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REFERAT DE APROBARE 

 

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 

aprobarea formularului ”Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de 

asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale” 

 

  
 Potrivit art. 152 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în vigoare în 

anul 2016, obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale se determină de 

organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza declarației privind 

venitul realizat prevăzută la art. 123 din același act normativ. 

 Conform art. 175 alin. (2) din lege, pentru anul fiscal 2016, obligaţiile anuale de 

plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină de organul fiscal 

competent, prin decizie de impunere anuală pe fiecare sursă de venit, pe baza declaraţiei de 

venit estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz. 

 De asemenea, potrivit art. 169 alin. (8) din același act normativ, obligaţiile anuale 

de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează 

pensii dintr-un alt stat, se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere 

anuală, pe baza declaraţiei specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) din Codul fiscal. 

 Astfel, ca urmare a celor menționate, în vederea derulării în mod unitar a procesului 

de stabilire și de regularizare a obligațiilor anuale reprezentând contribuția de asigurări 

sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale, prin prezentul proiect de ordin se 

propune aprobarea modelului şi conţinutului  formularului 630 “Decizie de impunere 

anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de 

asigurări sociale”, precum şi a anexelor la acest formular: 

 - Anexa nr.1a „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de 

sănătate”; 

 - Anexa nr.1b „Situație privind definitivarea contribuției de asigurări sociale”. 

 

  

Formularul se emite de organul fiscal competent în procesul de stabilire a obligaţiei 

anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări 

sociale, începând cu anul 2016. 
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