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 SUBIECT: STABILIREA, DIN OFICIU, A CAS ȘI CASS 

MONITORUL OFICIAL nr. 553/3 iulie 2018 Ordinul președintelui ANAF nr. 1.494/2018 pentru aprobarea 
Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări 
sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de 
persoanele fizice, precum și modelul și conținutul unor formulare 

 intrare in vigoare: 3 iulie 2018 

 

1. Conținut. Prin acest ordin se aprobă: 

a) Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de 
asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele fizice; 

b) Modelul și conținutul formularului (670) ''Decizie privind 
stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a 
contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane 
fizice'' - formularul este utilizat pentru stabilirea, din oficiu, a 
CAS și CASS datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal 
2017. 

2. Domeniu de aplicare. Procedura aprobată prin acest ordin 
se aplică:  

a) persoanelor fizice care aveau obligația declarării venitului 
pentru stabilirea CAS și CASS, pentru anii fiscali 2016 și 
2017. 

b) persoanelor fizice cărora le-a fost stabilit, din oficiu 
(conform regulilor de calcul prevăzute de Codul fiscal), 
impozitul pe venitul net anual impozabil pentru anii fiscali 
2016 și 2017. 

3. Stabilirea din oficiu a CAS. Pentru stabilirea, din oficiu, a 
CAS, organul fiscal va întocmi lista contribuabililor pentru care 
au fost emise și comunicate decizii de impunere, din oficiu, a 
veniturilor în vederea stabilirii impozitului pe venit, pentru 
veniturile din activități independente. Din listă se vor exclude 
contribuabilii:  

(i) asigurați în sisteme de asigurare proprii de asigurări 
sociale neintegrate în sistemul public de pensii,  

(ii) care au calitatea de pensionari ai sistemului public de 
pensii și/sau sistemelor proprii de asigurare,  

(iii) pentru care venitul determinat este mai mic decât 
echivalentul a 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 
de referință. 

Baza lunară de calcul a CAS nu poate fi mai mică decât 35% 
din câștigul salarial mediu brut și nu poate depăși echivalentul 
a de 5 ori câștigul salarial mediu brut. CAS se calculează prin 
aplicarea cotei individuale/cotei integrale de contribuție (în 
funcție de opțiunea exprimată prin formularul 600) asupra 
bazei lunare de calcul. 

4. Stabilirea din oficiu a CASS. Pentru stabilirea, din oficiu, 
a CASS, se va întocmi lista contribuabililor care nu și-au 
îndeplinit obligațiile declarative și pentru care au fost emise și 
comunicate decizii de impunere din oficiu a:  

(i) veniturilor din activități independente;  

(ii) veniturilor din din agricultură, silvicultură, piscicultură;  

(iii) veniturilor din din cedarea folosinței bunurilor;  

(iv) veniturilor din din investiții; și 

(v) veniturilor din din alte surse. 

În acest context se exemplifică modalitatea de calcul a CASS 
pentru anii 2016 (baza de calcul neplafonată) și 2017 (baza 
de calcul plafonată), conform prevederilor Codului fiscal. 

Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări 
sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate 
pentru persoane fizice (formularul 670) se poate anula dacă, 
în termen de 60 zile de la comunicarea deciziei, contribuabilul 
își îndeplinește obligațiile declarative sau dacă face dovada 
(pe bază de documente) că nu avea obligația plății CAS 
și/sau CASS în anul de impunere. 

 

 


