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Persoanele fizice care de țin o asigurare de sãnãtate în țãrile cu care România are
încheiat acord bilateral de securitate socialã  nu au calitatea de contribuabil la

sistemul na țional de asigurãri sociale de sãnãtate

ANAF propune aprobarea  procedurii  de exceptare  de la  plata  contribuției  de
asigurãri  sociale  de sãnãtate  a  persoanelor  care  nu  au  calitatea  de  contribuabil  la
sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, precum și aprobarea modelului, conținutului și
a  instrucțiunilor de completare  a formularului  603 “Declarație  pe propria rãspundere
pentru  exceptarea  de  la  plata  contribuției  de  asigurãri  sociale  de  sãnãtate”  și  a
caracteristicilor de tipãrire a acestuia.

Potrivit  art.  153,  alin.  (1)  din  Codul fiscal,  legislației  europene  aplicabile  în
domeniul securitãții sociale și acordurilor privind sistemele de securitate socialã la care
România este parte, urmãtoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul de
asigurãri sociale de sãnãtate:

a) cetãþenii români cu domiciliul în þarã;
b) cetãþenii strãini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului

de ședere temporarã ori au domiciliul în România;
c) cetãțenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European

și ai Confederaþiei Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiatã pe teritoriul altui stat
membru  care  produce  efecte  pe  teritoriul  României,  care  au  solicitat  și  au  obținut
dreptul de a sta în România pentru o perioadã de peste 3 luni;

d)  persoanele  din  statele  membre  ale  Uniunii  Europene,  Spațiului  Economic
European și Confederației Elvețiene care îndeplinesc condiþiile de lucrãtor frontalier și
desfãșoarã o activitate salariatã sau independentã în România și care rezidã în alt stat
membru în care se întorc de regulã zilnic ori cel puþin o datã pe sãptãmânã;

e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România
și care își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui
stat aparținând Spaþiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, respectiv
domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplicã un acord bilateral de securitate
socialã cu prevederi pentru asigurarea de boalã-maternitate, care nu dețin o asigurare
încheiatã pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României.

Potrivit prevederilor alin.(2) al aceluiași articol, nu au calitatea de contribuabil la
sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate persoanele fizice enumerate mai sus, care
dețin o asigurare pentru boalã și maternitate în sistemul de securitate socialã din alt stat
membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene
sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socialã cu
prevederi pentru asigurarea de boalã-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor
respective,  care  produce  efecte  pe  teritoriul  României  și  fac  dovada  valabilitãții
asigurãrii,  în  conformitate  cu  procedura  stabilitã  prin  ordin  comun  al  președintelui
A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurãri de Sãnãtate.



*   *  *
Proiectele  de  acte  normative,  iniţiate  de  ANAF,  sunt  făcute  publice  pe  site-ul  instituţiei  la  adresa
www.anaf.ro,  domeniul INFO  ANAF/  Transparen ţa  decizional ă. De  asemenea,  acestea  pot  fi
consultate la  Serviciul  Comunicare,  Relaţii  Publice  şi  Mass-Media  din cadrul  ANAF, cu sediul  în  str.
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la
următoarele adrese:

• Prin  scrisori  la  adresa  poştală: Agen ţia  Naţional ă  de  Administrare  Fiscal ă,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 -  la  Serviciul Comunicare, Rela ţii Publice şi Mass-
Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro 
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru  a  avea  acces  la  informaţiile  de  presa  privind  aplicarea Legii  nr.52/2003  privind  transparenţa
decizională  în  Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală,  se  poate  accesa  domeniul  INFO ANAF  /
Comunicate  de pres ă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELA ŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

     

Pentru orice reclama ţie sau neregul ă referitoare
 la administra ţia fiscal ă, apela ţi gratuit ANAF,  la nr. de  .


