Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare FiscalǊ
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Direcǹia GeneralǊ a Finanǹelor Publice ___________
Administraǹia Finanǹelor Publice _______________

Nr. înregistrare _________
Data __________________

DECIZIE DE IMPUNERE ANUALƉ
pentru stabilirea contribúiei de asigurǊri sociale de sǊnǊtate
Anul

CǊtre:
Nume ______________________________________________
Prenume____________________________________________

NumǊr

StradǊ
Ap.

____________________________________________

Cod poǵtal

Domiciliul: Localitate

ScarǊ

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ:

În baza art.296^22, art.296^25, art.296^27 Ƿi art.296^28 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileǷte obligáia anualǊ de
platǊ a contribúiei de asigurǊri sociale de sǊnǊtate, dupǊ cum
urmeazǊ:

Bloc

Judeǹ(sector)

Categoria de venit _____________________________________________________________________________________________________________________

I. Date privind natura veniturilor
Tip de venit:
Venituri prevǊzute la capitolul II
al titlului IX^2 din Codul fiscal

Venituri prevǊzute la capitolul III
al titlului IX^2 din Codul fiscal

BazǊ de calcul

1. Venituri din activitǊ́i independente

BazǊ de calcul

5. Total, din care :

2. Venituri din drepturi de proprietate intelectualǊ, potrivit
art.296^21 alin (1) lit.e) Ƿi f) din Codul fiscal

5.1 Venituri din cedarea folosińei bunurilor

3. Venituri din activitǊǹi agricole

5.2 Venituri din investíii

4. Venituri în regim de réinere la sursǊ a impozitului pe
venit, din activitǊ́i de natura celor prevǊzute la art.52, alin (1)
lit. b)-d) Ƿi din asocierile fǊrǊ personalitate juridicǊ prevǊzute
la art.13 lit.e)

5.3 Venituri din premii Ƿi câǷtiguri din jocuri de noroc
5.4 Venituri din alte surse

II. Determinarea contribúiei de asigurǊri sociale de sǊnǊtate

(lei)
Decizie
anterioarǊ

Denumire indicator

Decizie
curentǊ

1.Total bazǊ de calcul (Rd.I.1+Rd.I.2+Rd.I.3+Rd.I.4+Rd.I.5)
2. Total contribúie datoratǊ (conform anexei)
3. Obligaǹii privind plǊǹile anticipate
4. Diferenǹe de contribúii rezultate din regularizarea anualǊ a.difereńe stabilite în plus (rd.2-rd 3)
b. diferenǹe stabilite în minus (rd.3 -rd.2)
5. Diferenǹe de contribúii, conform art.90 alin.(2) din
Ordonanǹa Guvernului nr.92/2003, republicatǊ,
cu modificǊrile ǵi completǊrile ulterioare

a. constatate în plus
b. constatate în minus

Obligáiile fiscale din prezenta decizie se stabilesc sub rezerva verificǊrii ulterioare, potrivit legii.
Difereńa de contribúii stabilitǊ în plus (Cap.II rd.4a) în sumǊ de ___________ lei se plǊteǵte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicǊrii
prezentei. Pentru obligáiile neachitate pânǊ la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobânzi ǵi penalitǊǹi de întârziere.
Difereńa de contribúii constatatǊ în plus (Cap.II rd.5a) în sumǊ de ___________ lei se plǊteǵte în funcǹie de data comunicǊrii prezentei astfel:
- dacǊ data comunicǊrii este cuprinsǊ în intervalul 01-15 din lunǊ, termenul de platǊ este pânǊ la data de 5 a lunii urmǊtoare;
- dacǊ data comunicǊrii este cuprinsǊ în intervalul 16-31 din lunǊ, termenul de platǊ este pânǊ la data de 20 a lunii urmǊtoare;
Difereńa de contribúii stabilitǊ/constatatǊ în minus (Cap.II, rd.4b sau rd.5b) în sumǊ de __________ lei se compenseazǊ ǵi/sau se restituie, dupǊ caz,
potrivit prevederilor legale în vigoare. Împotriva mǊsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaǹie, care se depune, în termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintǊ titlu de creanǹǊ ǵi constituie înǵtiinǹare de platǊ, conform legii.

Aprobat :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____

Verificat :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...........
Cod 14.13.02.19

Întocmit :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____

Am primit un exemplar,
SemnǊturǊ contribuabil_________________
Data__/__/____ sau nr. ǵi data confirmǊrii
de primire ___________________________

Anexa
CNP/NIF

SITUAŢIE
privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate
pentru veniturile de la pct…….. din Decizia nr…………….. pe anul…………

Luna

1
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL

Decizie anterioară

Decizie curentă

Bază de calcul

Contribuţia de asigurări
sociale de sănătate

Bază de calcul

Contribuţia de asigurări
sociale de sănătate

2

3

4

5

Prezenta constituie anexă la formularul “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate” nr. ....... pe anul ........

