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Structura fişier XML pentru declaratia 600  
 

 

 An 2018: 

salmin=1900 
 
 

Data 
modif. 

Nr. crt. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip şi 
lungime 
câmp 

Câmp 
obliga
toriu 

Câ
mp 
calc
ulat 
 

Formule şi restricţii Erori 

 1.  <declaratie600>       

 2.  luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA  luna =12 ERR - luna raportare necompletata 
 3.  an Perioada de raportare - An N(4) DA  an >= 2018 ERR - an raportare necompletat 
 4.  d_rec Declaratie rectifcativa N(1) DA  d_rec=0-initiala  

 
5.  

 
I. DATE DE IDENTIFICARE A 
CONTRIBUABILULUI 

     

 
6.  

nume_c Nume C(75) 
DA 

  
ERR – nume contribuabil 
necompletat 

 
7.  

initiala_c Initiala C(1) 
DA 

  
ERR – initiala contribuabil 
necompletata 

 
8.  

prenume_c Prenume C(75) 
DA 

  
ERR – prenume contribuabil 
necompletat 

 9.  adresa_c Adresa C(200)     

 10.  telefon_c Telefon C(15)     

 11.  fax_c Fax C(15)     

 12.  mail_c E-mail C(50)     

 13.  cod_postal_c Cod postal C(10)     

 
14.  

cif_c Cod numeric personal N(13) DA  validare cif_c 
ERR – CIF contribuabil 
necompletat 
ERR – CIF contribuabil invalid 

 15.  banca_c BANCA C(60)     

 
16.  

cont_c Cont bancar (IBAN) C(24)   validare cont_c 
ERR – cont bancar contribuabil 
invalid 

 
17.  

 

II.DATE NECESARE PENTRU 
STABILIREA CONTRIBUTIEI DE 
ASIGURARI SOCIALE 

   
 
 

 

 
18.  

 
II.1. DATE PRIVIND CONDITIILE 
DE INCADRARE IN CATEG 
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PERSOANELOR CARE 
REALIZEAZA VENITURI DIN 
ACTIVITATI INDEPENDENTE 
ASUPRA CARORA SE 
DATOREAZA CAS 

 

19.  

 

Declar că realizez venituri din 
activități independente, din una sau 
mai multe surse de venit, și datorez 
contribuția de asigurări sociale prin 
îndeplinirea următoarelor condiții, 
după caz, potrivit art.148 alin.(2) din 
Codul fiscal:  

     

 

20.  

cas1 

venitul net realizat în anul precedent, 
stabilit în conformitate cu art. 68 din 
Codul fiscal, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribuţia de asigurări 
sociale, raportat la numărul lunilor de 
activitate din cursul anului, este cel 
puțin egal cu nivelul salariului de bază 
minim brut pe țară în vigoare în luna 
ianuarie a anului pentru care se 
stabilește contribuția; 
 

N(1)   1-da  

 

21.  cas2 venitul net lunar estimat a se realiza 
potrivit art. 120 alin. (1) din Codul fiscal 
este cel puțin egal cu nivelul salariului 
de bază minim brut pe țară în vigoare în 
luna în care încep activitatea sau nivelul 
salariului de bază minim brut pe țară în 
vigoare în luna ianuarie a anului pentru 
care se stabileste contribuția, în cazul 
celor care trec de la determinarea 
venitului net anual pe baza normelor 
anuale de venit la stabilirea  venitului 
net anual potrivit regulilor prevăzute la 
art. 68 din Codul fiscal; 
 

N(1)   

1-da  

 

22.  cas3 valoarea lunară a normelor de venit, 
obţinută prin raportarea normelor 
anuale de venit la numărul lunilor de 
activitate din cursul anului după 
aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 
din Codul fiscal, este cel puțin egală cu 

N(1)   

1-da  
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nivelul salariului de bază minim brut pe 
țară în vigoare în luna ianuarie a anului 
pentru care se stabilește contribuția, în 
cazul contribuabililor care în anul fiscal 
în curs desfăşoară activităţi impuse pe 
bază de norme de venit; 
 

 

23.  cas4 venitul net lunar realizat în anul precedent, 
rămas după scăderea din venitul brut a 
cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70 
din Codul fiscal, raportat la numărul lunilor 
de activitate din cursul anului, este cel putin 
egal cu nivelul salariului de bază minim 
brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a 
anului pentru care se stabilește contribuția, 
în cazul contribuabililor care realizează 
venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală pentru care impozitul pe venit 
se stabilește potrivit prevederilor art. 72 și 
73 din Codul fiscal. 
 

N(1)   

1-da  

 

24.   II.2. OPTIUNEA PERSOANELOR 
FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN 
ACTIVITATI INDEPENDENTE 
PENTRU DEPUNEREA DECLARATIEI 
SI PLATA CONTRIBUTIEI DE 
ASIGURARI SOCIALE PENTRU ANUL 
IN CURS 

   

  

 

25.  cas_opt Declar că am realizat în anul fiscal 
precedent venituri cumulate din activități 
independente sub nivelul salariului 
minim brut pe țară și optez pentru 
depunerea declarației și plata 
contribuției de asigurări sociale pentru 
anul în curs, în aceleași condiții 
prevăzute pentru persoanele care 
realizează venituri peste nivelul 
salariului minim brut pe țară, potrivit 
art.148. alin.(7) din Codul fiscal  

N(1)   

1-da  

 
26.  

 
II.3. VENIT BAZA LUNARA DE 
CALCUL AL cas 

     

 27.  baza1 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null   
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 28.  baza2 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  
 29.  baza3 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  

 30.  baza4 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  

 31.  baza5 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  

 32.  baza6 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  
 33.  baza7 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  
 34.  baza8 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  
 35.  baza9 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  

 36.  baza10 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  

 37.  baza11 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  

 38.  baza12 Venit ales pt luna ianuarie N(15)   >= salmin daca e diferit de null  

 

39.  

 

II.4.CERERE ÎN VEDEREA 
STOPĂRII OBLIGAȚIILOR DE 
PLATĂ REPREZENTÂND 
CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI 
SOCIALE  

     

 

40.  

cas_stop 
Motivul pt care se solicita stoparea 
obligatiilor de plata 

N(1)   

1- pensionar 
2- persoană fizică asigurată în 
sistem propriu de asigurări 
sociale, care nu are obligaţia 
asigurării în sistemul public de 
pensii potrivit legii  
3- Suspendare temporară a 

activității potrivit legislației în 
materie  
4- Încetare a activității  

 

 41.  data_stop_cas Data cu care se stopeaza C(10)   zz.ll.aaaa  

 42.  atas1 Copie de pe decizia de pensionare  N(1)   1-da  

 
43.  

atas2 
Copie de pe certificatul de radiere din 
registrul oficiului comerţului / copie de 
pe certificatul constatator  

N(1)   1-da  

 44.  atas_alte Alte documente C(100)     

 

45.  

 

III. DATE NECESARE PENTRU 
STABILIREA CONTRIBUȚIEI 
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE 
SĂNĂTATE  
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46.  

 

III.1. DATE PRIVIND 
ÎNCADRAREA VENITURILOR 
REALIZATE DIN ACTIVITĂȚI 
INDEPENDENTE, DIN ASOCIERE 
CU O PERSOANĂ JURIDICĂ, 
CEDAREA FOLOSINȚEI 
BUNURILOR, INVESTIȚII, 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
ȘI PISCICULTURĂ,  ALTE 
SURSE, PENTRU CARE SE 
DATOREAZĂ CONTRIBUȚIA DE 
ASIGURĂRI SOCIALE DE 
SĂNĂTATE ÎN PLAFONUL MINIM  

     

 

47.  

 

Declar că nu mă încadrez în 
categoriile de persoane exceptate de 
la plata contribuției de asigurări 
sociale de sănătate, potrivit 
prevederilor art. 154 din Codul fiscal, 
și îndeplinesc următoarele condiții, 
după caz: 
 

     

 

48.  

 

am realizat în anul fiscal precedent 
venituri anuale cumulate cel puțin egale 
cu 12 salarii de bază minime brute pe 
țară din una sau mai multe surse de 
venituri, astfel:  

     

 49.  cass1 venituri din activităţi independente  N(1)   1-da  

 
50.  

cass2 
venituri din asocierea cu o persoană 
juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III 
din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016  

N(1)   1-da  

 51.  cass3 venituri din cedarea folosinţei bunurilor  N(1)   1-da  

 52.  cass4 venituri din investiții  N(1)   1-da  

 
53.  

cass5 
venituri din activităţi agricole, 
piscicultură, silvicultură  

N(1)   1-da  

 54.  cass6 venituri din alte surse  N(1)   1-da  

 

55.  

cass_incepere 

încep să desfășor activitate sau încep 
sa realizez venituri în cursul anului 
fiscal,  iar venitul lunar estimat a se 
realiza, potrivit art. 120 din Codul fiscal, 
din una sau mai multe surse de venit, 
este cel puțin egal cu nivelul salariului 

N(1)   1-da  
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minim brut pe țară în vigoare în luna în 
care se estimează veniturile.  

 

56.  

 

III.2. OPȚIUNEA 
CONTRIBUABILILOR PENTRU 
DEPUNEREA DECLARAȚIEI ȘI 
PLATA CONTRIBUȚIEI DE 
ASIGURĂRI SOCIALE DE 
SĂNĂTATE PENTRU ANUL ÎN 
CURS  

     

 

57.  

cass_opt 

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.  

N(1)   1-da  

 

58.  

 

III.3. CERERE ÎN VEDEREA 
STOPĂRII OBLIGAȚIILOR DE 
PLATĂ REPREZENTÂND 
CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI 
SOCIALE DE SĂNĂTATE  

     

 

59.  

cass_stop 
Motivul pt care se solicita stoparea 
obligatiilor de plata 

N(1)   

1- Suspendare temporară a 

activității potrivit legislației în 
materie  
2- Încetare a activității  

 

 60.  data_stop_cass Data cu care se stopeaza C(10)   zz.ll.aaaa  

 
61.  

cass_atas1 
Copie de pe certificatul de radiere din 
registrul oficiului comerţului / copie de 
pe certificatul constatator  

N(1)   1-da  

 62.  cass_atas_alte Alte documente C(100)   1-da  

 
63.  

 
IV. DATE DE IDENTIFICARE A 
ÎMPUTERNICITULUI  

     

 64.  nume_i Nume C(75)     

 65.  prenume_i Prenume C(75)     
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 66.  adresa_i Adresa C(200)     

 
67.  

telefon_i Telefon C(15)   
Daca nume_i=null atunci 
telefon_i =null 

 

 
68.  

fax_i Fax C(15)   
Daca nume_i=null atunci fax_i = 
null 

 

 
69.  

mail_i E-mail C(50)   
Daca nume_i=null atunci mail_i 
=null 

 

 70.  cod_postal_i Cod postal C(10)     

 71.  cif_i Cod numeric personal N(13)     

 

72.  

totalPlata_A Suma de control  N(15) DA DA 

totalPlata_A = 
cas1+cas2+cas3+cas4+cas_opt 
+ cas_stop+ cass1+ cass2+ 
cass3+ cass4+ cass5+ cass6 + 
cass_incepere + cass_opt + 
cass_stop 
 
totalPlata_A>0 

ERR – suma de control – mod de calcul 
eronat 

 73.  </declaratie600>       

 

Indicativ validare Conditie Eroare atentionare 

V1 Daca cas1+cas2+cas3+cas4>0 si cas_opt>0 Eroare 

V2 Daca (cas1+cas2+cas3+cas4>0 sau cas_opt>0 ) si (baza1=null sau baza2=null 

sau….baza12=null) 

Eroare 

V21 Daca (cas1+cas2+cas3+cas4=0 si cas_opt=0 ) si (baza1<>null sau baza2<>null 

sau….baza12<>null) 

 

V3 Daca (cas1+cas2+cas3+cas4>0 sau cas_opt>0 )  si cas_stop<>null Eroare 

V4 Daca (cas_stop>0 si data_stop_cas = null) sau ( cas_stop=null si 

data_stop_cas<>null) 

Eroare 

V5 Daca cas_stop>0 si atas1=null si atas2=null si atas_alte=null Eroare 

V6 Daca cass1+cass2+cass3+cass4 + cass5 + cass6>0 si cass_incepere>0 Eroare 

V7 Daca cass1+cass2+cass3+cass4 + cass5 + cass6>0 si cass_opt>0 Eroare 

V8 Daca cass_incepere>0 si cass_opt>0 Eroare 
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V9 Daca (cass1+cass2+cass3+cass4 + cass5 + cass6 >0 sau cass_incepere>0 sau 

cass_opt>0)  si cass_stop<>null 

Eroare 

V10 Daca (cass_stop>0 si data_stop_cass = null) sau ( cass_stop=null si 

data_stop_cass<>null) 

Eroare 

V11 Daca cass_stop>0 si cass_atas1=null si cass_atas_alte=null Eroare 

V12 nume_i, prenume_i, cif_i, cod_postal_i trebuie sa fie simultan nule sau simultan 

nenule altfel eroare 

Eroare 

 Daca cas_stop>0 sau cass_stop>0 atunci declaratie trebuie sa aiba atasament ZIP Eroare 

 
 
 

Vers. A2.0.0  din 15.01.2018 


