Anexa nr.1
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DECLARATIE
privind venitul asupra ciruia se datoreazi
contributia de asiguriri sociale 9i cu privire la
incadrarea veniturilor realizate in plafonul
minim pentru stabilirea contribufiei de asiguriri
sociale de sinitate

600

pentru anul

Banca

Conl bancar (IBAN)

f
Localitate

Cod
po$tal

reqJon I

EFAX

E- mail

ASUPRA CARORA SE DATOREAZA
Declar ce realizez veniturl din activiteti independente, din una sau mai multe surse de venit,
ti datorez contribulia de
asigurdri sociale prin indeplinirea umdtoarelor condilii, dupe caz, potrivit art.14E alin.(2) din C;dut
fiscat:

tr

Venitu|netrea|izatinanu|precedent,stabi|itlnconformit
asiguriri sociale, raportat la numlrul lunilor de activitate din cursul anului, este cel pulin egal cu nivelul salariului de bazl minim brut pe
lard ln vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributial

venitU|-net|unarestimataseIea|izapotriVitart'120a

tr
tr

pe tari ln vigoare in luna in care incep activitatea sau nivelul salariului de bazl minim tirut
!e larf in vigoare in luna ianuane a anutui
pentru care se strabileste contribulia, in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe
baia normelor anuate de venit la
stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevlzute la art. 68 din Codul fisca,,

va|oarea|unarlanome|ordevenit,oblinU|.prinraport
dupl aplicarea corecliilor prevlzute la art. 69 din Codul flscal, este cel pulin egala cu nivelul salariului de bazd minim brut pe
lari in
vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabilegte contribulia, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfdgoari
acliviteti impuse pe baze de norme de venit;

Venitu|net|unarrea|izatinanu|precedent'rdmasdupiscdderel

tr

fiscal, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de bazd minim brut pe
Fra Tn
vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabilelte contributia, in cazul contrib u abilil or care realizeaza venituri din drepiuri
de
proprietate intelectuale pentru care impozitul pe venit se stabilelte potrivit prevederilor art. 72 73 din Codul fiscal.
$i

Numar ds operabr de dale cu calacter pelsonat 759
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PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE PENTRU
coNTRreuret oe asrcunAnt soctnle pENTRU ANUL iN cuRs

DECLARATTET sr pLATA

Oeclar ce am realizat ln anul fiscal precedent venituri cumulate din activitali independente sub nivelul salariului minim brut pe lari
optez pentru depunerea declaratiei li plata contribuliei de asigurdri sociale pentru anulin curs, in aceleaii condilii prevdzute pentru

I

ATENIIEI Opllunea este obligatorie pentru intregul an tiscal, cu exceplia situaliei prcvezute la ad. 151 alin. (3) din Codul tiscal.
II.3. VENIT BAZA LUNARA DE cALcUL AL coNTRIBUTIEI DE ASIGURARI

socIALE-)

Venit ales pentru care se
datoreaz; contributia de

Luna

aslgurdrl sociale
'1.

lanuarie

2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie

5. Mai
6. lunie
7. lulie
8. August

L

Septembrie

10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

TOTAL

') Venitul ales pentru care

Se oatoreaza contnbula de asigurdri sociale nu poate

garantat in platd, in vigoare in luna pentru care se stabileste contributia.

nivelul salanulu, de oaza min,m brut oe tar;

TIILOR DE PLATA REPREZENT
Declar cd lncepend cu data de: zt E E t{.,na I E an U tr ! tr me incadrez in una din situaliite de mai jos gi soticit
stoparea obligallilor de plate reprezentand contributia de asigureri sociale, potrivit ad. 151 atin. (j) din Codul fiscal,
dupe caz:

a)Exceptarede|ap|ataconkibutieideasigurarisocia|e-

tr

LJ

penstonar

I

persoani fizicd asiguratd in sistem propriu de asigureri sociale, care nu are obligalta asigurariiin sistemulpublic
de pensr potravit

leoii

tr

b) Suspendare temporarl a activjtilii potrivit legislaliei in materie

tr

c) lncetare a activit,lii

Pentru atestarea incadrerii in una din situatiile previzute mai sus, anexez urmitoarele documente jusfificative:

Copie de pe decizia de pensionare
copie de pe certificatul de radiere din regislrul oficlului

')
*')

se completeazA cu alte documente prevazute de lege.

Numerde operator d€ date cu caracter psrson.t 259

@

III.1. DATE PRIVIND INCADRAREA VENITURILOR REALIZATE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE, DIN ASOCIERE CU O
PERSOANA JURIDICA, CEDAREA FOLOSTNTEI BUNURTLOR, INVESTITII, AGRICULTURA, SILVICULTURA 9I

prsclcuLTURA, ALTE suRsE, pENTRU cARE sE DAToREAZA

coNrit|eultl

oe astcunAat

soctale rle

Declar ce nu md lncadraz ln categofiile de persoane exceptate de la plata contribuliei de asigurdri sociale de sendtate,
potrivit pravederllor an, 151dinCod nscal, el lndeplinesc urmdtoarele condilil, dupe caz:

Ll

am realizat in anultiscal prscedent venjturi anuale cumulate cel pulin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe lare din una sau mai

multe surse de venituri, astfel:

E

venituri din activitrti independente

E

venituri din asocierea cu o persoanl juridicd, contribuabil potrivit titlurilor ll, lll din Codulfiscal sau Legii nr '17012016

E
D

venituri din cedarea folosintei bunurilor
venituri din investilii

LJ

ven,tun din aclivitdli agricole, piscicullurl, silviculturS

E

venituridin alte surse

!

incep sa desfalor activitate sau incep sa realizez venituri in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potnvrt art. 120
din Codulfiscal, din una sau maimulte surse de venit, este cel pulin egal cu nivelul salariului minim brut pe lard in vigoare in luna in care
estimeaz, veniturile.

III,2, OPTIUNEA CONTRII

SOCIALE DE SANATATE

Dec|arciamrea|izatpentrUanU|fisca|precedentvenituricumu|aieprevazut@
subcap lll.l), sub nivelul salariului de baze minim brut pe lar, $ioptez pentru depunerea declaraliei
li plata contribulieide asiguriri
sociale de senabte pentru anul in curs, in aceleagi condilii prevezute pentru peFoanele care realizeizl venituri pesie nivelulATENTIEI Optiun€a ests obligatorie pentru lntregul an fiscal, cu exceptia situatiei prcvlzu]'€ la aft.174 alin. (3) din Codut fiscal.

!

Declar cd lncepend cu data de: zi E E tuna D tr an
D tr
me incadrcz in una din situaliile de mai jos gi soticit
stoparea obllgafi.lor de Pbte reprezentend contriburia de asigudri sociale de senetate, potrivit art, 174 atin, (3) din
Codu! tiscal, dupe caz:

tr

tr

a) Tncetare a activitdlii

tr

b) Suspendare temporara a activitelii potrivit legislatiej in materie
Pentru atestarea lncadririi in una din sltuatiile previzute mai sus, anexez urmdtoarele documente justificaflve;

Copie de pe certiflcatul de radiere din registrul oficiului comedului / copie de pe certificatul constatalor

t*')

se completeazi cu alte documente prevazute de lege.

Numarde oper6lo.d6 dato cn caracter personatT5g

identificare fiscale

Ngrnlr prenumg / DenuTjr..1

l-

I

qqq

Bloc

Scard

I

:

Cod pogtal

l-lE-matl

Sub sancliunlle apllcate faptei de tals ln declaralii, declar ce datele inscrise in acestformular sunt corecte 9i complete,

Semneturd imDUternicit

Semnrtura contribuabil

Loc rezervat organului fiscal
Nr. lnregistrare

Numir de ooeralor de d.le

a

@Ecler Dersonat 759

Data:

