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Referat de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” și a formularului 

“Decizie privind desființarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuției de asigurări sociale de sănătate” 

 
 
Începând cu data de 1 ianuarie 2014, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 

urmează regulile de impunere aplicabile veniturilor de la capitolul II al Titlului IX2 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Prin urmare, persoanele fizice care realizează aceste categorii de venituri, sunt 
obligate să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate, iar stabilirea obligaţiilor de plată se face în cursul anului de către 
organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit 
estimat/declaraţiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevăzute la art. 82 din Codul 
fiscal.  

De asemenea, potrivit art.296^25 alin.(4) şi alin.(4^1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea obligaţiilor anuale de plată 
se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza 
căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate. 
 Totodată, potrivit prevederilor de la lit.E pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr.367/ 
27.05.2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, date în 
aplicarea art. 296^25 alin.(4^1) din Codul fiscal, în vederea acordării deducerii potrivit 
prevederilor Titlului III „Impozitul pe venit” din Codul fiscal, pentru stabilirea obligaţiilor 
anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru 
încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin. (2^1) şi (2^2) din Codul fiscal, 
baza anuală de calcul se determină ca sumă a bazelor de calcul anuale aferente 
veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, asupra cărora se datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate. 

În vederea acordării deducerii potrivit prevederilor titlului III "Impozitul pe venit", 
contribuția anuală datorată se alocă venitului corespunzător fiecărei surse, proporțional cu 
ponderea în baza de calcul a bazelor de calcul anuale aferente fiecărei surse. 
  

În același timp, precizăm că, în procesul de administrare a contribuțiilor de asigurări 
sociale de sănătate, poate să apară situația în care este necesară corectarea obligațiilor 
de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, stabilite persoanelor fizice 
care se încadrează în excepțiile specifice prevăzute de cap.2 și 3 ale Titlului IX din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pentru care, la 
data stabilirii obligațiilor de plată, organele fiscale nu dețineau informațiile necesare 
aplicării respectivelor excepții. 

Ca urmare, în astfel de situații, organul fiscal competent, în temeiul art.47 din Codul 
de procedură fiscală, va desființa total  sau parțial, decizia de impunere anuală emisă și 
comunicată. 
  
 Astfel, ca urmare a celor menţionate, în vederea derulării în mod unitar a procesului 
de stabilire şi de regularizare a obligaţiilor reprezentând contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:  
 - modificarea corespunzătoare a formularului 630 “Decizie de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”,  
 - aprobarea modelului şi conţinutului  formularului 632 “Decizie pentru desființarea 
deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate” 


