
                                                                                                                                                                                                                                   

www.anaf.ro  
                     

                                         
Referat de aprobare 

a proiectului de ordin pentru aprobarea Procedurii privind structura informa ţiilor şi 
periodicitatea transmiterii acestora între Agen ţia Naţional ă de Administrare Fiscal ă şi 
Casa Naţional ă de Asigur ări de S ănătate,a informa ţiilor cuprinse în declara ţiile fiscale 

privind persoanele fizice care au calitatea de cont ribuabil la sistemul de asigur ări 
sociale de s ănătate, a informa ţiilor referitoare la declararea/achitarea contribu ţiei, 

precum şi a informa ţiilor referitoare la persoanele fizice prev ăzute la art. 224 alin. (1) 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s ănătăţii, republicat ă, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, înregistrate în Registrul unic de eviden ţă al asigura ţilor din 

Platforma informatic ă din asigur ările de s ănătate  
 
 

 Prin O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative s-a legiferat faptul că ANAF şi CNAS îşi 
acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, 
precum şi la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în 
Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate.  

 Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora de către ANAF, precum şi 
procedura de acces la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi la 
persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în 
Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, 
se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al preşedintelui CNAS. 

 Drept urmare, conform procedurii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate informaţiile cuprinse în declaraţiile fiscale privind 
persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate 
şi informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, potrivit Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Aceste informaţii se transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vederea 
acordării calităţii de asigurat persoanelor fizice care depun/pentru care se depun declaraţiile 
fiscale în care sunt înregistrate persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul 
de asigurări sociale de sănătate. 

 În considerarea modificărilor aduse de O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost 
elaborat prezentul proiect de Ordin comun al preşedintelui ANAF şi preşedintelui CNAS pentru 
aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora între 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,a 
informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la 
declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice 
prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în Registrul unic de evidenţă 
al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate. 

  
 


