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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru exceptarea  de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
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 I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Calcul
Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto tara (de exemplu AT), apoi selectati din lista valoarea dorita. 
Daca doriti sa stergeti valoarea introdusa, mentineti apasata tasta CTRL si efectuati o alta selectie.
II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Calcul
Aceasta secţiune se completează cu datele de identificare a împuternicitului numai în cazul în care declaraţia se depune de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.  Bifaţi căsuţa dăcă este cazul.
III. DATE PRIVIND EXCEPTAREA DE LA PLATA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar pe propria răspundere că deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală– maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi mă încadrez în categoria: 
Calcul
Prin prezenta mă oblig să anunţ, în termen de 15 zile calendaristice, organul fiscal competent cu privire la orice schimbare care va surveni în cele declarate mai sus.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
Calcul
Se completeaza de personalul organului fiscal
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