
ORDIN  Nr. 172/2022 din 8 februarie 2022
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu

a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului

unor formulare

 

    Având  în  vedere  dispoziţiile  art.  XV alin.  (1),  (1^1),  (4),  (5),  (7)  şi  (8)  din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei
sociale  în  contextul  situaţiei  epidemiologice  determinate  de  răspândirea
coronavirusului  SARS-CoV-2, aprobată cu modificări  şi  completări  prin Legea nr.
59/2020, cu modificările ulterioare, ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.  132/2020  privind  măsuri  de  sprijin  destinate  salariaţilor  şi  angajatorilor  în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu
modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  282/2020,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, ale art. XIX alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, ale art.
107  alin.  (1)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  precum şi  Avizul  conform al  Ministerului
Finanţelor nr. 743.152 din data de 20.01.2022,
    în temeiul  prevederilor  art.  342 alin.  (1)  şi  (4)  din Legea nr.  207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
art.  11  alin.  (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi
funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,
 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
 

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări
sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice,
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al
României,  Partea I,  nr.  800 din 2 octombrie 2019, cu modificările şi  completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:



    1.  La  articolul   2  alineatul   (1),   litera  g)   se  modifică   şi   va  avea  următorul
cuprins:
    "g)  Decizie  privind stabilirea  din  oficiu a  contribuţiei  de  asigurări  sociale  şi  a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV
alin. (1), (1^1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi
la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări
şi  completări  prin  Legea  nr.  282/2020,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
prevăzută în anexa nr. 9 la prezentul ordin."
    2. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    3. Anexa nr. 10 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. III
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum şi direcţiile
generale  regionale  ale  finanţelor  publice  şi  unităţile  subordonate  vor  lua  măsuri
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                              Mirela Călugăreanu
 

    Bucureşti, 8 februarie 2022.
    Nr. 172.
 

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 2.547/2019)
 
     _______

    | Sigla |  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

    | DGRFP |  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..  
671
    |_______|  Unitatea fiscală ................

 
    Nr.  de  înregistrare  ........          
Data ...../...../...........
 

                         DECIZIE
privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1),



(1^1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu
modificări   şi   completări   prin   Legea   nr.   59/2020,   cu  modificările   ulterioare,
precum   şi   la   art.   3   din  Ordonanţa   de   urgenţă   a  Guvernului   nr.   132/2020,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi
completările ulterioare,
                         pe anul ....
 
    Către:                     Cod de identificare fiscală:

    Nume: ..................   ......................................
..
    Prenume:  ...............   În  baza  art.  107  din  Legea  nr.
207/2015
    Domiciliul fiscal:         privind Codul de procedură fiscală, cu

    Localitate:  ............   modificările  şi  completările
ulterioare,
    Str. ...................   potrivit art. XV alin. (1), (1^1),
(4),
    nr. .., bl. .., sc. ..,    (5), (7) şi (8) din Ordonanţa de
urgenţă
    etaj .., ap. ...           a Guvernului nr. 30/2020, pentru

    Judeţul/sectorul: ......   modificarea şi completarea unor acte

                               normative, precum şi pentru stabilirea

                               unor măsuri în domeniul protecţiei

                               sociale în contextul situaţiei

                               epidemiologice determinate de

                               răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

                               aprobată cu modificări şi completări

                               prin Legea nr. 59/2020, cu modificările

                               ulterioare, precum şi art. 3 din

                               Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

                               nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin

                               destinate salariaţilor şi angajatorilor

                               în contextul situaţiei epidemiologice

                               determinate de răspândirea

                               coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi

                               pentru stimularea creşterii ocupării

                               forţei de muncă, aprobată cu modificări

                               şi completări prin Legea nr. 282/2020,

                               cu modificările şi completările

                               ulterioare, se stabileşte contribuţia

                               de asigurări sociale şi/sau contribuţia

                               de asigurări sociale de sănătate



                               datorată, după cum urmează:

 

    I. Date privind veniturile realizate
          _

    1.1. |_|indemnizaţie încasată potrivit art. XV alin. (1), (1^1)
şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată
cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  59/2020,  cu
modificările ulterioare
          _

    1.2. |_| indemnizaţie încasată potrivit art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  132/2020,  aprobată  cu  modificări  şi
completări  prin  Legea  nr.  282/2020,  cu  modificările  şi
completările ulterioare
 

    II. Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale şi
contribuţie  de asigurări  sociale de sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la
art. XV alin. (1), (1 1 ) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020,
aprobată  cu modificări  şi  completări  prin Legea nr.  59/2020,  cu  modificările
ulterioare:
 
                                                           lei

 _____________________________________________________________
|  Denumire indicator   | Contribuţia de   | Contribuţia de   |
|                       | asigurări sociale| asigurări sociale|
|                       |       (CAS)      | de sănătate      |
|                       |                  |      (CASS)      |
|                       |__________________|__________________|
|                       |Decizie   |Decizie|Decizie   |Decizie|
|                       |anterioară|curentă|anterioară|curentă|
|_______________________|__________|_______|__________|_______|
| 1. Total CAS datorată |          |       |          |       |
| (anexa nr. 1)         |          |       |          |       |
|_______________________|__________|_______|__________|_______|
| 2. Total CASS datorată|          |       |          |       |
| (anexa nr. 1)         |          |       |          |       |
|_______________________|__________|_______|__________|_______|
 

    III. Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale şi
contribuţie  de asigurări  sociale de sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la
art.   3   din   Ordonanţa   de   urgenţă   a  Guvernului   nr.   132/2020,   aprobată   cu
modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare:
 
                                                           lei



 _____________________________________________________________
|  Denumire indicator   | Contribuţia de   | Contribuţia de   |
|                       | asigurări sociale| asigurări sociale|
|                       |       (CAS)      | de sănătate      |
|                       |                  |      (CASS)      |
|                       |__________________|__________________|
|                       |Decizie   |Decizie|Decizie   |Decizie|
|                       |anterioară|curentă|anterioară|curentă|
|_______________________|__________|_______|__________|_______|
| 1. Total CAS datorată |          |       |          |       |
| (anexa nr. 2)         |          |       |          |       |
|_______________________|__________|_______|__________|_______|
| 2. Total CASS datorată|          |       |          |       |
| (anexa nr. 2)         |          |       |          |       |
|_______________________|__________|_______|__________|_______|
 

    Document  care  conţine  date  cu  caracter  personal  protejate  de  prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679
 

    Obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale (pct. II rd. 1; pct. III
rd. 1) în sumă de ............ lei, contribuţia de asigurări sociale de sănătate (pct. II rd. 2;
pct. III rd. 2) în sumă de ............ lei se plăteşte astfel:
    Pentru obligaţiile a căror scadenţă a expirat la data comunicării prezentei:
    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată
este până la data de 5 a lunii următoare;
    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de
plată este până la data de 20 a lunii următoare.
    Pentru  contribuţiile  anuale  datorate  se  vor  calcula  obligaţii  fiscale  accesorii,
conform legii.
    Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de
plată, conform legii. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la
data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 268, 270 şi 272 din Legea nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, la organul fiscal competent.
    Depunerea  declaraţiei  unice  privind  impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile  sociale
datorate de persoanele fizice, potrivit legii, pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în
termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei, conduce la desfiinţarea deciziei
de impunere din oficiu.
 ___________________________________________________________
| Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări |
| sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate|
|___________________________________________________________|



| Obligaţii de plată                           | CAS | CASS |
|______________________________________________|_____|______|
| Beneficiar                                   |     |      |
|______________________________________________|_____|______|
| Cod de identificare fiscală beneficiar       |     |      |
|______________________________________________|_____|______|
| Contul de venituri bugetare corespunzător    |     |      |
| obligaţiei de plată                          |     |      |
|______________________________________________|_____|______|
| Codul IBAN aferent contului de venituri      |     |      |
| bugetare                                     |     |      |
|______________________________________________|_____|______|
| Explicaţii                                   |     |      |
|______________________________________________|_____|______|
| Suma (lei)                                   |     |      |
|______________________________________________|_____|______|
 

    Informaţii privind modalităţile de plată a obligaţiilor datorate:
    Achitarea  sumelor  datorate  poate  fi  efectuată  prin  una  dintre  următoarele
modalităţi:
    - în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului .............;
    - prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română - S.A.;
    - prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale
ale  Trezoreriei  Statului  sau  în  sistem online  prin  intermediul  Sistemului  Naţional
Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro;
    - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie
de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de
tip "Internet banking";
    - prin virament*), în numerar, la ghişeele instituţiilor de credit sau la terminalele de
plată  instalate  de  acestea**),  utilizând  contul  tranzitoriu  deschis  pe  numele
Ministerului Finanţelor. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare/disponibilităţi
în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele
fizice  se  regăseşte  pe  site-ul  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,
www.anaf.ro.
 
Aprobat            Verificat          Întocmit           Am primit un
Funcţia .........  Funcţia ........   Funcţia .........  exemplar.
Numele, prenumele  Numele, prenumele  Numele, prenumele  Semnătura
.................  .................  ................. 
contribuabilului
Data  .../.../....  Data  .../.../....  Data  .../.../.... 
Data .../.../...
                                                         sau numărul şi



                                                         data confirmării

                                                         de primire

 

------------
    *)  Plata  în  contul  tranzitoriu  prin  virament  se  efectuează  fără  perceperea  de
comisioane  şi  este  disponibilă  numai  pentru clienţii  instituţiilor  de credit  cu  care
Ministerul Finanţelor are încheiate convenţii.
    **) Plata în numerar la ghişeele instituţiilor de credit sau la terminalele de plată
instalate de acestea este disponibilă pentru orice persoană fizică în situaţia în care
instituţiile  de  credit  cu  care  M.F.  are  încheiate  convenţii  optează  pentru  oferirea
acestor servicii.
 

    ANEXA 1
    la formularul 671
 
     ___________________________________

    | CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |

    |_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

    Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1),
(1^1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, pe
anul ................
 ___________________________________________________
|     Luna     | Baza de| Contribuţia | Contribuţia |
|              | calcul | de asigurări| de asigurări|
|              |        | sociale     | sociale de  |
|              |        |    (CAS)    | sănătate    |
|              |        |             |    (CASS)   |
|______________|________|_____________|_____________|
|       1      |    2   |      3      |       4     |
|______________|________|_____________|_____________|
| 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                                             |
|___________________________________________________|
 

    Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie privind stabilirea din
oficiu  a  contribuţiei  de  asigurări  sociale  şi  a  contribuţiei  de  asigurări  sociale  de
sănătate  pentru  indemnizaţiile  prevăzute  la  art.  XV  alin.  (1),  (1^1)  şi  (4)  din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa
de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  132/2020,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin
Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare".
 

    ANEXA 2
    la formularul 671
 
     ___________________________________

    | CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |

    |_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

    Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări   sociale   de   sănătate   pentru   indemnizaţia   prevăzută   la   art.   3   din
Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  132/2020,  aprobată  cu  modificări   şi
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe
anul ................
 ___________________________________________________
|     Luna     | Baza de| Contribuţia | Contribuţia |
|              | calcul | de asigurări| de asigurări|
|              |        | sociale     | sociale de  |
|              |        |    (CAS)    | sănătate    |
|              |        |             |    (CASS)   |



|______________|________|_____________|_____________|
|       1      |    2   |      3      |       4     |
|______________|________|_____________|_____________|
| 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                                             |
|___________________________________________________|
 

    Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie privind stabilirea din
oficiu  a  contribuţiei  de  asigurări  sociale  şi  a  contribuţiei  de  asigurări  sociale  de
sănătate  pentru  indemnizaţiile  prevăzute  la  art.  XV  alin.  (1),  (1^1)  şi  (4)  din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa
de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  132/2020,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin
Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare".
 

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 2.547/2019)
 
     _______
    | Sigla | Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    | DGRFP | Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...  661
    |_______| Unitatea fiscală*) .................



 
                             Nr. de înregistrare ......................
                             Data ......./........../..................
 
                         DECIZIE DE ANULARE
a Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi
a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute
la art. XV alin. (1), (1^1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2020,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  59/2020,  cu
modificările  ulterioare,  precum  şi  la  art.  3  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a
Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
282/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
                         pe anul ....
 
    Către:                     Cod de identificare fiscală:
    Numele: ................   ............................
    Prenumele: .............
    Domiciliul fiscal:
    Localitate: ............
    Str. ...................
    nr. .., bl. .., sc. ...,
    etaj .., ap. ..
    Judeţul/sectorul:
    ........................
 
    Având în vedere dispoziţiile art. 94 alin. (2) şi ale art. 107 alin. (5) din
Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, vă comunicăm că Decizia privind stabilirea din oficiu a
contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) şi (4) din
Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  30/2020,  aprobată  cu  modificări  şi
completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art.
3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
nr.  ............./..............  a  fost  anulată  ca  urmare  a  depunerii
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate

de persoanele  fizice,  potrivit  legii/documentelor  care  atestă  faptul  că  nu  aveaţi
obligativitatea  achitării  contribuţiei  de  asigurări  sociale/contribuţiei  de  asigurări
sociale de sănătate, potrivit legii.
    Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de
45  de  zile  de  la  data  comunicării,  la  organul  fiscal  competent.  Prezenta  decizie
produce efecte de la data comunicării.
 
Aprobat           Verificat         Întocmit           Am primit
Funcţia  .........  Funcţia  .........  Funcţia  .........  un
exemplar.
Numele, prenumele Numele, prenumele Numele, prenumele  Semnătura
.................  .................  ................. 
contribuabilului
Data .../.../.... Data .../.../...  Data .../.../....  ...........
.....



                                                       Data .../.../...

                                                       sau numărul şi

                                                       data confirmării

                                                       de primire

                                                       ................

 

------------
    *) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
 

    Document  care  conţine  date  cu  caracter  personal  protejate  de  prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679
 
 

 

 


