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Structura fişier XML pentru declaratia 600  
 

 

 

  
 

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 >= 2016 ERR - an raportare necompletat 
 4.  d_rec Declaratie rectifcativa N(1) DA  d_rec=(0-initiala,1-rectificativa)  

 
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_i Mail C(50)     

 
13.  

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

 14.  banca_c BANCA C(60)     

 
15.  

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

 

16.  

 

II. DATE PRIVIND ÎNCADRAREA 
ÎN CATEGORIA PERSOANELOR 
ASIGURATE OBLIGATORIU ÎN 
SISTEMUL PUBLIC DE PENSII 

   

Reguli suplimentare: 

1.Trebuie sa existe cel putin o 
categorie bifata 
 

 

 

17.  

categ Categoria persoanelor asigurate N(1)   

=1 - II.1 venitul realizat în anul 
precedent rămas după scăderea 
din venitul brut a cheltuielilor 
efectuate în scopul desfășurării 

ERR – categorie contribuabil 
invalida 



 

2 

activității independente, exclusiv 
cheltuielile reprezentând 
contribuția de asigurări sociale, 
raportat la numărul lunilor de 
activitate din cursul anului, 
depăşeşte 35% din câştigul 
salarial mediu brut în cazul 
activităților impuse în sistem real; 
 
=2 - II.2 venitul lunar estimat a se 
realiza potrivit art. 120 alin.(1) din 
Codul fiscal depăşeşte 35% din 
câştigul salarial mediu brut în cazul 
contribuabililor care desfășoară 
activități impuse în sistem real și 
încep activitatea în cursul anului 
fiscal, sau a celor care trec de la 
determinarea venitului net anual pe 
baza normelor de venit la 
impozitarea în sistem real; 
 

=3 - II.3 valoarea lunară a 
normelor de venit obținută prin 
raportarea normelor anuale de 
venit la numărul lunilor de 
activitate din cursul anului, după 
aplicarea corecțiilor prevăzute la 
art.69 din Codul fiscal, depăşeşte 
35% din câştigul salarial mediu 
brut; 

 

18.   III. OPȚIUNE PRIVIND COTA DE 
CONTRIBUȚIE DE ASIGURĂRI 
SOCIALE 

   

Reguli suplimentare: 

 
 

 

19.  optiune 

Optez  ⃰ ) pentru aplicarea cotei integrale de 
contribuție de asigurări sociale 
corespunzătoare condițiilor normale de 
muncă, potrivit art.151 alin.(5) din Codul 
fiscal 

N(1)   

= 0 Optez ⃰ ) pentru aplicarea cotei 
integrale de contribuție de asigurări 
sociale corespunzătoare condițiilor 
normale de muncă, potrivit art.151 
alin.(5) din Codul fiscal 
 
=1 Renunț la opțiunea pentru 
aplicarea cotei integrale de 
contribuție de asigurări sociale 
corespunzătoare condițiilor normale 
de muncă, potrivit art.151 alin.(5) din 
Codul fiscal 

ERR – optiune invalida 
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20.  

 
IV. DATE DE IDENTIFICARE A 
IMPUTERNICITULUI 

     

 21.  den_i Nume, prenume / Denumire C(60)     

 22.  cif_i Cod de identificare fiscală N(13)   Validare cif_i ERR – cif imputernicit invalid 
 23.  adresa_i Adresa C(200)     

 24.  telefon_i Telefon C(15)     

 25.  fax_i Fax C(15)     

 26.  mail_i Mail C(50)     

 27.  totalPlata_A Suma de control  N(15) DA DA totalPlata_A = categ + optiune 
ERR – suma de control – mod de calcul 
eronat 

 28.  </declaratie600>       
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