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Decizia Comisiei fiscale centrale (CFC) nr. 2/2015 vizează exceptarea de la 
plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a unor persoane care obțin 
venituri din cedarea folosinței bunurilor. 

Potrivit Deciziei CFC nr. 2/2015 sunt exceptate de la plata CASS următoarele 
persoane: 

1. persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau 
reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe 
teritoriul altui stat membru al UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene sau 
în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de 
securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - 
maternitate, şi fac dovada valabilităţii asigurării;  

2. persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori 
reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri 
privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa 
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu 
beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o 
perioadă mai mare de 90 de zile. 

OPANAF nr. 2963/2015 aprobă: 

- procedura de aplicare a prevederilor Deciziei CFC nr. 2/2015; 
- modelul și conținutul formularului 602 ''Declarație pe propria răspundere 

pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate 
a persoanelor fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor''. 

Pentru aprobarea exceptării de la plata CASS, persoana fizică depune la 
organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, formularul 602, însoțit de 
documente justificative (original și copie dacă se depun la registratură sau 
copii legalizate dacă documentele se depun prin poștă).  

Organul competent poate respinge solicitarea de exceptare de la plata CASS 
dacă nu se îndeplinesc condițiile legale pentru exceptare, caz în care va stabili 
obligații de plată și va emite decizii de impunere privind plățile anticipate. 

Dacă se întrunesc condițiile legale pentru exceptarea de la plata CASS, 
persoana respectiva se va scoate din evidența fiscală și se vor desființa, după 
caz, deciziile de impunere emise, pentru CASS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 
Ordinul președintelui ANAF nr. 
2963/2015 pentru aprobarea 
procedurii de aplicare a Deciziei 
Comisiei fiscale centrale nr. 
2/2015, aprobată prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 
837/2015, precum şi a modelului şi 
conţinutului formularului 602 
„Declaraţie pe propria răspundere 
pentru exceptarea de la plata 
contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate a persoanelor fizice care 
realizează venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor“, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 
879/24 noiembrie 2015 

*intrare în vigoare: 24                    
noiembrie 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm 
să luați decizii numai după consultarea 
unui specialist. 

 

©Tax&Business Solutions SRL 2015 


