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              Agenţia Naţională de Administrare Fiscală                                                 Anexa nr.2

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice________         (Anexa nr. 8 la OPANAF nr.2547/2019) 
                 Unitatea fiscală   

  
         Nr. înregistrare...........................                            

  Data ........../.........../................... 
 

Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale și al contribuției de 

asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată pentru 

indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum şi la art.3 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare 

pentru anul………. 

 

 În temeiul art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, ca urmare a nedeclarării contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de 

asigurări sociale de sănătate și nedepunerii declaraţiei de impunere 

(formular..............................................................................................) pentru anul….........…de 

contribuabilul…………………………………………………………….., s-au constatat următoarele: 

 

A. Prezentarea situaţiei contribuabilului 

 

1. Datele de identificare a contribuabilului  

 

Nume, prenume.................................................................................................. 

Cod numeric personal/ Număr de identificare fiscală ....................................... 

Domiciliul .......................................................................................................... 

 

2. Natura venitului pentru care se realizează impunerea din oficiu  

 

□  indemnizație încasată potrivit art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare 

 

□ indemnizație încasată potrivit art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

B. Estimarea bazei de impunere 

 

B.1 Potrivit art.XV alin.(1), (1^1), (4), (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, baza lunară 

de calcul estimată se stabilește din oficiu având în vedere nedeclararea CAS și/sau CASS și nedepunerea 

declarației de impunere, după cum urmează: 

 

 

 

 

         

          Sigla 

     DGRFP 
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Crt. luna Baza de calcul al contribuției 

de asigurări sociale  

Baza de calcul al contribuției de 

asigurări sociale de sănătate  

1. Ianuarie   

2. Februarie   

3. Martie   

4. Aprilie   

5. Mai   

6. Iunie   

7. Iulie    

8. August   

9. Septembrie   

10. Octombrie   

11. Noiembrie   

12. Decembrie   

 

B.2. Potrivit art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare, baza 

lunară de calcul estimată se stabilește din oficiu având în vedere nedeclararea CAS și/sau CASS și 

nedepunerea declarației de impunere, după cum urmează: 

 

Crt.  luna Baza de calcul al contribuției de 

asigurări sociale  

Baza de calcul al contribuției de 

asigurări sociale de sănătate 

1. Ianuarie   

2. Februarie   

3. Martie   

4. Aprilie   

5. Mai   

6. Iunie   

7. Iulie    

8. August   

9. Septembrie   

10. Octombrie   

11. Noiembrie   

12. Decembrie   

 

Referatul se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 
 

Aprobat: 

Conducătorul unităţii fiscale, 

Nume, prenume 

........................................... 

Data……………………… 

 

Avizat: 

Şef compartiment specialitate, 

Nume, prenume 

……………………….… 

Data ……………………… 

 

Întocmit: 

Funcţie.......................................……, 

Nume, prenume 

........................................................... 

Data ………………………………… 

 *) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. 

**) Se va folosi sigla organului fiscal 

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679    


