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Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele care
nu realizează venituri 

- sesiune de asistență și îndrumare online -
12.10.2016

Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 În calitate de cetatean roman FARA domiciliu in
Romania, fara buletin de Romania, mai datorez
CASS? 

În cazul în care nu realizaţi venituri din România şi nu
mai aveţi domiciliul în România, ca nerezident nu aveţi
obligaţia de a plăti CASS. 

2 Unde se poate platii cotizatia pentru ca la casa
de asigurari  mi-au spus ca trebuie sa merg la
ANAF din adresa din buletin 

Stabilirea  obligaţiilor  de  plată  privind  contribuţiile  de
asigurări  sociale  de  sănătate  pentru  persoanele  fizice
care nu realizează venituri se realizează de organul fiscal
în  a  cărui  rază  teritorială  aveţi  adresa  de  domiciliul
potrivit  legii.Informații  privind  modalitățile  de  plată  a
contribuției de asigurări sociale de sănătate se regăsesc
în cuprinsul deciziei de impunere. 

3 Pentru o persoana care a fost plecata din tara
pe o perioada mai lunga, timp in care nu a platit
cass  (si  nici  nu  a  solicitat  servicii  medicale  in
calitate  de  asigurat),  la  reintrarea  in  sistemul
romanesc cass, pentru ce perioada (din urma)
trebuie sa plateasca cass retroactiv, in conditiile
in  care  nu  are  un  contract  de  munca  /  cass
platite de un angajator? 

Informaţiile prezentate de dvs. sunt insuficiente pentru
formularea unui răspuns dar dacă persoana fizică la care
faceți referire nu realizează venituri în prezent și dorește
să  fie  asigurat  la  sistemul  de  asigurări  sociale  de
sănătate,  atunci  aceasta  datorează  contribuția  pe  o
perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, începând cu
luna  în  care  depune  declarația  604  la  organul  fiscal
competent. 

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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