
Declararea venitului 
asigurat la sistemul 

public de pensii
Prin Ordinul ANAF/CNPP nr. 874/221/20.06.2012 a fost aprobat 

modelul �i con�inutul formularului "Declara�ia privind venitul asigurat la 
sistemul public de pensii" (Formular 600 - ce se poate desc�rca de pe 
http://www.anaf.ro./Asisten�� contribuabili/Toate formularele cu 
explica�ii). Venitul declarat prin aceast� declara�ie constituie baz� de 
calcul a contribu�iei de asigur�ri sociale (CAS).

În anul 2012, declara�ia se va depune la organul fiscal în a c�rui 
raz� teritorial� se afl� adresa unde contribuabilul î�i are 
domiciliul/adresa unde locuie�te efectiv dac� aceasta este diferit� de 
domiciliu, de c�tre:

Declaratia 
privind venitul 

asigurat la 
sistemul public 

de pensii

DGFP Brasov - Serviciul Metodologie si Asistenta Contribuabili

_____________________________________________________________________
Elaborat de Serviciul Metodologie si Asistenta Contribuabili, DGFP Brasov �i publicat în 
28.06.2012

Din 
01 

iulie 
2012

- întreprinz�torii titulari ai unei 
întreprinderi individuale;
- membrii întreprinderii familiale;
- persoanele cu statut de persoan� 
fizic� autorizat� s� desf��oare 
activit��i economice;

- persoanele care realizeaz� venituri 
din profesii libere;
- persoanele care realizeaz� venituri 
din drepturi de proprietate 
intelectual� la care impozitul pe venit 
se determin� pe baza datelor din 
eviden�a contabil� în partid� simpl�.

Persoanele de mai sus care ob�in �i venituri salariale sau indemniza�ii 
�omaj ori care beneficiaz� de una din categoriile de pensii acordate în 
sistemul public de pensii, nu datoreaz� contribu�ia de asigur�ri sociale �i 
nu trebuie s� depun� "Declara�ia privind venitul asigurat la sistemul 
public de pensii". - a se vedea �i materialul "Contribu�ii sociale datorate de PFA"

 Declara�ia se depune anual, pân� la data de 31 ianuarie inclusiv a 
anului pentru care se datoreaz� CAS ori, în cazul celor care încep o 
activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la începerea 
activit��ii. (OANAF nr. 882/25.06.2006)

care se vor înfiin�a dup� 
data de 01.07.2012 

care vor începe s� 
realizeze astfel de 
venituri dup� data de 
01.07.2012


