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/ 10.01.2017
600
DECLARAŢIE
privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii
 
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  (suma de control)
II. DATE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA PERSOANELOR ASIGURATE OBLIGATORIU ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
 
Declar  că mă încadrez în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, potrivit art.148 alin.(4), și îndeplinesc următoarele condiții, după caz:
 
 ⃰ )Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, inclusiv la regularizarea plăților anticipate, și se consideră reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă nu se solicită revenirea la cota individuală prin depunerea la organul fiscal competent a declarației până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se dorește revenirea la cota individuală
III. OPȚIUNE PRIVIND COTA DE CONTRIBUȚIE DE ASIGURĂRI SOCIALE
 
Pentru anul in curs ,la stabilirea obligatiilor de plata cu titlu contributie de asigurari sociale:
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
IV. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI
Loc rezervat organului fiscal
Motivul colectarii informatiei: Informatiile colectate sunt utilizate in procesul de administrare a contributiei de asigurari sociale,                                                                  datorata de persoanele fizice Durata medie de completare: 7 minute
Nr inregistrare:
Data :
      Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
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