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In atenţia D-lui red. Adrian Vasilache
Redacţia Hot News
Referitor la solicitarea dvs., adresată CNAS şi înregistrată cu nr. RAP /43/26.07.2018,
vă comunicăm urmatoarele:
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a reglementat
pentru anul 2018, modalitatea de acordare a calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale
de sănătate, în concordanță cu noul mecanism de depunere a declarațiilor și de plată a
contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, stabilit prin noile modificări aduse Codului fiscal.
Astfel, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din
drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit
titlurilor II, III din Codul fiscal, sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinţei bunurilor, din
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse, precum şi
în cazul persoanelor care nu realizează venituri şi nu sunt exceptate de la plata contribuţiei,
calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și dreptul la pachetul de servicii
de bază se acordă de la data depunerii declaraţiei unice „Declaraţia unică privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, prevăzută la art. 174 alin. (3) din
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
La art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018, se prevede că, în anul
2018, persoanele fizice sus menţionate care realizează venituri din activităţi independente, din
drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit
titlurilor II, III din Codul fiscal, sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinţei bunurilor, din
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse îşi păstrează
calitatea de asigurat, până la termenul de depunere a declaraţiei unice, astfel încât să
beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii
proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen, termenul de depunere a declaraţiei unice
„Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice” şi a acordării calităţii de asigurat s-a prorogat până la data de 31 iulie 2018.
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Aşadar, pentru anul 2018, persoanele fizice sus menţionate, care aveau calitatea de
asigurat la data de 31.12.2017, beneficiază de calitatea de asigurat şi la pachetul de servicii de
bază până la data de 31 iulie 2018.
După data de 31 iulie 2018, persoanele fizice care nu au depus declaraţia unică,
beneficiază de pachetul minimal de servicii, care cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii,
medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu
potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare
familială, servicii de prevenţie şi îngrijiri de asistenţă medicală comunitară.
În legătură cu demersurile întreprinse de către CNAS pentru asigurarea continuităţii
acordării calităţi de asigurat persoanelor în drept, menţionăm faptul că, în conformitate cu
prevederile art. 322 alin. (5) şi (6) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018,
pentru asiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate, care au obligaţia plăţii contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate, ANAF, după depunerea declaraţiilor fiscale, are obligaţia de a
transmite CNAS informaţiile necesare în vederea acordării calităţii de asigurat.
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