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Nr.
Crt.

Întrebare Răspuns

1 Vă rog frumos să clarificați dacă există 
obligativitatea depunerii Declarației 600 numai 
pentru contribuția de asigurări sociale de 
sănătate, in cazul unei persoane care în anul 
2017 a deținut pentru o perioadă de 9-10 luni 
calitatea de salariat, dar nu cu norma întreagă și
totodată a realizat venituri din cedarea folosinței 
bunurilor sub plafonul de 22.800 lei și a încasat 
în anul 2017 dividende peste plafonul de 22.800 
lei. La acest moment, nefiind finalizate situațiile 
financiare, nu cunoaște dacă va avea dividende 
în anul 2018 aferente anului 2017. Vă 
mulțumesc. 

Buna ziua! Din cele precizate de dvs, reise că aveţi 
obligaţia depunerii D600 şi plăţii CASS pentru veniturile 
din dividende şi cedarea folosinţei bunurilor la nivelul 
plafonului de 22.800, la care se aplică cota de 10%. 

2 Vă rog frumos să precizați  dacă în  verificarea
încadrării  veniturilor  din  categoria  investiții  în
limita de 22.800 lei pentru un salariat/pensionar
se au în vedere si veniturile din cuponul anual al
titlurilor de stat (pentru care nu se aplică impozit
pe  venit),  de  ex.  Fidelis  Centenar.  Vă
mulțumesc. 

Nu,  intrucât  potrivit  art.  170 din  Codul  fiscal,  baza  de
calcul  al  contribuţiei  de  asigurări  sociale  de  sănătate
datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin.
(2), lit. d) o reprezintă venitul/câştigul din investiţii, stabilit
conform art. 94 - 97. 

3 Vă rog  frumos să  clarificați  ce  se  întâmplă  în
cazul în care veniturile din dobânzi raportate de
bănci în termenul care este ulterior datei de 31
Ianuarie  se  vor  dovedi  a  fi,  de  exemplu,  sub
plafonul de 22.800 deși estimarea furnizată de
bănci  pe  baza  căreia  se  fac  calculele  pentru
declarația 600 ar fi peste plafon. Vă mulțumesc. 

În ceea ce priveşte veniturile din dobânzi considerăm că
dvs,  în  calitatea  de  beneficiar,  cunoşteşteţi  veniturile
realizate  din  această  categorie  în  anul  2017,  întrucât
aceastea ar fi trebuit să vă fie virate în cont. Vă rugăm să
vedeţi  şi  art.  97,  alin.  2 din Codul  fiscal  valabil  pentru
anul 2017. 

4 O persoana  a  incasat  dividende  in  anul  2017
peste  plafon.  in  2018  nu  poate  estima  daca
aceste dividende vor depasi plafonul stabilit  de
12 salarii. trebuie sa plateasca pt 2018 cass si
sa depuna D600? 

Veniturile care se iau considerare pentru plata CASS în
anul 2018, sunt cele realizate în anul 2017, indiferent de
cuantumul veniturilor pe care le veţi realiza în acest an. 

5 Ce  cod  de  identificare  fiscala,  banca  si  iban
trebuie introduse daca o batranica isi inchiriaza
(legal cu contract de chirie) apartamentul ?? 

Va rugăm să ne explicaţi la ce vă referiţi. Dacă vă referiţi
la  plata  obligaţiilor  (de  ex.  impozit  pe  venit,  contribuţii
sociale)  toate  datele  sunt  înscrise  pe  deciziile  de
impunere. 

6  O  persoana  care  are  calitatea  de  salariat  a
incasat in 2017 dividende in valoare mai mare
de  22800  lei,  dividende  aferente  anului  2016.
Trebuie  sa  depuna  declaratia  600  ?  Nu  se
cunoaste valoarea dividendelor  aferente  anului
2017,  situatiile  financiare nefiind finalizate,  dar
daca  estimeaza  ca  valoarea  se  va  situa  sub
pragul de 22800 lei ce obligatii declarative si de
plata are? 

Veniturile din dividende ce se iau în calcul sunt cele care
au fost repartizate în anul 2017 din profitul anului 2016
(potrivit situaţiilor aferente anului 2016). 

Raspunsul  care  este  :depune  sau  nu  depune
D600 ? 

Da, depune D600. 

7 In 2017, pe langa veniturile  salariale,  am avut
venituri  din  drepturi  de  autor  care,  insumate,
depasesc  plafonul  de  22.800  de  lei.

Veniturile din salarii nu intră în calculul plafonului. Întrucât
veniturile din drepturi de proprietate intelectuală fac parte
din  categoria  veniturilor  din  activităţi  independente
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Trebuie  sa  depun  declaratia  600?
Trebuie sa platesc CAS si CASS din plafonul de
22800? 

considerăm  să  se  aplică  tratamentul  fiscal  specific
acestei  categorii. Aveţi  obligaţia  depunerii  declaraţiei
600,  dacă  venitul  net  lunar  realizat  în  anul  2017,  din
drepturi de proprietate intelectuală, rămas după scăderea
din venitul brut a cheltuielii deductibile de 40%, raportat
la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel
puțin egal cu 1900 lei, aveţi obligaţia de plată a CAS. În
ceea ce priveşte plata CASS trebuie să aveţi în vedere
venitul net realizat din drepturi de proprietate intelectuală
în anul 2017. Dacă acesta depăşeşte plafonul de 22.800
lei atunci aveţi obligaţia plăţii CASS. 

8 Buna  ziua.  Trebuie  depusa  declaratia  600  in
cazul unei persoane fizice care in anul 2017 a
obtinut venituri din activitati agricole impuse pe
baza de norme de venit? 

Da, dacă norma de venit/normele de venit cumulate din
anul  2017  depăşeşte/depăşesc  plafonul  de  22.800  lei,
având obligaţia de plată doar a CASS. 

9 Pentru ce an se depune D600 in ianuarie 2018? Pentru anul 2018. 

10 Locuiesc  in  strainatate  din  2015,  insa  am  un
apartament care a fost in inchiriat pe perioada
01-Jan 2017-31 Dec 2017 iar venitul brut lunar a
fost de peste 1900/lunar. M-am uitat pe "decizia
de impunere cu titlu deimpozit (formularul 260)"
pe baza careia in 2017 am platit impozit si CASS
si  am  vazut  ca  la  randul  4  Venit  net  estimat
(Venit  brut  -  Cheltuieli  deductibile)  este  sub
pragul  de  22800  desi  venitul  brut  este  peste
22800. In acest caz trebuie sa depun declaratia
600? Daca da de ce ar trebui sa o depun avand
in vedere ca in 2017 eu deja am platit CASS iar
in 2018 nu voi avea nici un venit din chirii? 

Bună ziua. Potrivit reglementărilor legale, pentru venitul
din  chirii  realizate  în  anul  2017se ia  în  considerare  la
calculul plafonului de 22800 lei venitul net.  Dacă acest
venit este sub plafon nu aveţi obligaţia depunerii D 600. 

11 Un pensionar a obținut venituri din chirii în 2017
peste  plafonul  de  22800  și  a  achitat  cass
conform deciziei anaf , mai trebuie sa depună d
600? 

Dacă  venitul  net  depăşeşte  plafonul,  are  obligaţia
depunerii. 

12 O persoana salariata  care a obtinut  si  venituri
din  investitii  peste  pragul  de  22800  lei  are
obligatia  sa  depuna  D600  in  ianuarie  2018?
pentru anul 2018? 

Da, are obligaţia sa depună D600. 

13 In  acest  caz  veniturile  din  investitii  fiind
reglementate  de  vechiul  cod  fiscal  valabil  in
2017  cand  nu  se  platea  CASS  pentru
dividendele  incasate  daca  persoana  era
salariata,  depunerea  D600  va  avea  ca  efect
plata CASS in avans pentru 2018 ? Va exista o
regularizare daca in 2018 nu realizeaza astfel de
venituri ? 

Veniturile  din  anul  2017  sunt  luate  în  considerare  în
vederea  încadrării  în  plafonul  de  22.800  Lei  pentru
stabilirea contribuţiilor sociale în anul 2018. 

14 Daca  un  rezidend  roman  angajat  in
Romania,obtine  si  venituri  din  strainatate  pe
declaratia 201 pe anul 2017 mai mari de 22.800
lei depune declaratia 600? Multumesc anticipat !

Da,cu  respectarea  legislației  europene  aplicabile  în
domeniul  securității  sociale,  precum  și  a  acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România
este parte, după caz. 

15 Veniturile  din  201  se  incdreaza  la  venituri  din
alte surse? 

Legislaţia prevede că, veniturile care se iau în calcul la
verificarea plafonului  pentru  stabilirea CASS,  sunt  cele
realizate  din  una sau mai  multe  surse  de  venituri,  din
următoarele categorii de venituri (menționate la art. 155
alin.  2)  respectiv:
a) venitul  net  din  activități  independente;
b)  venitul  brut  din  asocieri  cu  persoane  juridice,
contribuabili  potrivit  titlului  II,  III  sau Legii  nr.  170/2016
privind  impozitul  specific  unor  activități;
c)  venitul  net  sau  norma  de  venit,  după  caz,  pentru
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veniturile  din  cedarea  folosinței  bunurilor;
d)venitul/câștigul  din  investiții;
e)  venitul  net  sau  norma  de  venit,  după  caz,  pentru
veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse. 
Sumele  declarate  în  201  pot  face  parte  din  orice
categorie de venit, inclusiv din alte surse. 

16 Eu nu sunt lamurit?Am venituri in 2017 obtinute
din vanzarea de actiuni  (stock options)  primite
de  la  angajator  roman,  venituri  facute  prin
vanzare  in  Statele  Unite  ale  Americii.  Se
considera pt D600? 

Da,  veniturile  la  care  faceți  referire  intră  în  calculul
plafonului pentru stabilirea CASS. 

17 Buna ziua! va rog sa clarificati urmatorul aspect:
pentru veniturile dein activitati independente din
2017, pentru care s-a platit deja CASS si CAS,
depunerea decl.  600 va avea ca efect  platirea
din nou a acestor contributii sau nu? multumesc
mult! 

Prin  depunerea  D600  pe  anul  2018  se  vor  stabili
contribuţiile sociale datorate anului curent. 

18 Buna ziua. In cazul unei persoane care detine o
intreprindere individuala ce desfasoara activitati
agricole din cultivarea cerealelor, in 2017 a platit
impozitul  si  CASS  la  norma  de  venit.  Mai
depune D 600 pentru anul 2017? Este obligata
la  plata  CAS pentru  anul  2017?(mentionez ca
este  angajat  cu  contract  de  munca  la  o  alta
firma) Va multumesc. 

 Din cele spuse de dvs, presupunem ca în fapt vă referiţi
la anul 2018. Dacă norma de venit aferentă anului 2017
depăşeşte  plafonul  de  22.800  LEI,  aveţi  obligaţia  de
depunere a D600 şi plata CASS. 

Sa inteleg ca pentru anul 2018, voi plati CASS
din D600? In mai cand voi depune D 221, se va
mai  calcula  CASS la  suprafata  pe  care  o  voi
declara impozitata la norma de venit? Voi plati
de  doua  ori  CASS  sau  s-a  scos  impozitarea
cass-ului in baza d221? 

Ca urmare a depunerii D600 vi se va stabili CASS pentru
anul 2018. Ca urmare a depunerii D221 vi se va stabili
doar impozitul pe venit. 

19 Buna  dimineata.  Persoana  fizica  pensionara
ridica in anul 2017 dividente peste plafonul de
22800. Depune D600 ? 

Da. 

20 Buna ziua! Detin un certificat digital (semnatura
electronica), ce conditii trebuie indeplinite pentru
a  putea  depune  online,  pe  e-guvernare,
declaratia  D600,  atat  pentru  mine,  titular  al
semnaturii  cat si  pentru alte persoane care nu
detin semnatura electronica? 

Vă rugăm să  aveţi  în  vedere  instrucţiunile  de  pe  site.
Dacă  nu  vă  descurcaţi,  vă  rugăm  să  apelaţi  la  Call-
center,  la  nr.  031  403  91  60  şi  să  selectaţi  tasta  3  -
asistenţă tehnică în domeniul IT: 

21 Se mai depune D600 daca s-au ridicat dividente
in 2017 sub plafonul de 22800 , a avut calitatea
de  angajat  si  daca  se  mai  plateste  cass  la
dividendele ridicate? 

Dacă este  singurul  venit  realizat,  în  afara salariului,  şi
este sub plafon, nu depuneţi D600. 

22 O persoana care nu este salariat,care a obtinut
venituri  din investitii  peste pragul de 22800 lei
are obligatia sa depuna D600 in ianuarie 2018?
pentru anul 2018? Multumesc 

Da. 

23 O pfa cu norma de venit,  fiind si angajat cu 8
ore/zi, pentru care i se injumatateste norma de
venit,  aceasta  fiind  sub  plafonul  de  22.800
lei/an,  depune declaratia 600 si  este obligat  la
plata  contributiilor  ?
2. O pfa cu norma de venit, fiind si pensionar,
pentru care i se reduce norma de venit cu 40%
sau 60%, aceasta fiind sub plafonul de 22.800
lei/an, depune declaratia 600 pentru contributia
la  sanatate  si  este  obligat  la  plata  acesteia  ?

1. Da, depune D600. Însă trebuie să aveţi în vedere că
se va  lua  în  considerare valoarea lunară a  normei  de
venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la
numărul  lunilor  de  activitate  din  cursul  anului  după
aplicarea corecțiilor.  Dacă aceasta este cel  puțin egală
cu 1900 lei,  veţi  datora atât  CAS. În ceea ce priveşte
CASS dacă norma de venit  din anul 2017 corectată a
depăşit plafonul de 22800 LEI aveţi obligaţia de plată a
acestei contribuţii.
 2.  Vă  rugăm  să  aveţi  în  vedere  răspunsul  de  la
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3.  Declaratia  600  se  poate  depune  in  zero  ?
4. O pfi care nu mai locuieste in Romania si nu
mai  realizeaza  venituri  in  Romania,  depune
declaratia 600 ? In formularul 220 nu mai ai voie
sa estimezi venituri mai mici decat plafonul de
22.800 lei/an, atunci inseamna ca va plati aceste
contributii  chiar  daca  el  nu  mai  realizeaza
venituri  in  Romania  ?
5.  O  pfa/pfi  cu  sistem  real,  care  realizeaza
venituri mai mari decat plafonul de 22.800 lei/an,
plateste  astfel  :  ?
Exemplu  :

•  Venit  net  anual  :  500.000  lei 
•  Cas  25%  :  22.800*25%  =  5.700  lei/an
•  Cass  10%  :  22.800*10%  =  2.280  lei/an
•  Impozit  10% = (venit  net  500.000 lei  – cass
2.280  lei)*10%  =  49.772  lei/an
6.  Pentru  o  pfa,  cu  sistem  real,  drepturi  de
proprietate  intelecuala,  care  a  estimat  pentru
anul  2018  (i-a  fost  primita  declaratia  220  fara
600) un venit net de 350 lei, depune declaratia
600 si plateste contributiile ? 

întrebarea  1  pentru  CASS.  În  ceea  ce  priveşte  CAS,
acesta nu o va datora. 
3. Nu
4. Întrebarea dvs nu este clară.
5. - la CAS este corect 22800*25% = 5700 lei/an (art 148
alin 1 din Codul fiscal, în cazul în care aţi ales 1900 lunar
şi nu mai mult; având posibilitatea să aleageţi un venit
mai  mare  de  1900  lei/lună)
- la CASS este corect 22800*10%=2,280 lei/an (art , 170
alin  .  1  din  Codul  fiscal)
- la calcul impozit datorează ca plăţi anticipate 500,000
*10%  =  5000  lei  (art  121  alin  3  din  Codul  fiscal)
Menţionăm că trebuie să aveţi în vedere şi art 75 privind
recalcularea  și  impozitarea  venitului  net  din  activități
independente,  alin.  (1)  care  prevede  că  organul  fiscal
competent  are  obligația  recalculării  venitului  net
anual/pierderii  nete  anuale,  determinat/determinată  în
sistem  real,  pe  baza  datelor  din  contabilitate,
stabilit/stabilită potrivit Declarației privind venitul realizat,
prin  deducerea  din  venitul  net  anual  a  contribuției  de
asigurări  sociale  datorate  de  contribuabil  potrivit
prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii.
6. Persoana respectiva a inceput activitatea in acest an? 

am o  nelamurire  legata  de  punctele1  si  2...in
instructiunile  de  completare  ale  decl  600
specifica  negru  pe  alb  ca  persoanele  care  au
obtinut  venituri  sub  acest  plafon  minim,  nu
depun  declaratia  600  (pt  cass  pot opta  sa  o
depuna),  insa  nu  exista  obligativitate...ce  nu
inteleg este ca in formular nu ai rubrica pentru
acest aspect la niciuna dintre contributii, ci doar
la  exceptii,  ceea ce ma duce la  aceeasi  idee,
daca sunt sub plafon nu depun. Din raspunsul
dvs, initial ati spus ca da, depun, urmand apoi in
continuare  sa  imi  spuneti  cu  alte  cuvinte  ca,
daca  dupa  aplicarea  corectiilor  (respectiv
injumatatirea  normei),  aceasta  este  cel  putin
egala  cu  1900  lei/luna,  atunci  depun,  insa  la
mine reiese ca este sub acest plafon....pana la
urma care este varianta castigatoare? Pentru ca
suna ca va contraziceti in afirmatii. Multumesc! 

Ne cerem scuze dacă răspunsul a fost neclar formulat.
Ideea era ca depune D600 dacă veniturile realizate au
fost  mai  mari  de 1900lei/lună – pentru  CAS,  respectiv
22800 lei/an – pentru CASS. 

24 Buna  ziua 
In cazul in care in 2017 s-au obtinut venituri din
investitii  (dobanzi,  dividende,  actiuni)  peste
plafon exista obligatia depunerii d600 si implicit
plata a 10% cass, avand in vedere prevederile
oug79,  titlul  9  ,  art.  2,  care  precizeaza
ca veniturile  anterioare  anului  2018  se  vor
impune  conform  prevederilor  existente  la  data
obtinerii lor. In plus pentru 2018 nu exista indicii
ca voi mai obtine acele venituri. 

Cuantumul veniturilor realizate în anul 2017 este utilizat
ca ,,referinţă,, în vederea încadrării persoanelor care au
obligaţia plăţii contribuţiilor sociale. În consecinţă se au în
vedere prevederile menţionate de dvs. 

25 Buna  dimineata!  Pot  trimite  online  declaratia
600? 

DA Declaratia  600  se  poate  transmite  electronic  prin
portalul  e-guvernare.ro  utilizand  un  certificat  digital
calificat. 
Acum se poate depune şi prin SPV. 

26  Buna  ziua,
Am  situatia  urmatoare  :
Un pfa la norma de venit pe cod CAEN 6202 in
comuna  gilau  care  conform  deciziei
7746/21.12.2017 Anaf Cluj , are norma stabilita

Da, este corect! 
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la 29000 lei, dar in acelasi timp sunt si angajat
cu  norma  intreaga  8h/zi  care  tot  conform
aceleiasi  decizii  imi  reduce norma de venit  cu
50% astel norma de venit impusa devine 14500
lei.

Intrebarea  mea  este  daca  trebuie  sa  depun
Declaratia 600 pentru CAS avand in vedere ca
se stipuleaza ca doar daca norma de venit dupa
corectii depaseste 22800 lei (1900 * 12) ar trebui
sa  depun  si  tot  legat  de  Declaratia  600  dar
pentru  CASS  ,  trebuie  sa  depun  declaratia
avand in  vedere  ca  nu  am alte  venituri  decat
acest  pfa  unde  dupa  corectii  norma  este  sub
22800  si  venitul  din  salariu  care  nu  se  ia  in
calcul  conform  declaratiei. 

Dupa cum am inteles eu la acest pfa nu ar trebui
sa platesc contributii pe situatia expusa mai sus.
Este corect? 

27 PFA cu  norma  de  venit  30.000  RON,  redusa
50%  la  valoarea  de  15.000  RON  pentru  ca
exista si un contract de munca, iar alte venituri
nu  exista.
La CAS, se specifica faptul ca veniturile luate in
considerare se iau "dupa aplicarea corectiilor",
dar la CASS nu se specifica acest  lucru. Este
contributia CAS si CASS obligatorie? 

Contribuţiile sociale sunt obligatorii  în condiţiile legii.  În
ceea  ce  priveşte  cele  prezentate,  pentru  CAS  este
corectă afirmaţia dvs iar pentru CASS, se ia în vedere
venitul  anual  cumulat.  Daca  norma  anuală  a  fost  sub
22800 LEI, nu datoraţi nici CASS. 

28 1.  Daca  pentru  veniturile  din  activitati
independende  din  anul  2017,  au  fost  platite
toate  contributiile  datorate  CAS  si  CASS,  iar
anul acesta nu se stie daca va fi depasit pragul
de  22.800  lei,  trebuie  depusa  declaratia  600
pana  la  31 ianuarie  si  trebuie  platiti  1995  lei
trimestrial, fara sa se stie exact ce venituri se vor
acumula?

2.  Cand  va  fi  disponibila  declaratia  600  pe
Spatiul  Privat  Virtual  (SPV),  pentru  depunere
online  FARA  a  fi  nevoie  de  certificat  digital
calificat?

3.  Se  pot  plati  contributiile  trimestriale  CAS,
CASS online? Care sunt variantele? 

1.  Stimate domn, trebuie  să aveţi  în  vedere că pentru
stabilirea  obligativităţii  plăţii  contribuţiilor  sociale  pentru
anul  2018  şi  încadrarea  în  plafon,  se  au  în  vedere
veniturile realizate în anul 2017.
2. Se poate depune prin SPV
3. Da, acestea se pot plăti prin www.ghiseul.ro. 

29 In anul 2017 am incasat venituri din Dividende
dintr o firma din afara (UE) precum si venituri din
chirii pentru un apartament din România, ficeare
venit  in  parte  depaseste  suma  de  22800  lei.
Sunt rezident roman. Cum trebuie sa completez
formularul 600 si ce impozite datorez? Care sunt
obligatiile mele declarative? 

Dvs ați obligația depunerii D600, în urma căreia vi se va
stabili  CASS pentru  anul  2018.  Vă  rugăm să  aveți  în
vedere  instrucțiunile  de  completare  a  formularului.  În
cazul în care întâmpinați dificultăți  sau aveți neclarități,
ne puteți apela la nr. 031 403 91 60, selectând tasta 1. 

30 Cum se poate depune online? Declaratia 600 se poate transmite electronic prin portalul
e-guvernare.ro  utilizand un certificat  digital  calificat.  La
urmatorul  link  gasiti  instructiunile  de  utilizare  ale
serviciului  de  depunere  on-line  al
declaratiilor: http://static.anaf.ro/.../instructiuni/instructiuni
2.6.htm 
Acum se poate depune şi prin SPV 

31 Cand  se  va  putea  completa  declaratia  600  in
spatiul virtual? 

D600 se poate depune şi prin SPV 
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32 O  persoana  care  a  avut  conform  deciziei  de
impunere, venituri din chirie pe 2017 in valoare
bruta de 23200 si neta de 13900 la care avirat
impozit si cass este obligata sa depuna 600? 

Nu, dacă în anul 2017suma 13900 lei este singurul venit
realizat 

33 Buna ziua, In situatia in care in anul 2017 am
realizat  venituri  din  investitii  (fara  sa  realizez
venituri  din  chirii,  activitati  independente  etc)
superioare  plafonului  de  22800  lei  trebuie  sa
depun declaratia 600 pana pe 31.01.2018 si sa
efectuez plati  trimestriale pentru CASS in total
2280 lei. Ce se intampla insa daca in anul 2018
realizez  venituri  din  aceasta  categorie  sub
plafonul  de  22800  lei.  Se  mai  pot  recupera
sumele platite pentru CASS? 

Da,  trebuie  să  depuneţi  D600 pentru  stabilirea  CASS.
Veniturile  realizate  în  anul  2018  vor  fi  luate  în
considerare  în  vederea  stabilirii  plafonului  pentru
contribuţiile datorate, sau nu, în anul 2019. 

34 Daca  e  vorba  de  o  suma foarte  mare  a  unui
venit facut in urma unor investitii lichidate pe mai
multi ani, care sunt echivalentul a urmatorilor 20
ani  de  impunere,  iar  contribuabilul  a  decedat,
cum  ii  mai  dati  banii  inapoi,  ca  nici  nu  mai
apuca. 

În prezent, indiferent de venitul realizat din investiții, dacă
în anul 2017 acesta depășit suma de 22800 lei, CASS
datorată în anul 2018 este de 10% (aferent 22800 lei). 

35 Eu am avut in 2017 venituri din salarii si venituri
din  activitati  independente  care,  impreuna,  nu
trec de 22.800 lei. Trebuie sa depun declaratia
600? Pentru veniturile independente am depus
in fiecare an Declaratiile 200 si 220. Le depun si
pe acestea in continuare sau doar pe 600 sau
pe toate? Pe 600 o pot depune facultativ, doar
pentru contributiile CAS si CASS? Multumesc! 

Pentru încadrarea în plafon, nu se cumulează veniturile
din  salarii  cu  cele  din  activităţi  independente.  Dacă
venitul  net  din  activităţi  independente  este  inferior
plafonului  de 22.800 lei  nu este  obligatorie  depunerea
D600 ci opţională. Referitor la D220 şi D200 se depune
ca şi până acum. 

36 Daca depun D600, aceasta se face lunar si tot
lunar tb sa plătesc si CAS si CASS? D600 se
depune  pt  luna  anterioara?  De  exemplu,  pe
ianuarie  se  depune pt  februarie?  Daca  intr-  o
luna  veniturile  sunt  0  depun  declarația  pe  0?
Mulțumesc! 

D600 se depune o singură dată pe an, până la data de
31 ianuarie, doar sumele se evidențiză lunar iar plata se
face  trimestrial.  Vă  rugăm  să  aveți  în  vedere  și
instrucțiunile de completare a D600. 

37 1. Am DDA si aleg sa platesc contributiile CAS si
CASS  la  valoarea  salariului  minim  (1900).
Trebuie sa depun si  adeverinta  de venit  de la
angajator? 
2.  Am  cont  in  statiul  virtual.  Voi  putea
COMPLETA  ONLINE  declaratia  600?
Atentie,COMPLETA,  nu  DEPUNE  on  line? 
3.Pt  o  persona  care  are  DDA,  ce  acte  si
documente  trebuie  sa  depuna  pana  pe  31
ianuarie? 
4.  In  2017  am  avut  o  luna  de  indemnizatie
pentru  cresterea  copilului,  alte  4  luni  am avut
venituri din chirii  şi  3 luni de contract cu DDA.
Pentru  care  dintre  ele  trebuie  sa  completez
declaratia 600? 

1.  Nu.  2.  Da,  puteţi.  Acesta  este  link-ul  către
formular: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/
600.html .  3.  În  contextul  situaţiei  descrise  de  dvs,  că
doriţi să plătiţi CAS şi CASS, D600, aşa cum aţi precizat
la  pct.  1  fără  a  ataşa documente  justificative.  Acestea
sunt  răspunsuri  punctuale  la  cele  două  întrebări.  Însă
dacă situaţia dvs concretă este în fapt cea prezentată la
pct  4,  ceea  ce  trebuie  să  aveţi  în  vedere  sunt
următoarele: - dacă veniturile nete realizate cumulat din
DDA şi  CFB  depăşesc  plafonul  de  22.800  LEI  aveţi
obligaţia  de plată  a  CASS,  nemai  fiind  opţională  plata
acesteia.  -  în  ceea  ce  priveşte  CAS,  dacă  venitul  net
realizat lunar din DDA este inferior sumei de 1900 LEI,
aşa cum aţi precizat, nu aveţi obligaţia de plată a CAS,
aceasta fiind opţională. 

38 Ce  se  întâmplă  în  cazul  în  care  nu  depun
formularul 600 până la data de 31.01.2018? De
asemenea,  dacă  completez  formularul  online,
mai e necesar să-l  completez pe hârtie și să-l
depun la ANAF? Mulțumesc. 

 Depunerea  cu  întârziere  a  D600  se  sancţionează  cu
amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice
(potrivit art. 336, alin. 1 lit b şi alin. 2 lit d). Dacă depuneţi
formularul on-line, acesta nu trebuie să îl mai depuneţi în
format hârtie. 

39 Va rog  sa  precizati  in  cazul  dividendelor  care
este  venitul  pe  care-l  comparam  cu  plafonul.
Caz  concret  :  dividende  distribuite  in  2017
23000 ron brut,  incasate 21.850 net.  In  opinia
mea ar trebui sa ma raportez la venitul impozabil
din dividende , adica la venitul brut si sa depun

Pentru încadrarea în plafonul privind stabilirea obligaţiei
de plată a contribuţilor se iau in considerare venitul net,
venitul brut sau venitul impozabil în funcţie de categoria
de venit realizată (art 148 şi 170 din CF). 
În cazul dividendelor NU există noţiunea de " venit net",
şi  deci  vorbim de  valoarea  dividendelor  repartizate.  În
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declaratia  600,  dar  am  vazut  ca  pe  forumuri
circula alte variante, de aceea este necesara o
precizare. La fel si pt chirii sau drepturi de autor
ar fi bine sa se precizeze ca venitul impozabil se
compara cu plafonul, nu venitul efectiv incasat. 

exemplul  prezentat,  există  obligaţia  depunerii  D600,
suma venitului din dividende ce se ia în calcul este cea
de 23000 lei şi nu cea încasată efectiv. 

40  Daca  in  anul  2017  am  realizat  venituri  din
investitii  (fara  sa  realizez  venituri  din  chirii,
activitati  independente  etc)  sub  plafonul  de
22800 lei si nu sunt obligat sa depun declaratia
600, dar in cursul anului  2018 realizez venituri
din aceasta  categorie  cand  este  necesar  sa
depun declaratia 600? Cand depasesc plafonul
de  22800  lei?  Sau  daca  doar  in  ianuarie  am
facut  venituri  din  investitii  (fara  sa  realizez
venituri din chirii, activitati independente etc) de
peste  1900  trebuie  sa  depun  declaratia  600
pana pe 28.02? Sau la fel daca in ianuarie am
realizat  sub  1900  de  lei  dar  in  ianuarie  si
februarie cumulat am realizat peste 3800 de lei
trebuie sa depun declaratia 600 pana pe 30.03? 

 Încadrarea veniturilor din investiţii, în plafonul anual de
22800  lei  pentru  depunerea  D600  şi  plata  CASS  se
efectuează prin însumarea veniturilor anuale realizate în
anul fiscal precedent. Potrivit legislaţiei fiscale în vigoare
în  prezent,  calculul se  va  face  doar  la  sfârşitul  anului
2018 şi obligaţia plăţii contribuţiilor sociale se va stabili în
anul  2019,  având  ca  referinţă  veniturile  cumulate
realizate în anul 2018. 

41 Pentru dividendele distribuite in anul 2017 care
depasesc pragul de 22800 lei,  dar care nu au
fost  platite  asociatului,  se  depune  declaratia
600? 

 Veniturile  din  dividende  care  se  iau  în  considerare  la
stabilirea plafonului sunt cele distribuite. Având în vedere
prevederile  Legii  31/1990,  dividendele  se  distribuie
asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul
social vărsat,  dacă prin actul  constitutiv nu se prevede
altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea
generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit  prin legile
speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării
situaţiei  financiare anuale  aferente exerciţiului  financiar
încheiat. 

42 Pentru dividendele ridicate de un asociat  unic,
administrator si  angajat in firma,cu contract de
munca, care au depasit plafonul de 22800 lei in
anul 2017, este obligat atat la plata CASS, cat si
la plata CAS, prin D600? 

Dacă veniturile din dividende distribuite în anul 2017 au
depăşit  plafonul de 22.800 LEI aveţi  obligaţia de plată
doar a CASS. 

43 In situatia unei persoane care detine certificat A1
dintr-un alt stat, valabil pana in Septembrie 2017
inclusiv,  nefiind  acoperit  de  A1  pentru  restul
anului 2017 si nici pentru 2018, care a realizat in
2017  venituri  din  investitii  mai  mari decat
plafonul  stabilit:

- Se considera certificatul A1 pentru exceptare?
Sau se va datora CASS tinand cont ca perioada
pentru  care  se  raporteaza  si  datoreaza  CASS
este aferenta anului 2018? 

Nu are  relevenţă  faptul  că aţi  deţinut  formularul  A1 în
anul 2017. Şi dvs vi se aplică aceeaşi regulă, adică, se
va verifica încadrarea în plafonul de 22.800 lei având în
vedere veniturile realizate în anul anterior, exclusiv cele
din salarii. Pentru a nu datora contribuţii sociale în anul
2018, trebuie să prezentaţi în acest an formularul portabil
A1, în caz contrar, în condiţiile mai sus menţionate, veţi
datora contribuţii sociale. În cazul dvs, veţi  datora doar
CASS. 

44 Am  următoarele  nelămuriri:
1. Pentru un pfa înființat în noiembrie 2016,care
are pentru anul 2017 o pierdere de recuperat din
2016  si  deci  Nu  depaseste  acel  plafon  mai
trebuie  să  depună  D600?
2.Pentru un membru asociat la o IF. care este
angajat cu drepturi depline si contract individual
de  muncă  a  cărui  venit  din  IF  nu  depășește
acest  plafon  mai  trebuie  să  depună  D600?
Vă mulțumesc. 

1,La stabilirea plafonului se are în vedere venitul net NU
venitul  net  IMPOZABIL care  potrivit  art  118  din  Codul
fiscal se stabilește de organul fiscal competent pe fiecare
sursă de venit,  prin  deducerea din venitul  net  anual a
pierderilor fiscale reportate. 
2,  Veniturile  din  salarii  nu  se  cumulează  cu  cele  din
activitatea independentă în vederea încadrării în plafonul
pentru plata contribuţiilor 

45 In  2017  am  realizat  venituri  din  activități
agricole ,am depus declarația 221,acum trebuie
sa depun și declarația 600? Adică voi plati de 2
ori ? O data pt 221 și apoi pt declarația 600? 

 Dacă  venitul  din  activităţi  agricole  realizat  în  2017
depăşeşte plafonul de 22800 lei  atunci  trebuie depusă
D600 şi datoraţi CASS pentru anul 2018 
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46 Venitul  (prin  adunarea  filelor  din  certificatul  de
producator)  sau  estimarea  din  formularul  cu
norma  de  venit  (cel  in  care  se  enumera
suprafetele si culturile)? 

Se  ia  în  considerare  venitul,  potrivit  normei  de  venit
pentru  anul  2017,  calculat  în  funcție  de
suprafață/cultură / număr de animale...etc 

47  O persoana fizica detine un PFA pe norma de
venit.  In  anul  2017  a  obtinut  si  venituri  din
drepturi de autor, norma de venit din anul 2018 +
veniturile nete din drepturile de autor depasind
plafonul de 22.800 lei. In ianuarie 2018 radiaza
PFA-ul,  urmand ca in anul 2018 sa mai obtina
sporadic venituri din drepturi de autor. Inteleg ca
pana  pe  31.01.2018  trebuie  sa  depuna
declaratia  600.  Avand  in  vedere  radierea
PFAului  se  poate  depune  apoi  600  pentru
suspendarea platilor de CAS si CASS incepand
cu  luna  februarie  2018  avand  in  vedere  ca
eventualele venituri pe care le va mai avea sunt
din drepturi de autor ? 

Verificarea condiţiilor de încadrare în plafonul de 22800
lei , pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiilor în
anul 2018 se are în vedere norma de venit din 2017ce se
cumulează cu celelalte venituri realizate 

48  Va  rog  sa  ne  precizati  daca  AVOCATII  sunt
obligati  sa  depuna  declaratia  600.  Va
multumesc. 

Da, doar pentru CASS, avocaţii fiind asiguraţi în sisteme
proprii 

49  Pentru  dividendele  din  2016  ridicate  in  2017
conform legislatiei nu se plateste CASS, si totusi
declaratia 600 ne pune sa le luam in calcul si sa
platim in 2018 CASS la ele. Nu este un abuz???
Cu atat mai mult cu cat nu este prevazut nicaieri
a se face regularizare in 2018??? 

Potrivit  reglementărilor  legale  ,  prin  D600  se  stabilesc
obligaţii  de  plată  a  contribuţiilor  pentru  anul  2018  în
funcţie de veniturile realizate în anul precedent. 

50 In  legatura cu subiectul  de mai  sus,  am doua
intrebari:  1.  Persoana  fizica  care  a  obtinut  in
anul 2017 venituri din dividende din Romania in
suma de 30.000 lei (fara a obtine si alte venituri
care  pot  fi  cumulate  la  stabilirea  plafonului
anual),  dar  care  in  cursul  anului  2018  nu  va
obtine niciun venit de natura celor prevazute la
art. 155 alin. 2) din Codul fiscal. Avand in vedere
ca  in  cursul  anului  2018  persoana  fizica
respectiva nu va obtine niciun venit  de natura
celor  prevazute  la  art.  155  alin.  2)  din  Codul
fiscal  (venituri  din  activitati  independente,
venituri  din  investitii,  venituri  din  cedarea
folosintei bunurilor, venituri din alte surse, etc.),
are  obligatia  depunerii  declaratiei  600  si  va
datora totusi in cursul anului 2018 contributia de
asigurari  sociale  de  sanatate,  doar  in  baza
faptului  ca  a  obtinut  dividende  in  anul  fiscal
precedent (2017)? 

Potrivit  reglementărilor  legale  ,  prin  D600  se  stabilesc
obligaţii  de  plată  a  contribuţiilor  pentru  anul  2018  în
funcţie de veniturile realizate în anul precedent. 

51 Depunerea Declarației 600 este condiționata de
depunerea  D220  sau/si  D200?  Pot  depune
D600 pana la sfârșitul lunii Ianuarie, urmând sa
depun D200 si D220 ulterior, pana in luna mai?  

Depunerea  D600  nu  este  condiţionată  de  depunerea
declaraţiilor de venit. Termenele de depunere ptr 200 şi
220,  după caz.  nu au fost  modificate faţă de perioada
precedentă 

52 Un PFAcu norma de venit de 17 800 ron pe an
va  trebui  sa  completeze  declaratia  600?
Multumesc! 

Nu  aveţi  obligaţia  depunerii  D600  dacă  veniturile  din
activităţi  independente din în anul 2017 sunt de 17800
lei, dar puteţi opta 

53 As  avea  urmatoarele  intrebari:  1.  O  persoana
fizica  rezidenta  fiscal  in  Romania  detine  o
asigurare  sociala  de  sanatate  incheiata  pe
teritoriul  Germaniei  (adica  un  certificat  A1)  si
obtine, pe langa veniturile din salarii  si venituri
din dividende din Romania ce depasesc plafonul
de 12 salarii minime brute. Se datoreaza CASS

Daca aspectele prezentate la cele doua puncte, se refera
la aceesi persoana, atunci in situatia in care se prezinta
formularul portabil A1 pentru anul 2018, nu are obligatia
platii CASS. 
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pentru veniturile din dividende din Romania? 2.
In  declaratia  600  se  vor  cuprinde  cumulat
veniturile avand ca sursa Romania, impreuna cu
veniturile din alte state? La alin. 1 al art. 155 se
mentioneaza  specific  sursele  pentru  salarii,  in
schimb la alin. 2 al aceluiasi articol, nu se mai
face referire la nici o sursa, ci doar la cumularea
anumitor tipuri de venituri. Multumesc frumos! 

54 PFA,  sistem  real,  venituri  din  servicii  de
infrumusetare.2017--  Incasari  brute  30.000ron,
nete  12.000  ron.  Trebuie  sa  depun  in  mod
obligatoriu D600? Platile, in acest caz, la cas si
cass  sunt  optionale?  Este  optionala  plata
asigurarii publice de sanatate? 

Se  vor  lua  în  considerare  veniturile  nete.  Da,  CAS și
CASS sunt opționale în cazul prezentat de dvs. 

55  Exista  obligatia  depunerii  formularului  600
pentru nerezidentii care obtin venituri din arenda
ce  depasesc  plafonul  de  12  salarii  de  baza
minime, in conditiile existentei unei asigurari de
sanatate in tara de rezidenta? 

Nu  există  obligația  depunerii  D600  dacă  face  dovada
asigurării  în  țara  de  rezidență,  cu  respectarea
prevederilor  legislației  europene  aplicabile  în  domeniul
securității  sociale,  precum  și  ale  acordurilor  privind
sistemele  de  securitate  socială  la  care  România  este
parte  

56
1.  Suma  bruturilor  din  drept  de  autor  si
proprietate intelectuala pe 2017 este de 37.000
lei. Aplicam deducerea de 40%. Raman 22.200
lei. Deci nu se depune formularul 600 pt 2018.
Corect?

2.  (Caz  ipotetic).  Veniturile  depasesc  22.800.
Depunem formularul 600 pt 2018. Dar 2018 nu
este  la  fel  de  bogat  in  contracte.  Se  poate
intrerupe  contributia  minima? Sau ea  continua
pe tot  anul?  Si  daca  va  continua  pe  tot  anul,
sumele  acelea  cum  se
Vor recupera de catre contribuabil?  

1.  Da,  este  corect.
2. Se poate stopa plata contribuțiilor dor în cazul încetării
activităților independente 

57 Buna  ziua,  in  cazul  in  care  in  anul  2017  am
realizat  venituri  sub  plafonul  de  22.800  lei,  si
optez sa platesc doar CAS, trebuie sa bifez in
declaratia  600  doar  punctul  II.2  si  II.3?
Contributiile sunt legate una de cealata, sau pot
alege  ce  vreau  sa  platesc  CAS,  sau  CASS?
Multumesc 

 Opțiunea este opțiune.  Cele două contribuții au bază de
calcul diferită și puteți opta doar pentru plata uneia dintre
el. 

58 Pentru PFA cu norma de venit, singura sursa de
venit,  cum se completează formularul 600? Se
poate  alege  alta  suma,  diferita  de  norma  de
venit? Dacă norma de venit  este mai mica de
22800 cum se plătește CAS și CASS? Se poate
opta  pentru  plata  contribuțiilor  la  valoarea
normei  sau  se  tine  cont  numai  de  valoarea
declarata în formularul 600? 

Venitul ales pentru a plăti CAS nu poate fi mai mic de
1900 lei/lună. În ceea ce privește CASS veți bifa la cap.
III.2  din  formular,  unde  se  specifică  ,,Declar  că  am
realizat  pentru  anul  fiscal  precedent  venituri  cumulate
prevăzute la art. 155 alin. (2) din Codul fiscal (categoriile
de la subcap.III.1), sub nivelul salariului de bază minim
brut pe țară și optez pentru depunerea declarației și plata
contribuției  de  asigurări
sociale  de  sănătate  pentru  anul  în  curs,  în  aceleași
condiții  prevăzute  pentru  persoanele  care  realizează
venituri peste nivelul salariului minim brut pe țară, potrivit
art. 170 alin. (7) din Codul fiscal.,, 

59 O PFA care nu atinge plafonul de 22800 lei in
2017, dar opteaza pentru depunerea declaratiei
600  pentru  CAS,  trebuie  sa  plateasca  suma
minima,  raportata  la  1900*12  luni  sau  la
veniturile  nete  efective,  inscrise  apoi  in
declaratia 200? 

- la optiune, pt CAS , suma datorată este de 475 lei/lună
-  se  plăteşte  trimestrial  1425  lei 
- la CAS se va lua in considerare venitul ales, dar nu mai
puţin  de  salariul  minim  brut  (1900*25%=  475  lei/lună;
1425  lei  trimestrial)
-  pt  CASS ,  suma datorată  este  de  190  lei/lună  -  se
plăteşte trimestrial 570 lei (1900*10%=190 lei/lună; 570
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lei/trimestrial)
- la CASS baza lunară pentru contribuție este salariul de
bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se
datorează 
- deci  cele doua contributii  datorate trimestrial  (CAS şi
CASS) sunt în sumă de 1995 lei 

60 Un cetatean polonez cu domiciliul  si  rezidenta
fiscala  in  Romania  care  obtine  venituri  din
activitati  independente  in  Polonia  si  dividende
din Romania, in Romania fiind si salariat, pentru
ce venituri trebuie sa depuna formularul 600? Si
ce tipuri de contributii trebuie sa plateasca (doar
CASS sau si CAS)? Multumesc! 

Dacă  nu  face  dovada  asigurării  în  Polonia,  atunci  va
datora contribuții ca și cetățenii români. 

61 O persoana a incasat in 2017 dividende aferente
profitului din 2016 peste plafonul de 22800 lei.
Are obligatia de a depune declaratia 600 pentru
a platii contributia la sanatate in 2018? 

Da, are obligația de a depune D600. 

62 Un PFA s-a suspendat in decembrie 2017, venitul net
este de 35000 lei. Mai trebuie sa depuna D600? 

Da, trebuie să depună D600. 

Si  atunci  daca  suspendam  PFA in  ianuarie
2018 stopam plata contributiilor din febr 2018?

Stimata doamna, pentru moment asteptam publicarea
normelor  metodologice  de  aplicare  a  codului  fiscal.
Ulterior  publicarii  acestora  vom  reveni  la  dvs,  cu
precizari suplimentare.

63  Menționez  ca  întrebările  vizează  situația
avocaților  deci  se  referă  numai  la  CASS:
1. Plafonul de 22.800 RON vizează venitul net
sau  venitul  brut  din  anul  anterior  (2017)? 
2. Dacă este vorba de venitul net,  din ce este
compus acesta? E venitul brut minus CASS sau
alte  contribuții  obligatorii  (inclusiv  cele  de  la
Casa de Asigurări a Avocaților aferente pensiilor
și  eventual  contribuțiile  obligatorii  fixe  la
Barou+UNBR) pe anul anterior? Sau e vorba de
venitul  net  supus  impozitării  (adică  și  minus
cheltuielile  deductibile)?
3. Cei care nu depun declarația 600, dar depun
ulterior  declarația  200  din  care  reiese  ca  au
depășit plafonul in 2017, cum se va stabili plata
CASS? Pe baza Declarației 200 și eventual se
va  aplica  amenda  pt  nedepunerea  Declarației
600? 

1 și 2. veți avea în vedere venitul net, acesta fiind stabilit
potrivit ART. 68 - Reguli generale de stabilire a venitului
net  anual  din  activități  independente,  determinat  în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate din Codul
fiscal.
3. Pe datelor existente în evidența fiscală. Nedepunerea
D600 este sancționată conform legii. 

64 Bună  ziua.  Am două  contracte  pe  drepturi  de
autor  şi,  deci,  trebuie  să  depun  D600.  Am  3
întrebări  la  care  vă  rog  să-mi  răspundeţi:

1) Aş vrea să ştiu dacă împreună cu D600 (pe
care intenţuionez să o trimit prin poştă, pentru că
văd că nu se poate trimite prin SPV) trebuie să
depun şi cele două contracte în baza cărora voi
obţine  venituri  şi  dacă  acestea  se  depun  în
original sau copie legalizată sau copie simplă şi
se  pot  depne  tot  prin  poştă,  odată  cu  D600.

2)  Când  veţi  emite  decizia  de  plată  în  urma
depunerii  D600? Întreb pentru că am văzut că
plata  trebuie  făcută  până  la  25  martie  prima
tranşă şi  nu există  timpul  necesar pentru  asta
(din  moment  ce  nu  aţi  emis  nici  deciziile  de
impunere  pentru  2016,  care  au fost  trimise  în
mai  2017)

 1 Se poate depune D600 prin SPV. Contractele nu se
anexează. 
2. Ca urmare a prelucrării declarației D600 se va emite
decizia.
3.  Da,  veți  fi  asigurat  la  cele  două sisteme.  Puteți  să
solicitați clarificării suplimentare și caselor de asigurări. 
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3) Prin completarea D600 şi efectuarea de către
noi a plăţilor aferente la CAS şi CASS suntem
asiguraţi automat la Sănătate şi Pensii sau mai
trebuie făcute formalităţi şi la Casele respective?

65 Buna ziua, un PFA cu norma de venit (39.000 lei
pe  2018),  totodata  salariat  cu  norma  intreaga
trebuie sa depuna decl. 600? Sau sa depuna/ sa
trimita doar adeverinta de salariat, din moment
ce  norma  injumatatita  este  mai  mica  decat
plafonul 22.800 lei? 

Stimată  doamnă,  trebuie  să aveți  în  vedere  norma de
venit corectată, din anul 2017. 

66 1.Se  completeaza  in  decl.600  daca  sunt
dividende  aferente  anilor  anteriori  platite  in
2017?
2.  Pfa  infiintat  in  Oct.2017  norma  de  venit,
decizia  de impunere 260/2017 cu norma 4068
lei  (Octombrie-Decembrie  2017  )  mai  depune
decl.600? 

1.  Da,  dacă  sunt  distribuite  în  anul  2017.
2.  Doar  dacă  norma  este  mai  mare  de  1900  lei/lună
plătește  CAS  și  nu  plătește  CASS,  dacă  acesta  este
singurul venit (exclusiv salarii). 

67 Pentru pfa cei cu norma de venit va rog trebuie
depusa declaratia 600? 

Pentru  un  PFA impus  pe  baza  normelor  de  venit  nu
există obligaţia depunerii D 600 dacă norma de venit pe
2017 este sub plafonul de 22800 lei 

68 Am avut calitatea de pensionar in anul 2017.Am
desfasurat  si  activitate  in  PFA  .  Am  depasit
plafonul stabilit (22800 lei ) si am platit trimestrial
contributii  de  asigurari  sociale  cum  au  fost
stabilite de ANAF. Trebuie sa depun declaratia
600 ? 

Da, doar pentru plata CASS 

69 La un PFA pentru care in 2017 contributiile au
fost  calculate  in  baza unei  norme de venit  de
15000 lei, este necesara depunerea declaratiei
600 pentru anul 2018? Trebuie platit  CAS sau
CASS? 

 Pentru  un  PFA impus pe baza  normelor  de  venit  NU
există obligaţia depunerii D 600 dacă norma de venit pe
2017 a fost de 1500 lei deci sub plafonul de 22800 lei. 

70 Bună ziua Am o Iindividuala și sunt și salariata la
o alta societate Voi plăti  și CAS și CASS ? Și
încă  o  întrebare,  va  rog:  eu  în  declarații  am
încasări,cheltuielile,  profit  La  ce  se  raportează
pragul  de  22800  ?  La  încasări  sau  la  profit?
Mulțumesc anticipat! 

Veniturile din salarii nu se iau în calcul pentru stabilirea
obligaţiei de depunere a D600, CAS şi CASS este reţinut
de  angajator.Pentru  activităţi  independente  plafonul  de
22800  lei  se  compară  cu  venitul  net,  adică  încasări  -
cheltuieli deductibile. 

71 Pentru un venit obtinut din chirii = pragul (22800)
se depune sau nu? multumesc 

Pentru  veniturile  din  chirii  care  depăşesc  pragul  de
22800 lei se depune D600 şi se plăteşte doar CASS. In
acest  caz  venitul,  care  se  compară  cu  plafonul,  este
venitul brut stabilit pe baza chiriei prevăzute în contractul
încheiat  între  părți  din  care  SE  SCAD  cheltuielile
determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului
brut  sau a cheltuielilor  deductibile  în  cazul  determinării
venitului în sistem real. 

72 Daca am venituri din dobanzi trebuie sa depun
declaratia 600? sunt pensionara! 

Da,  trebuie  să  depuneţi  D600 şi  să  plătiţi  doar  CASS
dacă veniturile realizate în anul 2017 depăşesc suma de
22.800 lei. 

73 Ca  persoana  fizica  care  obtine  venituri  din
drepturi de autor, dar din STRAINATATE, trebuie
sa depun aceasta declaratie? Inainte depuneam
declaratia  201.  Mentionez  ca  nu  stiu  daca  in
2018 o sa fac aceeasi bani ca in 2017. 

Veniturile  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală
(indiferent de statul din care se realizează venitul) intră în
categoria  veniturilor  din  activităţi  independente.  Drept
urmare acestea au acelaşi tratament din punct de vedere
a  contribuţiilor  sociale.  În  acest  caz  şi  dvs  trebuie  să
depuneţi D600 dacă veniturile nete realizate în anul 2017
depăşesc plafonul de 22.800 lei. Prin D201 vă declaraţi
veniturile  iar  prin  D600  se  declară  veniturile  care  vor
constitui  bază  de calcul  a  contribuţiilor  sociale  (CAS -
care  se  stabileşte  la  venitul  ales  dar  nu mai  puţin  de
1900  lei/lună  şi  CASS  -  la  nivelul  plafonului  de
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22.800lei/an). 

74 22800 se referă la venit net sau venit ? Dacă aţi  desfăşurat  activitatea pe întreg anul  2017 iar
venitul net pe anul 2017 este de 3000 lei, nu depuneţi
D600. 

75 Dacă în 2017 singurul meu venit a provenit din
drepturi  de autor  (redactor  la  o  publicație),  iar
firma mi-a oprit lunar o sumă pentru contribuții,
trebuie  să mai  completez formularul?  Iar  dacă
pentru anumite luni, firma nu mi-a dat niciun leu
pentru  munca  depusă  (bani  pe  care  nu  i-am
văzut  nici  acum),  suntem  încă  obligați  să
depunem formularul?  

 Buna  ziua!  Prin  D600  se  declară  veniturile  care  vor
constitui  bază  de calcul  a  contribuţiilor  sociale  (CAS -
care  se  stabileşte  la  venitul  ales  dar  nu mai  puţin  de
1900  lei/lună  şi  CASS  -  la  nivelul  plafonului  de
22.800lei/an). Dacă veniturile realizate de dvs corespund
plafoanelor  mai  sus  menţionate,  trebuie  să  depuneţi
D600. 

76 Ce  se  intampla  daca  o  persoana  nu  va  mai
depasi  plafonul  in  2018? Pe 2017 contributiile
sunt deja achitate. Nu puteti taxa oamenii pentru
ceva  ce  inca  nu  au  incasat.  Se  va  face  o
regularizare  in  2019?  Va  rog  lamuriti  situatia,
sunt zeci de oameni care intreaba acelasi lucru,
ce  facem? Platim  din  bani  pe  care  nu  ii  mai
castigam? Recuperati datoriile de la milionarii cu
procese, nu de la furnicutele care va platesc an
de an. 

Având în vedere prevederile legale în vigoare la această
dată,  dacă  în  anul  2018  nu  veţi  mai  realiza  venituri
venituri  la  nivelul  plafoanelor  pentru  anul  2019 nu veţi
mai datora contribuţii sociale. 

77  La veniturile din arenda inseamna ca CASS nu
va  mai  fi  retinut  la  sursa  ci  va  fi  platit  de
arendator conform declaratiei 600? 

Dacă venitul net realizat în anul 2017 depăşeşte plafonul
de 22.800 lei atunci aveţi obligaţia de depunere a D600
pentru  anul  2018  şi  de  plată  a  CASS.  În  acest  caz
arendatorul  va  plăti  CASS,  aceasta  din  urmă nu  va  fi
reţinută la sursă. 

78  Buna ziua, veniturile din vânzarea de actiuni nu
par a se încadra, confirm Cod fiscal in venituri
din  investiții.  Puteți  confirma  ca  pentru  aceste
venituri  nu  se  depune  Declarația  600.
Mulțumesc 

Vă rugăm să aveţi în vedere art. 91 - 94 din Codul fiscal.
veniturile  la  care  faceţi  referire  intră  în  categoria
veniturilor din investiţii.  Codul fiscal  poate fi  accesat la
următorul
link: https://static.anaf.ro/.../Cod_fiscal_norme_2018.htm.
.. 

79 Buna ziua! Pensionarii  care au depasit  in anul
2017 plafonul de 22800 lei,  trebuie sa depuna
declaratia 600? 

Persoanele  fizice  care  au  calitatea  de  pensionari  nu
datorează CASS pentru veniturile din pensii. Vă rugăm
să  ne  precizaţi  ce  alte  venituri  a  realizat  persoana,
despre care ne întrebaţi, în anul 2017. 

80 OUG79  din  2017  la  punctul  80  spune  ca
incadrarea  in  plafon  se  efectueaza  prin
insumarea  veniturilor  realizate  in  anul  fiscal
precedent.
La art II aceeasi ordonanta spune ca prevederile
titlului  V,,contributii  sociale  obligatorii"  se  vor
aplica  veniturilor  realizate  incepand  cu  1
ianuarie  2018.
Deci de ce ar trebui sa depunem D600 

 Trebuie  să  depuneţi  D600  pentru  anul  2018  cu
menţiunea că, potrivit  art.  170, alin. 3 din Codul fiscal,
încadrarea  în  plafonul  anual  se  efectuează  prin
însumarea  veniturilor  anuale  menționate  la  alin.  (2),
realizate în anul fiscal precedent. 

81 Am doar o chirie ca venit care depaseste 1900
lei pe luna, trebuie sa depun formularul 600 ?? 

Dacă în  anul  2017  aţi  realizat  venitul  net  din  cedarea
folosinţei bunurilor peste plafonul de 22.800 lei (aşa cum
aţi precizat şi dvs) aveţi obligaţia depunerii D600 şi plăţii
CASS pentru anul 2018. 

82 A gasit  cineva  in  lege  daca se  regularizaeaza
CASS  platit  in  anul  2018  in  cazul  in  care
realizezi venituri in acest an sub salariul minim
pe economie?  Stiu  ca  intrebarea  poate  parea
timpita, pina acum se faceau regularizari insa in
absenta unei precizari legislative se poate sa fie
ca in cazul in care ni s-au cerut plati de impozite
pentru fractiuni de norma la nivelul unei norme
intregi! 

Legislaţia  în  vigoare  în  acest  moment  nu  prevede
regularizarea CASS sau a CAS pentru anul 2018. 
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83 Pentru  PFA la  norma de venit  trebuie  depusa
declaratia? Multumesc. 

Dacă norma de venit din anul 2017 depăşeşte plafoanele
prevăzute de lege (pentru CAS 1900 lei/lună şi  pentru
CASS 22800 lei/an)  atunci  şi  dvs  aveţi  obligaţia  de  a
depune D600 pentru anul 2018 şi de a plăti contribuţiile
sociale. 

84 Mama are  o  pensie  de  900  lei  si  venituri  din
arenda unui  teren de pana in  1000 lei.  Ni  s-a
spus ca nu are nimic de plata intrucat arendasul
a achitat impozitul si cas-ul. Mai este nevoie sa
se deplaseze sa depuna acea declaratie? 

Dacă veniturile pe care ni le-aţi comunicat sunt singurele
venituri  pe  care  le-a  realizat  mama dvs  în  anul  2017,
atunci nu trebuie să depună D600. 

85 Pentru  venituri  din  activitati  independente  din
strainatate realizate in romania in 2017 trebuie
depusa acum declaratia asta 600 sau se depune
pana in mai 2018 pe declaratia de impozit? 

Prin D200/D201 veţi  declara veniturile realizate în anul
2017 pentru a se stabili eventualele diferenţe de impozit
de plată/restituit  pentru anul 2017. În ceea ce priveşte
D600, prin acest formular se stabilesc obligaţiile de plată
a contribuţiilor sociale pentru anul 2018. Astfel, dacă anul
anterior aţi  realizat  venit  net din activităţi  independente
peste  plafoanele  prevăzute  de  lege  atunci  trebuie  să
depuneţi D600 şi să plătiţi contribuţiile sociale. 

86 La norma de venit pentru formularul600 se ia în
calcul  Norma  întreagă.  Dar  dacă  ai  aplicat
coeficientul  de reducere pentru că ești  salariat
,ce se ia în calcul ? Normă întreagă sau cea cu
coeficient?  

Se ia în calcul norma de venit corectată. 

87 Daca norma de venit pe 2017 este sub plafonul
de  22800  lei,  inteleg  ca  nu  sunt  obligata  sa
depun declaratia 600. Dar daca nu depun, ce se
intampla cu asigurarea medicala si pensia? Voi
mai fi asigurata? Pensia cum se va calcula daca
voi avea 1 an de neplata? 

Dacă norma de venit este sub plafon, nu sunteţi obligată
să depuneţi D600. Dacă nu vă plătiţi contribuţiile sociale
nu figuraţi ca asigurat la cele două sisteme. 

88 In  situatia  (ipotetica  -  deocamdata  )in  care
salariul  minim va creste in cursul  anului  2018,
care va fi situatia in ce priveste declaratia 600? 

Pentru cei  care încep activitatea în  cursul  anului  2018
pentru CAS şi CASS se va lua în considerare salariul de
baza minim brut  pe ţară în vigoare în  luna în  care se
începe activitatea. 

89  O  persoana  fizica  nerezidenta,  obtine  in  anul
2017  venituri  din  chirii  (  din  Romania  )  peste
plafonul  de  22800  ?  Ce  contributii  datoreaza
aceasta ? 

Dacă  persoana  nu  face  dovada  asigurării  în  alt  stat
atunci  va  datora  aceleaşi  contribuţii  ca  şi  persoanele
rezidente. 

90 Daca in anul 2018 realizez venituri din activitati
independente  supuse  impozitarii  pe  baza
normelor de venit,  trebuie sa depun formularul
600 pana la 31 ianuarie 2018, avand in vedere
"valoarea  lunara  a  normelor  de  venit  valabile
pentru anul 2017"? 

Da, dacă şi anul anterior aţi realizat venituri din această
activitate peste plafon. 

91 Buna  ziua,  am  2  intrebari  pentru  2  persoane
diferite.
1. Pentru un PFA infiintat in 01.03.2017 si radiat
in 04.12.2017, cu norma de venit de 20000 lei
pe an dar cu incasari mai mari de 22800, CAS si
CASS platite pe tot anul 2017 inainte de radiere,
trebuie  depus  formularul  600?
2. Pentru o persoana pensionar cu venituri din
chirie  de  1300  de  lei  pe  luna  incepand  cu
01.06.2017  plus  dividende  de  1500  de  lei  se
depune formularul 600? 

1.  Nu,  întrucât  norma  a  fost  inferioară  sumei  de
22.800lei.  2.  Pentru CASS vă rugăm să calculaţi  dacă
venitul net realizat din chirii cumulat cu dividendele sunt
superioare plafonului de 22.800 lei  în anul 2017. Dacă
da,  atunci  depune  D600  şi  plăteşte  CASS.  Dacă  nu,
atunci nu depune D600 şi nu plăteşte. 

92 Pe  2017  am  depășit  pe  PFA 22800  lei  deci
trebuie  sa  depun  D600.  Am  deschis  SRL  in
regim de MICRO că e mai profitabil deci estimez
ca pe anul 2018 voi realiza doar pe la 1000 ron
profit  pe  PFA (activitatea  de  pe  ianuarie)  Voi

 Dacă ne referim strict la venitul net realizat din activităţi
independente, pe care presupunem că le-aţi realizat în
anul  2017,  dacă  acesta  a  fost  superioare  plafoanelor
(pentru  CAS  fiind  1900lei/lună  iar  pentru  CASS  fiind
22.800lei  anual)  atunci  trebuie să depuneţi  D600 şi  să
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depune  D220  pe  1500 ron/tot  anul.

Nu vreau sa inchid PFA ca la cum se schimbă
legile mâine trebuie sa deschid iar PFA, vreau
sa  o  las  cu  1500  ron  profit  pe  anul  2018.

Întrebare: 
1.  Am obligația depunerii  D600? Care e suma
minimă  de  plată  care  mi  se  va  impune?
Menționez că sunt și salariat la o firmă din oraș
cu 8 ore. 

plătiţi  contribuţiile  sociale.  Profitul  realizat  în anul 2018
pentru activitatea microîntreprinderii  nu are legătură cu
veniturile din activităţi  independente şi nici cu stabilirea
contribuţiilor sociale. 

93 Buna ziua, spuneti-mi, va rog, contributia la CAS
pentru  persoanele  care  au  venit  din  activitati
independente se calculeaza la venitul net obtinut
sau  la  venitul  de  1900  lei  despre  care  se  tot
vorbeste?  Stiu  ca  impunerea  anticipata  pentru
impozitul pe venit si CASS se face la venitul net
obținut  in  anul  anterior  din  activitatea
independenta. Care este situatia in cazul CAS?
Multumesc. 

CAS se plăteşte la 1900 lei sau la venitul ales care nu
poate fi mai mic de această sumă. CASS se plăteşte la
suma de 22.800 lei/an. 

94 Un avocat a avut venituri mai mari de 22800 lei
in anul 2017.Pentru cas nu completează D600
deoarece este asigurat in alt sistem Pentru Cass
trebuie sa completeze ? 

Da, pentru CASS trebuie să depună D600 dacă a depăşit
în anul 2017 plafonul 

95 Buna ziua!... detin un pfa la norma de venit  in
caras  severin  cod  caen  9602  Coafura  si  alte
activitati de infrumusetare si realizez venituri din
cedarea  folosintei  bunurilor  (chirii)  in  suma de
1300 lei/lunar! Pana anul trecut inclusiv plateam
2 asigurari  de  sanatate  una  aferenta  activitatii
pfa-ului  una  aferenta  venitului  din  chirii!... 

1.)Va rog lamuriti-ma anul acesta la completare
formularului  600 aferent  pfa,  cu optiunea de a
cotiza la CAS si CASS la nivelul minimului brut,
voi  avea  obligatia  sa  platesc  la  fel  ca  si  anul
precedent  si  o  asigurare  de  sanatate  extra
aferenta  venitului  din  chirii,  adica  pe  langa
CASS-ul aferent pfa voi plati si un CASS aferent
venitului  de  1300lei/luna  din  chirie  si  daca  da
cuantumul  va  fii  de  minim  10%*1900?!

2.)  Pe asigurarea de sanatate a mea aferenta
pfa  as  putea  avea  drept  coasigurat  (care  sa
beneficieze integral) un parinte-mama- sau nu?! 

1.  Plătiţi  doar  CAS  şi  CASS  care  vor  fi  stabilite  de
organul fiscal ca urmare a prelucrării D600.
2. Vă rugăm să vă adresaţi Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate 

96  Buna  ziua.  In  cazul  unei  persoane  care
desfasoara activitati independente, in anul 2017
a  platit  pensia  in  baza  unui  Contract  de
asigurare  sociala  incheiat  cu  Casa  de  pensii,
deoarece  nu  s-a  încadrat  în  categoria
asiguraților  obligatoriu  în  sistemul  public  de
pensii pentru a depune Declaratia 600 in 2017.
In  2017 a  realizat  venituri  lunare  sub  plafonul
minim 1900 lei, dar doreste sa plateasca pensia
si  in  2018.  In  2018,  deoarece  desfasoara
activitati  independente  trebuie  sa  depuna
Declaratia  600  prin  care  opteaza  pentru  plata
pensiei  in  2018  si  sa  renunte  la  Contract  de
asigurare sociala incheiat cu Casa de pensii? Va
multumesc 

Da, puteţi depune Declaratia 600 prin care optaţi pentru
plata  CAS  in  2018  si  sa  renuntaţi  la  contractul  de
asigurare  sociala  incheiat  cu  Casa  de  pensii.  Vă
sugerăm să luaţi legătura şi cu Casa de pensii. 

97 PFA la  norma  de  venit  (17000  lei  norma  an Datoraţi CAS doar dacă norma pe lună depăşeşte 1900
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2017), inregistrata la 30.10.2017,( numar de zile
de functionare 63) datoreaza pentru anul 2018
CAS  pentru  ca  plafonul  este  mai  mare  decat
1900  lei  si  se  la  bifeaza  II.1  cea  de  a  treia
conditie?  Si  pentru  inregistrarea  ca  platitor  de
CASS nu are aceasta obligatie pentru ca venitul
din 2017 este mai de 22.800 lei,  dar se poate
inregistra  prin  optiune,  la  punctul  III.2?
Mentionez ca nu este salariat si  nu realizeaza
alte venituri. 

lei în anul 2017. Pentru CASS dacă optaţi pentru plata
CASS veţi bifa în D600. 

98 PFA-ul impozitat la norma de venit din activitati
agricole  (caen  0149,  cresterea  albinelor),  are
obligatia  depunerii  declaratiei  600,  respectiv
datoreaza CAS si CASS? Dar in cazul in care
este pensionar sau salariat cu norma intreaga?
Cum se calculeaza veniturile/baza de impozitare
in  acest  caz,  pentru  a  vedea  daca  depasim
plafonul de 22800 lei anual? 

Se iau în considerare doar norma aferentă veniturilor din
activităţi  agricole.  Dacă  este  pensionar  nu  datorează
CAS. 

99 Buna ziua.Persoana fizica ,  avand calitatea de
salariat  in  anul  2017  a  obtinut  venituri  din
dividende si din chirii cumulat peste plafonul de
22.800 ron .In anul 2018 va plati CASS si CAS
sau  doar  CASS?Daca  persoana  fizica  este  si
pensionar  ce  contributii  are  de  plata  in  anul
2018? 

Doar CASS. 

100  Daca cei care au obligativitatea de a depunde
acest formular nu o fac pana la 31 ianuarie, ce
se va intampla? 2. Care sunt penalitatile si cat
este amenda daca e cazul? 

Nedepunere se sancţionează cu amendă între 500 - 1000
lei. 

101 Din  punct  de  vedere  al  CAS-ului,  plafonul  de
22.800  se  analizeaza  ANUAL  sau  LUNAR?
exemplu: o persoana fizica care are un drept de
autor in 2017 de 3.000 lei in luna iunie (atat!) -
se  considera  ca  a  depasit  plafonul  de  1.900
lei/luna  si  trebuie  sa  depuna  decl  600  pentru
CAS, sau nu?  

CAS se analizează lunar iar CASS anual. 

102 Buna ziua, un PFA a obtinut venituri in anul 2017
peste plafonul de 22.800 lei dar are o pierdere
de recuperat din 2016. La stabilirea venitului net
pe anul 2017 se ia in considerare pirderea din
anul 2016? 

 Nu se ia în considerare pierderea. 

103  La stabilirea obligatiei de a depune Declaratia
600  ma  raportez  la  norma  de  venit  aferenta
anului  2017  sau  la  norma  de  venit  a  anului
2018?  Mentionez  ca  desfasor  venituri  din
activitati  independente  impuse  pe  baza  de
norme de venit.  

Vă raportaţi la norma de venit pe anul 2017. 

104  Un pensionar care are si PFA si a realizat
in 2017 un venit mai mare de 22.800 RON,
este oligat sa depuna 600? Precizez ca a
dobandit  calitatea  de  pensionar  inaintea
anului pentru care se face declararea, astfel
incat  bifa  de  la  punctul  II.4  este  valabila
doar pentru anul raportarii 

Da, depuneţi D600 pentru plata CASS. 

105 Bună ziua,  dacă în 2017 am avut  venituri
ne-salariale *peste* plafon, dar estimez că
în  2018  voi  avea  venituri  *sub*  plafon,
trebuie  să  depun  sau  nu  declarația  600

Daă veniturile ,,ne-salariale,,  cumulate realizate în
anul 2017 sunt din cele prevăzute la art. 155 alin. 2
din Codul fiscal şi depăşeşte plafonul atunci trebuie
să depuneţi D600. 
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până la 31 ianuarie 2018? În caz afirmativ,
cum  evit  să  plătesc  anticipat  taxe  pentru
venituri pe care nu le voi avea? Mulțumesc. 

106 In  cazul  unei  persoane  care  desfasoara
activitati  independente,medic  plateste
pensia in baza unui Contract de asigurare
sociala incheiat cu Casa de pensii,  trebuie
sa depuna Declaratia 600 ? 

Dacă  venitul  net  realizat  în  2017  este  peste
plafoanele prevăzute de lege (1900lei/luna - CAS si
22800lei/an) atunci trebuie să depuneţi D600 şi să
plătiţi  CAS  şi  CASS.  Dacă  este  sub  plafonul  de
1900lei/lună dar vreţi să vă asiguraţi la sistemul de
pensii  sau  la  sănătate  atunci  puteţi  opta  pentru
plata contribuţiilor sociale. 

107 Un  pensionar  care  a  obtinut  venituri  din
chirii depune declaratia 600? 

Da, dacă venitul net realizat a depăşit 22.800lei în
anul 2017 şi va datora doar CASS pentru 2018. 

108  Daca in anul 2017 s-au realizat venituri din
cedarea folosintei bunurilor sub plafonul de
22.800,  pentru  ca  contractul  s-a  derulat
doar  pe o  perioada  de  3  luni,  dar  venitul
lunar  a  fost  mai  mare  de  1900  lei,  exista
obligativitatea depunerii declaratiei 600? 

Nu trebuie întrucât, aşa cum aţi precizat, veniturile
cumulate sunt inferioare sumei de 22.800. 

109  Din  punct  de  vedere  al  bazei  de  calcul
pentru  CASS,  se  ia  in  considerare  venitul
NET  cumulat  sau  venitul  BRUT  cumulat
pentru PFA activitati independente. Aceeasi
intrebare si pentru CAS, care este baza de
calcul: venitul NET sau BRUT ? 

Pentru amândouă se ia în considerare venitul net. 

110 In categoria veniturilor intra si cele din titluri
de stat? 

Aceste  venituri  nu  intră  în  baza  de  calcul  a
contribuţiilor. 

111  În 2017 am avut un contract prestari servicii
(management)  care  nu  ajunge  la  plafon
(22.800) și câteva contracte pe drept autor,
la  care  au  fost  platite  toate  taxele  si
impozitele aferente. Luate separat, acestea
nu  ajung la  plafonul  menționat.  Cumulate,
depășesc plafonul. Pentru 2018 derulez un
contract drept de autor la nivelul de 600 lei
lunar. In mod evident, va trebui să plătesc
din buzunar in avans o sumă foarte mare..
Consider că forma aceasta de impozitare în
avans  produce  contribuabilului  un  mare
stres.  Dat  fiind  că  în  formular  nu  se
specifică  situația  expusă  mai  sus,  cum
procedez? 

 Drepturile  cuvenite  managerilor,  în  baza
contractului  de  management  sunt  considerate
venituri  asimilate  salariilor.  şi  nu  intră  în  calculul
plafonului. Potrivit legislaţiei în vigoare, nu se are în
vedere veniturile estimate ce se vor realiza în anul
2018 decât în cazul începerii derulării activităţii 

112 Pentru  activitatile  de  taxi  se  calculeaza
CASS  la  nivelul  de  1.900  lei×12
salarii×10%=2.280  si  CAS  la  nivelul
minimum de 1.900×12 salarii×25%= 5.700
lei? 

Aceasta  este  formula  de calcul,  cu  menţiunea ca
venitul net realizat sau norma de venit ce se ia în
considerare este cea din 2017. 

113 Un  pensionar  care  obtine  si  venituri  din
activitatii  independente in anul 2017 peste
pfafonul de 22 800 lei ,  depune declaratia
600 ? Iar daca trebuie depusa bifeaza doar
parte de sanatate , avand in vedere ca nu
datoreaza si CAS ? 

 Da, depuneţi D600 pentru stabilirea CASS. 

114 Buna  ziua,  un  contribuabil  realizeaza  la
finele anului 2017 urmatoarele categorii de

Persoana în cauză va datora doar CASS. 
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venituri:
1.  venit  activitati  independete:  10.000  lei;
2.  venit  dividende:  15.000  lei.
Ce  tip  de  contributii  va  datora  in  2018,
declarate  prin  formularul  600?
CAS 25% si CASS 10% aplicat la salariul
minim  brut  de  1.900  lei?
Multumesc! 

115 In  2017,  veniturile  din  activitati
independente - profesie liberala au fost sub
plafonul de 22.800 lei, dar in cursul anului
2017 am platit CAS si CASS. Mai trebuie sa
depun  o  declaratie  pentru  stoparea  platii
acestor  contributii  in  2018  (gen  declaratia
601) ?  

Nu trebuie să depuneţi D600 pentru CASS. Dacă aţi
început  activitatea  în  anul  2017  iar  pe  lună  aţi
realizat  un  venit  mai  mic  de  1900  lei  atunci  nu
trebuie să depuneţi nici pentru CAS. 

116 Buna ziua, un PFA, care este si salariat,si
care a obtinut venituri in 2017 pe PFA peste
plafonul  de  22.800  lei,  dar  care  si-a
suspendat activitatea incepand cu data de
04.12.2017,  mai  trebuie  sa  depuna  D600
acum in ianuarie? 

Da, trebuie să depuneţi cu menţiunea că trebuie să
urmăriţi şi precizările care vor fi facute în nomele de
aplicare a Codului fiscal. 

117 Pentru  un  PFA suspendat  in  iulie  2017 si
care in 2017 a realizat venituri de 19000 lei
in  perioada  ian-iul  2017  cum  trebuie
completata declaratia 600? Acum persoana
este in concediu de crestere copil. 

Da,  trebuie să depuneţi  pentru stabilirea CAS, cu
menţiunea că trebuie să urmăriţi şi precizările care
vor fi facute în nomele de aplicare a Codului fiscal. 

118 Un PFA care  in  2017  a  fost  impozitat  pe
baza normei de venit, norma de venit a fost
inferioară  plafonului  de  22.800  lei,  dar
veniturile  efective  au  fost  superioare
plafonului,  depune  D600  ?  Dacă  nu  este
obligatorie  depunerea  D600,  se  poate
depune opțional, care sunt efectele ? 

Se  ia  în  considerare  norma  de  venit.  Se  poate
depune opţional. 

119 Buna ziua, pentru un pensionar care a avut
venituri din pensie peste 22800 in 2017 si
chirie 3000 lei trebuie depusa declaratia 600
? 

Dacă venitul din chirii pe întreg anul 2017 a fost de
3000 lei nu trebuie să depună D600. 

120  Spuneți-mi, vă rog, dacă am înțeles corect:
eu sunt regizor de teatru, am numai venituri
independente din drepturi  de autor și  anul
trecut  NU am atins pragul de 22.800 (sau
pragul  e  38.000  brut,  pentru  că  se
calculează  salariul  minim+cota  forfetară
neimpozabilă de 40%? N-am înțeles exact).
Deci, nu trebuie să depun acum D600. Dar
asta înseamnă că nici asigurare medicală și
pensie nu voi avea.  În 2018 habar nu am
dacă voi depăși sau nu acest prag, bugetele
teatrelor  se  primesc  abia  la  final  de
februarie:  dacă  sunt  mici,  de  foarte  multe
ori,  proiectele  teatrale  sunt  anulate  -  sau
contractele  mele  depind  de  succesul  unui
spectacol, asta face ca el să fie selectat în
festivaluri și eu plătită. Probabil voi afla abia
în toamnă dacă depășesc pragul sau nu. Ce

Încadrarea în plafonul de 22800lei se face având în
vedere venitul net din anul 2017. Dacă venitul net
este sub plafon, pentru a vă asigura în anul 2018
puteţi opta pentru plata contribuţiilor sociale. 
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se  întâmplă  dacă  depășesc?  Încep  să
plătesc instantaneu? Și cât, întreaga sumă
de 7980 lei? Sau îi  plătesc abia în 2019?
Cum explic eu teatrelor cu care fac contract
anul acesta câți bani trebuie să îmi dea în
plus peste suma netă pentru ca eu să îmi
pot plăti contribuțiile, dacă eu nu am cum să
estimez  câte  contracte  voi  avea  anul
acesta?  Și  dacă  de  anul  viitor  depășesc
pragul și voi plăti din nou obligatoriu CAS și
CASS, în ce fel mă afectează anul în care
nu am fost asigurată? 

121  Persoanele  fizice  care  realizează  venituri
din  activități  independente  dar  care  sunt
asigurate  în  sisteme  proprii  de  asigurări
sociale trebuue sa depuna D600? 

Da,  trebuie  să  depună  D600  doar  pentru  plata
CASS, dacă venitul  net  din anul  2017 este peste
plafon. 

122 Sunt agent de asigurari(profesii  liberale) si
sunt  pensionar,  in  acest  caz  trebuie  sa
depun declaratia 600 pentru CAS? 

Trebuie să depuneţi D600 doar pentru plata CASS,
dacă venitul net din anul 2017 este peste plafon. 

123  Buna ziua, Va rog sa imi spune-ti daca la
calculul  venitului  net  in  vederea  stabilirii
plafonului  aferent  2017  pentru  venituri  din
activitati  independente, se scad cheltuielile
cu  contributiile  sociale  (CAS  si  CASS)
platite  efectiv  in  2017  venite  in  urma
deciziilor  de  impunere  in  urma estimatului
pe 2017, pentru care vor veni regularizari in
2018? 

Venitul  net se determină potrivit  art.  68 din Codul
fiscal.  Acest  articol  îl  puteţi  consulta  la  următorul
link: https://static.anaf.ro/.../Cod_fiscal_norme_2209201
7.htm 

124 Daca  o  persoana  fizica  auitorizata  a  avut
anul  ptrecut  venituri  din  activitati
independente  de  peste  22800  si  a
suspendat activitatea in cursul anului 2017,
mai este nevoie sa depuna declaratia 600? 

Da, trebuie să depună declaraţia cu rugămintea de
a avea în vedere şi precizările care se vor face prin
normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. 

125 Se mai depune formularul dacă o persoana
a avut în anul 2017 baza de calcul mai mare
de 22.800 lei, pt care s-au plătit contribuții,
iar  în  anul  2018  are  o  scădere  de  venit
astfel încât nu depășește baza de 1.900 lei
lunar?  Dacă  da,  ce  se  bifează,  sau  ce
documente trebuie sa prezinte la ana? 

Doar  dacă  încetează  activitatea  în  cursul  anului
2018 se poate stopa plata contribuţiilor sociale. 

126 Un pensionar pe caz de boala care a obținut
în  anul  2017  venituri  dintr-un  PFA,  peste
plafon, depune D600 pentru CAS?  

Trebuie să depună D600 pentru CASS. 

127 Am inteles ca vorbim de sume brute,  atat
salariul  minim  cat  si  plafonul  de  22.800.
Pentru  drepturile  de  autor  exista  cota
forfetara de 40%, asta inseamna ca plafonul
se  ridica  la  38.000  lei  in  loc  de  22.800,
corect? Daca da, este valabil si pentru CAS
si CASS, sau se calculeaza diferit? 

Plafonul  este  de  22.800  lei  care  se  compară  cu
venitul  net  realizat  în  anul  2017  din  drepturi  de
autor. 

128 PFA la  norma,  iar  norma  este  mai  mica
decat  12  X  salariu  minim,  mai  trebuie  sa
depuna acest forumar 600? Pe formular se
trece suma de la norma sau efectiv banii pe

Depunerea D600 este opţională dacă norma este
inferioară plafoanelor. 
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care i-am batut in casa? 

129 Buna ziua. Un angajat al societatii caruia i
s-au platit in 2017 si drepturi de autor peste
plafonul 22.800 lei, si pentru care societatea
a platit  impozit  si  CAS, trebuie sa depuna
declaratia  600?  Va  plati  2.280  lei  in  anul
2018?  

Da, trebuie să depună D600 pentru anul 2018. 

130  PFA cu norma de venit (caen 6202). Care
este  valoarea  pentru  fiecare  luna  pe  care
trebuie sa o trec in formularul 600?  

Aveţi obligaţia de depunere a D600, ţinând cont de
norma de venit pe anul 2017 la CAS puteţi trece un
venit ales dar nu mai puţin de 1900 lei/lună. 

131 Daca o persoana fizica  obtine  venituri  din
drepturi de autor in 2018 si aceste venituri
depasesc 22800 in  anul  curent  atunci  are
obligatia  depunerii  acestei  declaratii  anul
acesta ? 

Încadrarea în plafon se face având în vedere venitul
net realizat în anul 2017. 

132 Buna ziua, pentru un II care are ca activitate
Cultivarea cerealelor si impunerea acestuia
se  face  pe  baza  de  norma  de  venit,  se
depunde declaratia 600 ? 

Aveţi obligaţia de depunere a D600, ţinând cont de
norma  de  venit  pe  anul  2017.  Dacă  norma
depăşeşte  plafoanele  1900lei/lună  pentru  CAS  şi
22800lei  pentru  CASS atunci  trebuie  să  depuneţi
D600.. 

133  In  septembrie  2017  mi-am  schimbat
domiciliul  intr-un alt  judet  (A),  dar  firma la
care sunt actionar a ramas in vechiul judet
(B). La ce agentie judeteana ANAF trebuie
sa depun D600? 

La noul organ fiscal se va depune D600. 

134  Un  PFA la  norma  de  venit  (activitati  de
secretariat)  care  in  2017  a  avut  venituri
peste  cei  22.800,  trebuie  sa  depuna
declaratia 600? Daca da, atunci contributiile
a fi platite in 2018 ar fi de: (25% + 10%) *
1900 / luna, plus impozitul la norma de venit
de  10%  din  norma?  Formularul  600  este
actualizat pe site-ul ANAF? 

Aveţi obligaţia de depunere a D600, ţinând cont de
norma  de  venit  pe  anul  2017.  Dacă  norma
depăşeşte  plafoanele  1900lei/lună  pentru  CAS  şi
22800lei  pentru  CASS atunci  trebuie  să  depuneţi
D600.  Formularul  600 este  actualizat  pe site  şi  îl
puteţi depune şi electronic. 

135  În perioada ianuarie-iulie 2017 am avut ca
PFA încasări  de  21.000  lei  pentru  facturi
emise în 2016. În 2017 nu s-a emis nici o
factura pt servicii prestate în 2017. În acest
caz  exista  obligația  depunerii  declarației
600? 

Dacă  venitul  net  realizat  (încasat)  depăşeşte
plafoanele  1900lei/lună  pentru  CAS  şi  22800lei
pentru CASS atunci trebuie să depuneţi D600. 

136 O persoana  fizica  pensionara  a  obtinut  in
2017  venituri  din  chirii  peste  valoarea
plafonului  de  22.800  lei,  dar  la  inceputul
anului  2018 a incetat  contractul,  persoana
fizica  nemaiobtinand  aceste  venituri.  In
acest  caz,  persoana  fizica  mai  are
obligativitatea de a depune formularul 600? 

Dacă venitul venit din chirii realizat în anul 2017 a
depăşit plafonul de 22.800 lei atunci depune D600.
Avem  rugămintea  să  aveţi  în  vedere  şi  normele
metodologice care urmează a fi publicate. 

137  Sunt salariata, dar am si teren in arenda si
spatii date in chirie. Nu stiu cata arenda voi
primi  pe  2018.  Pentru  2017  trebuie  sa
completez formularul 600? 

Trebuie  să  depuneţi  D600  doar  dacă  venitul  net
realizat cumulat din arendă şi chirii din anul 2017 a
fost superior plafonului de 22800 lei, urmare căreia
veţi datora pentru anul 2018 doar CASS. 

138 Buna ziua, In cazul contractelor de drept de
autor. Am inteles, trebuie depusa declaratia
600.  Intrebarea  mea  este  :  1.  Se  mai

Trebuie  să  depuneţi  D600  doar  dacă  venitul  net
realizat  in  anul  2017 din  drepturi  de  autor  a  fost
superior plafonului de 22800 lei/an pentru CASS si
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depune si Declaratia 200 pe 2018 ? 2. Daca
se  depune  Declaratia  200  pe  2018,  la
calculul  venitului  impozabil,  formula  este:
(Brut-40%-contributii)*10%  ?  Se  face
regularizare  in  2019  in  functie  de
contributii ? 

1900lei/lună pentru CAS. 

139 Un PFA care are venitul mai mic de 22800
lei,  deci  nu  are  obligatia  de  a  depune
declaratia  600  i  se  va calcula  ca  si  pana
acum  CASS  de  catre  ANAF  sau  ramane
neasigurat? 

Persoana respectivă va fi  neasigurată.  Însă poate
opta. 

140 Venituri  din  act.  independente  8000  lei,
venituri din dividente 40000 lei, angajat part
time  pana  la  data  de  01.08.2017.  Pentru
act.  indepenedente  s-a  platit  anticipat
CASS.  Mai  trebuie  sa  depun  declaratia
600?  Mentionez  faptul  ca  pt.  2018
societatea nu va mai distribui dividente. 

 Întrucât aţi depăşit plafonul de 22.800 lei depuneţi
D600 şi veţi plăti CASS. 

141 O persoana  fizica  care  realizeaza  venituri
mai  mari  de  22.800  lei  din  cupoanele
aferente titlurilor de stat trebuie sa depuna
decl.600 pentru CASS ? 

Veniturile  din  titluri  de  stat  nu  intră  în  calculul
plafonului. 

142 E adevarat ca se calculeaza diferit cum se
calculează dacă se datorează CAS si CASS
în 2018,  în  funcţie  de veniturile  pe 2017?
una din ele calculată pe an/12 si cealaltă pe
fiecare lună? Dacă,  de exemplu,  cineva a
obţinut  sub  22.800  per  total,  dar  a  avut
variaţiuni mari ale veniturilor, de la 800 de
lei la 3.000 de lei pe lună, va depune sau nu
600 şi va datora sau nu 1. CAS şi 2. CASS
pentru veniturile din 2018? 

Da,  plafoanele  se  stabilesc  diferit,  aşa  cum  aţi
precizat si dvs. 

143 Situația avocaților : casa de pensii separata.
Se depune 600 doar  pt  CAS.  Se trece in
declaratie ce venit din 2017? Brut sau net ?
Asta in condițiile in care decl 200 se depune
abia in mai 

D600,  în  cazul  avocaţilor,  se  depune doar  pentru
CASS şi se ia în calcul doar venitul net realizat din
anul 2017. 

144 Buna ziua, daca conform declaratia 600 mi
se  emite  decizie  de  impunere  pentru
sanatate cu suma de 2280 lei, iar la sfarsitul
anului in cazul ridicarii de dividende...sau in
cazul unui PFA veniturile mele sunt mult mai
mari  decat  12  salarii  minime  brute  pe
economie,  pentru  diferenta  intre  veniturile
incasate si cele 12 salarii minime brute se
plateste sanatate? 

 Dacă veniturile din anul 2018 vor depăşi plafonul,
nu se vor recalcula contribuţiile. 

145  Buna  ziua!  Sotul  meu  este  pensionat  pe
caz de boala si are si un P.F. autorizat. Va
depune aceasta declaratie? 

Dacă  veniturile  nete  din  activităţi  independente
realizate în anul 2017 depăşesc plafonul de 22800
lei, atunci soţul dvs.trebuie să depună D 600 doar
pentru plata CASS 

146 Daca in 2017 am depasit plafonul de 22800
lei  obtinut  din  venituri  din  activitati
independente  pe  un  PFA,  iar  in  ianuarie
2018  am radiat  PFA-ul,  mai  datorez  plata

Veţi depune D600 în care veţi completa şi rubrica
privind  stoparea  obligaţiilor  privind  contribuţiile
sociale. 
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CAS, CASS pe anul 2018? 

147  Buna ziua. In cazul veniturilor din transferul
titlurilor  de  valoare,  in  ceea  ce  priveste
impozitul  pe  profit  -  declaratia  200,  exista
acea  raportare  a  pierderilor  in  urmatorii  7
ani. 
Daca am obtinut venituri de peste 22800 lei
anul  trecut,  insa  am  pierderi  din  anii
precedenti,  acestea  intervin  cumva  in
ecuatia declaratiei 600? Corect ar fi ca nu
doar  impozitul  pe  profit  sa  fie  anulat  de
pierderi ci si CASS-ul de 10%. 

Dvs  aţi  realizat  câştiguri  nu  profit  iar  pierderile
reportate nu se iau în considerare. 

148 Cetatean  strain,  cu  domiciliul  fiscal  in
strainatate,  care  realizeaza  venituri  si  in
Romania. Mai trebuie depusa declaratia 600

La CASS - Următoarele persoane au calitatea de
contribuabili/plătitori  de  venit  la  sistemul  de
asigurări  sociale  de  sănătate,  cu  respectarea
prevederilor  legislației  europene  aplicabile  în
domeniul  securității  sociale,  precum  și  ale
acordurilor privind sistemele de securitate socială la
care  România  este  parte,  după  caz:
a)  cetățenii  români  cu  domiciliul  sau  reședința  în
România;
b) cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au
obținut  prelungirea dreptului  de ședere temporară
ori  au  domiciliul  în  România; 
c) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene,
Spațiului  Economic  European  și  ai  Confederației
Elvețiene  care  nu  dețin  o  asigurare  încheiată  pe
teritoriul altui stat membru care produce efecte pe
teritoriul  României,  care  au  solicitat  și  au  obținut
dreptul de a sta în România pentru o perioadă de
peste  3  luni; 
d)  persoanele  din  statele  membre  ale  Uniunii
Europene,  Spațiului  Economic  European  și
Confederația  Elvețiană  care  îndeplinesc  condițiile
de  lucrător  frontalier  și  desfășoară  o  activitate
salariată  sau  independentă  în  România  și  care
rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă
zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână. 

La  CAS  -  Următoarele  persoane  au  calitatea  de
contribuabili/plătitori  de  venit  la  sistemul  public  de
pensii, cu respectarea legislației europene aplicabile
în  domeniul  securității  sociale,  precum  și  a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la
care  România  este  parte,  după  caz:
a) cetățenii români, cetățenii altor state sau apatrizii,
pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori
reședința  în  România;
b)  cetățenii  români,  cetățenii  altor  state și  apatrizii
care nu au domiciliul sau reședința în România, în
condițiile  prevăzute  de  legislația  europeană
aplicabilă în domeniul securității sociale, precum și
de acordurile privind sistemele de securitate socială
la care România este parte. 
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