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Referat de aprobare 
 a proiectului de ordin al pre şedintelui Agen ției Na ționale de Administrare Fiscal ă 

pentru aprobarea Procedurii de anulare a obliga țiilor de plat ă stabilite prin ”Decizia 
de impunere privind contribu ția de asigur ări sociale de s ănătate datorat ă de 

persoanele fizice potrivit art.180 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal ”, precum și pentru 
aprobarea modelului și con ținutului formularului “Notificare privind încetarea  
obliga țiilor de plat ă stabilite prin Decizia de impunere privind contrib uția de 

asigur ări sociale de s ănătate datorat ă de persoanele fizice potrivit art.180 alin.(1) 
lit.a) din Codul fiscal“ 

  
 

Potrivit art.180 alin.(1) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, până la 
data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea 
unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
persoanele fizice care nu realizau venituri datorau contribuția de asigurări sociale de 
sănătate lunar, prin aplicarea cotei de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând 
valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, şi aveau obligaţia să plătească contribuţia 
de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive. 

  În temeiul acestui articol, organul fiscal competent a emis, pentru persoanele 
fizice fără venituri, care au optat pentru această modalitate de stabilire a contribuției de 
asigurări sociale de sănătate, ”Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale 
de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art.180 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”, 
pentru o perioadă de minim 12 luni. 
 Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2018, a fost modificat art.180, iar 
regimul aplicabil persoanelor care nu realizează venituri este reglementat la art.180 alin.(1) 
lit.b). Această categorie de contribuabili datorează contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, 
indiferent de data depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale obligatorii datorate de persoanele fizice.  
 Ca urmare, la acea dată, persoanele fizice care nu realizează venituri și pentru 
care, organul fiscal competent a emis și comunicat ”Decizia de impunere privind 
contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art.180 
alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”, dacă au optat pentru aplicarea regimului nou introdus prin 
depunerea declarației unice, aveau înregistrate în evidența fiscală, pentru perioada 
ulterioară depunerii declarației unice, atât debitele stabilite prin decizia de impunere, cât și 
debitele declarate prin declarația unică. 
 Pentru soluționarea acestei probleme și pentru asigurarea tranziției de la stabilirea 
contribuției de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal prin decizie de 
impunere, la stabilirea contribuției de către persoana fizică prin declarația unică, au fost 
stabilite, prin art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reguli privind 
anularea debitelor stabilite prin decizia de impunere. 
 Având în vedere că, potrivit art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.89/2018, procedura de aplicare a prevederilor alin.(1) – (5) se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin prezentul proiect de ordin se 
propune aprobarea: 

-  Procedurii de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin ”Decizia de impunere 
privind privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice 
potrivit art.180 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”,  

- Modelului și conținutului formularului “Notificare privind încetarea obligațiilor de 
plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate 
datorată de persoanele fizice potrivit art.180 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”. 
  


