  care  nu  depun  declaratia  200,  ci
declaratia 221, au obligatia depunerii declaratiei
600  pentru  anul  2016?  in  conditiile  in  care
depasesc plafonul? 

Pentru  veniturile  din  activităţi  agricole  NU  există
obligaţia  plăţii  CAS, respectiv  a  depunerii  formularului
600  -  “Declarație  privind  îndeplinirea  condițiilor  de
încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu
în sistemul public de pensii”. 

99 Un titular  PFA care are Contract de munca cu
timp partial 4 ore, si venituri nete pe anul 2015
peste media de35%*salariu mediu brut,  poate
depune  D600  la  optiunea  de  cota  redusa  de
10.5%? 

În situaţia în care venitul net realizat în anul 2015 de
către  PFA  depăşeşte  35% din  câştigul  salarial  mediu
brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi
impuse în  sistem real,  trebuie  să depuneţi  formularul
600  "Declaraţie  privind  îndeplinirea  condiţiilor  de
încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu
în sistemul public de pensii" şi să achitaţi anticipat CAS
chiar dacă sunteţi şi salariat.
În ceea ce priveşte titlul III din formularul 600, pentru
aplicarea cotei  individuale obligatorii  de contribuţie de
asigurări  sociale  de 10,5% nu trebuie să bifaţi  nici  o
căsuţă. 

100 PFA care în anul 2014 a realizat un venit net sub
plafon. Declarația 200 pentru anul 2015 nu este
încă  finalizată  (avem  termen  până  pe
25.05.2016) și nu știu dacă este sub sau peste
plafon. Ce fac în această situație? Depun sau nu
600?  O  pot  depune  o  dată  cu  200 când  știu
exact în ce situație sunt? 

Formularul 600, se depune în cazul în care o persoană
fizică autorizată, a realizat în anul precedent, un venit
net care depăşeşte plafonul de 35% din câştigul salarial
mediu  brut  utilizat  la  fundamentarea  bugetului
asigurărilor sociale de stat, (respectiv 35%* 2681lei *12
luni), în cazul activităţilor impuse în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate.
Astfel,  formularul  600 -  Declarație  privind îndeplinirea
condițiilor  de  încadrare  în  categoria  persoanelor
asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii", nu se
completează pe baza datelor cuprinse în formularul 200
- Declaratie privind venitul realizat, ci pe baza datelor
din evidenţa contabilă.
Menţionăm că, Contribuţiile de asigurări sociale plătite
în  anul  fiscal  în  care  au  fost  realizate  venituri
determinate în sistem real sub nivelul plafonului minim
nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea
stagiului  de cotizare şi  la stabilirea punctajului  pentru

22



Nr. Crt. Întrebare Răspuns

pensionare.
Pentru  anul  2016  termenul  limită  pentru  depunerea
formularului  600  “Declarație  privind  îndeplinirea
condițiilor  de  încadrare  în  categoria  persoanelor
asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii", este
pana la data de 01,02,2016 inclusiv.

101 In  cazul  unei  Intreprinderi  Individuale  care  a
inceput activitatea in data de 15.04.2015 care a
realizat un venit net pana la data de 31.12.2015
de  7.920  ron  avand  2  angajati  este  cazul  sa
depunem declaratia 600? Nu inteleg ce trebuie
scazut din venitul  net in baza paragrafului  din
norme  (exclusiv  cheltuielile  reprezentand
contributia de asigurari sociale). 

În  situația  în  care  venitul  realizat  în  anul  precedent,
rămas  după  scăderea  din  venitul  brut  a  cheltuielilor
efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente,
exclusiv  cheltuielile  reprezentând  contribuţia  de
asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate
din cursul  anului,  depăşeşte  35% din câştigul  salarial
mediu brut, sunteți obligat să depuneti formularul 600.
”Exclusiv  cheltuielile  reprezentând  contribuţia  de
asigurări  sociale”  înseamnă  ca  pentru  a  determina
obligatia depunerii formularului 600, din venitul brut se
scad toate cheltuielile deductibile mai puțin contributia
de asigurari sociale. 

102 Cei ca relizeaza venituri din drepturi de autor, au
obligatia depunerii declaratiei 600 ? 

Conform prevederilor  art.151 alin.(9)  din  Codul  fiscal,
persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se
reţine la sursă datorează contribuţii de asigurări sociale
individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate,
plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi
plăţii  sumelor respective. potrivit regulilor prevăzute la
art.72  din  Codul  fiscal.  Ca  urmare  nu  aveţi  obligaţia
depunerii formularului 600. 

103 Desfășor  2  activități  independente,  ambele
impozitate  în  sistem  real,  profesie  liberă  și
comercială, deci am 2 coduri fiscale, unul emis
de ANAF și altul de ORC . Nu depășesc plafonul
pe  nici  una  dintre  activități,  însă  însumând
veniturile celor două activități depășesc plafonul.
Am  obligația  depunerii  decl.  600  în  această
situație? 

Ambele  activități sunt  activități independente  iar
depunerea formularului 600 se face pe CNP-ul persoanei
fizice. 

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