AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI

FISCALĂ

DE SĂNĂTATE

Nr. …../………..2018

Nr. …../………..2018
ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora între
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,a informaţiilor
cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de
asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi
a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de
sănătate
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. ……din ……. 2018 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi nr.
D.G. …. din ……. 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
- art. 322 alin. (5) şi (6) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor:
- art. 154 din Legea nr. 227/205 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate emit următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Proceduraprivind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora între
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a informaţiilor
cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de
asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi
a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de
sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi din cadrul Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor
publice nr.1987/513/2015 pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea
transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al
asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală,
Ionuţ Mişa

p. Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate,
Răzvan Teohari Vulcănescu
Vicepreşedinte

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora între Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a informaţiilor cuprinse în
declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări
sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a
informaţiilorreferitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în
Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate
1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate informaţiile cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de
contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate şi informaţiile referitoare la
declararea/achitarea contribuţiei, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Informaţiile prevăzute la pct. 1 se transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în
vederea acordării calităţii de asigurat persoanelor fizice care depun/pentru care se depun declaraţiile
fiscale în care sunt înregistrate persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de
asigurări sociale de sănătate;
3. Lista persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, este prevăzută în anexa nr. 1
4.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite centralizat Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate informaţiileprevăzute la pct. 1,începând cu anul 2018, după cum urmează:
a) zilnic, se transmit informaţiile referitoare la persoanelor înregistrate în formularul D112;
b) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018– până la data intrării în vigoare a prezentului
ordin, informaţiile referitoare la persoanele fizicecare realizează venituri din cele prevăzute la art. 155
alin. (1) lit. b) - h) şi cele prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au depus declaraţiile fiscale
(D604/Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele
fizice - în continuare denumită Declarație unică și D 605/ Cerere de încetare a calității de
persoană fizică fără venituri), se transmit în termen de 10 zile;
c) după intrarea în vigoare a prezentului ordin, informaţiile referitoare la persoanele care au
depus declaraţiile fiscale (Declarație unică), se vor transmite zilnic.
5. Structura fişierului de raportare a informaţiilor privind categoriile de persoane menţionate la
pct. 1 este prevăzută în anexa nr. 2.
6. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală informaţiile privind lista persoanelor fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și în art.
154 din Legea nr. 227/205 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate
în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate pe
categorii de asiguraţi.
7. Informaţiile prevăzute la pct. 6 se transmit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în
vederea încadrării persoanelor fizice prevăzute la pct. 6 în categoria de persoane fizice exceptate de
la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
8. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite centralizat Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală lunar, până la data de 25 a lunii următoare, lista persoanelor care se încadrează
în categoriile menţionate la pct. 6, înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din
Platforma informatică din asigurările de sănătate la sfârşitul lunii anterioare.

9. Lista categoriilor de persoane fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor
din Platforma informatică din asigurările de sănătate, întocmită potrivit prevederilor art. 224 alin. (1)
din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare și în art. 154 din Legea nr. 227/205
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr.3.
10. Structura fişierului de raportare a informaţiilor privind categoriile de persoane menţionate la
pct. 6 este prevăzută în anexa nr. 4.
11. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea exceptării de la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate a categoriilor de persoane fizice prevăzute la pct. 6, gestionează
informaţiile primite de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru îndeplinirea obligaţiilor care
îi revin potrivit legii.
12. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate înregistrează persoanele fizice prevăzute la pct.
1 în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările sociale de
sănătate pe categorii de asiguraţi, potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au
obligaţia respectării prevederilor referitoare la confidenţialitatea, utilizarea şi păstrarea datelor şi
informaţiilor furnizate, conform prevederilor legale.
14. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA 1
la procedură
LISTA
categoriilor de persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate şi
informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, prevăzute la pct. 1
Nr.
crt.

Categorii de persoane fizice
1 persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor,pentru care
contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursăde către plătitorul de
venituri şi se declară în declaraţia formular D112,potrivit Capitolului III al Titlului
V din Codul fiscal, precum şi cei care beneficiază de indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate potrivit OUG 158/2005
2 persoane fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă de către
plătitorul de venituri şi se declară în declaraţia formular D112, potrivit Capitolului
III al Titlului V din Codul fiscal
3 persoane fizice care realizează venituri din arendă pentru care contribuţia de
asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă de către plătitorul de venituri şi se
declară în declaraţia formular D112, potrivit Capitolului III al Titlului V din
Codul fiscal
4 persoane fizice care realizează venituri din asocieri cu persoane juridice,
contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Codul fiscal sau Legii
nr. 170/2016, pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la
sursă de către plătitorul de venituri şi se declară în declaraţia formular D112,
potrivit Capitolului III al Titlului V din Codul fiscal
5 persoane fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă
pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă de către
plătitorul de venituri şi se declară în declaraţia formular D112, potrivit Capitolului
III al Titlului V din Codul fiscal
6 șomeri şi persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii
suportate din bugetul asigurărilor de șomaj
7 persoane fizice care realizează venituri, peste nivelul plafonului minim, de natura
celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, care depun declaraţia Declarație unică
8 persoane fizice care realizează venituri, sub nivelul plafonului minim, de natura
celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, care depun opţional declaraţia Declarație
unică
9 persoane fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, care nu
realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia şi nu se încadrează în
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate, care depun opţional declaraţia Declarație unică

10 persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004
privind procedura adopţiei, republicată, în concediu pentru creşterea copilului
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.
132/2011, cu modificările şi completările ulterioare
11 persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
12 Persoane prevăzute la art.1 alin.(2) sau art. 23 alin.(3) sau art. 32 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006,
cu modificările și completările ulterioare, declarate de Casa Națională de Asigurări

de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate
13 Asigurați preluați de casele teritoriale de pensii de la unitățile în faliment, precum
și persoane preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de
muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către
Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de către casele
sectoriale de pensii

ANEXA 2
la procedură
Structura fişierului de raportare a informaţiilor privind categoriile de persoane menţionate la pct. 1
Structura fișier pentru D112
SAN_ANGAJATOR
Cod
ID_ANGAJATOR
D_REC
LUNA_R
AN_R
CIF
DEN
RGCOM
CAEN
ADR_STR
ADR_NR
ADR_BL
ADR_SC
ADR_ET
ADR_AP
ADR_SECT
ADR_LOC
ADR_JUD
ADR_TEL
EMAIL
CASAANG
NZL
B_SANATATE
B_BRUTSALARII

C2_11
C2_12
C2_13
C2_14
C2_15
C2_16

Denumire
Id angajator
Declaratie rectificativa
Perioada de raportare - Luna
Perioada de raportare - An
Cod de identificare fiscală
Denumire sau Nume si Prenume
Nr. înmatriculare la Registrul
Comerţului
Cod CAEN
strada
numar
bloc
scara
etaj
apartament
sector
localitate
județ
telefon
email
Casa de Asigurari de Sănătate a
angajator
Numar zile lucratoare
Număr de asigurati concedii si
indemnizații
Total fond de salarii brute

Tip(lungime)câmp
NUMBER(20)
NUMBER(1)
NUMBER(2)
NUMBER(4)
NUMBER(13)
VARCHAR2(200CHAR)
VARCHAR2(14CHAR)

Nr. Cazuri - Incapacitate
temporară
Total zile prestații - Incapacitate
temporară
Zile prestații suportate de
angajator - Incapacitate
temporară
Zile prestatii suportate din
FNUASS - Incapacitate
temporară
Suma suportată de angajator Incapacitate temporară
Suma suportată de FNUASS Incapacitate temporară

NUMBER(6)

Observații

NUMBER(4)
VARCHAR2(200CHAR)
VARCHAR2(20CHAR)
VARCHAR2(32CHAR)
VARCHAR2(3CHAR)
VARCHAR2(10CHAR)
VARCHAR2(10CHAR)
NUMBER(2)
VARCHAR2(200CHAR)
VARCHAR2(30CHAR)
VARCHAR2(15CHAR)
VARCHAR2(200CHAR)
VARCHAR2(2CHAR)
NUMBER(2)
NUMBER(6)
NUMBER(15)

NUMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(15)
NUMBER(15)

Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018

C2_21

Nr. Cazuri - Prevenire
îmbolnavire
Total zile prestații - Prevenire
îmbolnavire
Zile prestații suportate din
FNUASS - Prevenire
îmbolnavire
Suma suportata de FNUASS Prevenire îmbolnavire
Nr. Cazuri - Sarcină si lăuzie
Total zile prestații - Sarcină si
lăuzie
Zile prestatii suportate din
FNUASS - Sarcină si lăuzie
Suma suportata de FNUASS Sarcină si lăuzie
Nr. Cazuri – Ingrijire copil
bolnav
Total zile prestatii - Ingrijire
copil bolnav
Zile prestatii suportate din
FNUASS - Ingrijire copil
bolnav
Suma suportată de FNUASS Ingrijire copil bolnav
Nr. Cazuri - Risc maternal
Total zile prestații - Risc
maternal
Zile prestații suportate din
FNUASS - Risc maternal
Suma suportata de FNUASS Risc maternal
Total - Suma suportată de
angajator pentru concedii,
indemnizații
Total contributii pentru concedii
şi indemnizații calculate la fond
salarii

NUMBER(6)

C2_9

Total contributii datorate pentru
concedii si indemnizații

NUMBER(15)

C2_10

Total cuantum prestatii de
suportat din bugetul FNUASS
pentru concedii si indemnizații
Total sumă recuperată de
angajator din contribuţia lunii
curente

NUMBER(15)

C2_120

Total sumă de virat la FNUASS
pentru concedii şi indemnizaţii

NUMBER(15)

C2_130

Total sumă rămasă de recuperat
de la FNUASS pentru concedii
şi indemnizaţii

NUMBER(15)

C3_SUMA

Total - Sumă suportată din
FAMBP

NUMBER(15)

C2_22
C2_24
C2_26
C2_31
C2_32
C2_34
C2_36
C2_41
C2_42
C2_44
C2_46
C2_51
C2_52
C2_54
C2_56
C2_T6
C2_7

C2_110

NUMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(15)
NUMBER(6)
NUMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(15)
NUMBER(6)
NUMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(15)
NUMBER(6)
NUMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(15)
NUMBER(15)
NUMBER(15)

NUMBER(15)

Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018
Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018

Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018
Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018
Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018
Pentru
situaţiile
anterioare
datei de

01.01.2018
Număr de asigurați (concedii si
indemnizații )
Număr de asiguraţi pentru care
angajatorul datorează contribuţii
de asigurări sociale
Total contributii concedii si
indemnizații datorate pentru
indemnizațiile suportate de
FAMBP

NUMBER(6)

E2_9

Total contribuții datorate pentru
concedii si indemnizații

NUMBER(15)

E2_11

Nr. Cazuri - Incapacitate
temporară
Total zile prestații - Incapacitate
temporară
Zile prestații suportate din
FNUASS - Incapacitate
temporară
Suma suportata de FNUASS Incapacitate temporară
Nr. Cazuri - Prevenire
îmbolnăvire
Total zile prestații - Prevenire
îmbolnăvire
Zile prestații suportate din
FNUASS – Prevenire
îmbolnăvire
Suma suportata de FNUASS –
Prevenire îmbolnăvire
Nr. cazuri – Sarcina si lauzie
Total zileprestatii - Sarcina și
lăuzie
Zile prestatii suportate din
FNUASS - Sarcina și lăuzie
Suma suportată de FNUASS –
Sarcina și lăuzie
Nr. cazuri – Ingrijire copil
bolnav
Total zile prestații – Ingrijire
copil bolnav
Zile prestatii suportate din
FNUASS – Ingrijire copil
bolnav
Suma suportata de FNUASS Ingrijirecopilbolnav
Nr. cazuri - Risc maternal
Total zile prestatii - Risc
maternal
Zile prestatii suportate din
FNUASS - Risc maternal
Suma suportata de FNUASS Risc maternal
Total - Suma suportata de
FNUASS
Total sumă de virat la FNUASS
pentru concedii şi indemnizaţii

NUMBER(6)

Total sumă rămasă de recuperat
de la FNUASS pentru concedii

NUMBER(15)

D2
D4
E2_8

E2_12
E2_14
E2_16
E2_21
E2_22
E2_24
E2_26
E2_31
E2_32
E2_34
E2_36
E2_41
E2_42
E2_44
E2_46
E2_51
E2_52
E2_54
E2_56
E2_66
E2_120

E2_130

NUMBER(15)
NUMBER(15)

Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018
Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018

NUMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(15)
NUMBER(6)
NUMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(15)
NUMBER(6)
NUMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(15)
NUMBER(6)
NUMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(15)
UMBER(6)
UMBER(5)
NUMBER(5)
NUMBER(15)
NUMBER(15)
NUMBER(15)

Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018
Pentru
situaţiile

şi indemnizaţii

anterioare
datei de
01.01.2018
Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018

E3_SUMA

Total – Sumă suportată din
FAMBP

NUMBER(15)

NR_INREG
DATA_INREG
NUME_DECLARAN
T
FUNCTIE_DECLA
RANT
EXPORTAT
LOT
C2_8

Nr. înregistrare
Data înregistrare
Nume declarant

VARCHAR2(30CHAR)
DATE
VARCHAR2(75CHAR)

Funcție declarant

VARCHAR2(75CHAR)

exportat
lot
Total contributii concedii si
Indemnizatii datorate pentru
indemnizațiile suportate de
FAMBP

VARCHAR2(1CHAR)
VARCHAR2(20CHAR)
NUMBER(15)

E2_7

Total contributii pentru concedii
şi indemnizații calculate la total
indemnizaţii

NUMBER(15)

E2_110

Total sumă recuperată de
institutia asimilată angajatorului
din contribuţia lunii curente

NUMBER(15)

E2_10

Total cuantum prestatii de
suportat din bugetul FNUASS
pentru concedii și indemnizații
Cod de identificare succesor

UMBER(15)

Denumire
Identificator asigurat
Identificator angajator
Cnp asigurat
Nume asigurat
Prenume asigurat
Data intrare în categoria de
asigurat
Data ieșire din categoria de
asigurat
Casa de asigurări de sănătate a
asiguratului
Tip coasigurat 1
Cnp coasigurat 1
Nume coasigurat 1
Prenume coasigurat 1
Tip coasigurat 2
Cnp coasigurat 2
Nume coasigurat 2
Prenume coasigurat 2
Tip coasigurat 3
Cnp coasigurat 3
Nume coasigurat 3
Prenume coasigurat 3
Tip asigurat dpdv contract de
munca
Baza Contributie Individuală
sănătate

Tip(lungime)câmp

Observații

NUMBER(20)
NUMBER(20)
NUMBER(13)
VARCHAR2(75CHAR)
VARCHAR2(75CHAR)
DATE

NOT NULL
NOT NULL

CIFS

Default ’N’
Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018
Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018
Pentru
situaţiile
anterioare
datei de
01.01.2018

NUMBER(13)

SAN_ASIGURATI

Cod
ID_ASIGURATI
ID_ANGAJATOR
CNP_ASIG
NUME_ASIG
PREN_ASIG
DATA_ANG
DATA_SF
CASA_SN
TIP_C1
CNP1
NUME1
PRENUME1
TIP_C2
CNP2
NUME2
PRENUME2
TIP_C3
CNP3
NUME3
PRENUME3
A_1
A_11

DATE
VARCHAR2(2CHAR)
VARCHAR2(1CHAR)
NUMBER(13)
VARCHAR2(75CHAR)
VARCHAR2(75CHAR)
VARCHAR2(1CHAR)
NUMBER(13)
VARCHAR2(75CHAR)
VARCHAR2(75CHAR)
VARCHAR2(1CHAR)
NUMBER(13)
VARCHAR2(75CHAR)
VARCHAR2(75CHAR)
NUMBER(2)
NUMBER(15)

A_12
B11_3
B11_6
B3_9
B3_10
B3_12
B3_13
B4_1
B4_5
B4_6
C_1
C_4
C_8
C_9
EXPORTAT
LOT
B1_1
CIS_ASIG

Contribuție Individuală-sănătate
Angajator-Suma pentru care se
beneficiaza de scutire la
sănătate
Asigurat- Suma pentru care se
beneficiază de scutire la
sănătate
Bază de calcul a CAS aferentă
indemnizaţiilor (conform
| O.U.G. nr. 158/2005) - asigurat
Suma prestatii de Asigurari
sociale suportate de angajator
(conform legii 346/2002)
Total indemnizație sănătate
suportată de angajator (cf.OUG
158/2005)
Total indemnizație sănătate
suportata din FNUASS
Total zile lucrate
Baza contribuție individuală la
sănătate
Contribuție individuală la
sănătate
Tip asigurat raportat de entități
assimilate angajator
Prestaţii pentru accidente de
muncă
Baza contribuție individuală la
sănătate
Contribuție individuală la
sănătate
exportat
lot
Tip asigurat dpdv contract de
muncă
Cod de identificare la sănătate

NUMBER(15)
NUMBER(15)

Denumire
Identificator certificat
Identificator asigurați
Seria cetificatului de concediu
medical
Numarul certificatului de
concediu medical
Seria cetificatului de concediu
medical inițial
Numarul certificatului de
concediu medical inițial
Data acordarii certificatului
medical
Data început valabilitate
concediu medical
Data încetare valabilitate
concediu medical
Codul numeric personal al
copilului/Cod unic de
identificare din sistemul de
asigurări de sănătate
Codul indemnizației notat pe
certificatul de concediu medical
Locul de prescriere a
certificatului medical
Cod urgență medico-

Tip(lungime)câmp

Observații

NUMBER(20)
NUMBER(20)
VARCHAR2(5CHAR)

NOT NULL
NOT NULL

NUMBER(15)
NUMBER(15)
NUMBER(15)
NUMBER(15)
NUMBER(15)
NUMBER(2)
NUMBER(15)
NUMBER(15)
NUMBER(2)
NUMBER(15)
NUMBER(15)
NUMBER(15)
VARCHAR2(1CHAR)
VARCHAR2(20CHAR)
NUMBER(2)

DEFAULT 'N'

NUMBER(13)

SAN_CERTIFICATE

Cod
ID_CERT
ID_ASIGURATI
D_1
D_2
D_3
D_4
D_5
D_6
D_7
D_8

D_9
D_10
D_11

VARCHAR2(10CHAR)
VARCHAR2(5CHAR)
VARCHAR2(10CHAR)
DATE
DATE
DATE
NUMBER(13)

VARCHAR2(2CHAR)
NUMBER(2)
VARCHAR2(3CHAR)

Format zz.ll.aaaa

D_12
D_13
D_14
D_15
D_16
D_17
D_18
D_19
D_20
D_21
EXPORTAT
LOT
D_22
D_23

chirurgicală
Cod boală infecto-contagioasă
grupa A
Numarul avizului medicului
expert
Zile prestații (zilelucratoare)
suportate de angajator
Zile prestații (zilelucratoare)
suportate de FNUASS
Total zile prestații (zile
lucratoare) aferente concediului
medical
Suma venituri ultimele 6 luni
Numar de zile aferente
veniturilor din ultimele 6 luni
Media zilnica a bazei de calcul
Indemnizație săăatate suportată
de angajator
Indemnizație sănătate suportată
din FNUASS
exportat
lot
Data aviz direcția de sănătate
publica
Cod boală

VARCHAR2(2CHAR)
VARCHAR2(10CHAR)
NUMBER(2)
NUMBER(2)
NUMBER(2)
NUMBER(6)
NUMBER(3)
NUMBER(104)
NUMBER(18)
NUMBER(18)
VARCHAR2(1CHAR)
VARCHAR2(20CHAR)
DATE
VARCHAR2(3CHAR)

SAN_CONTRACTE

Cod

Denumire

Tip(lungime)câmp

Observații

ID_CONTR
ID_ASIGURATI
B1_1

identificator
Identificator asigurat
Tip asigurat dpdv contract de
muncă
desființat
exportat
lot

NUMBER(20)
NUMBER(20)
NUMBER(2)

NOT NULL
NOT NULL

NUMBER(15)
VARCHAR2(1CHAR)
VARCHAR2(20CHAR)

DEFAULT 'N'

Denumire
Identificator creanțe
Identificator angajator
Cod obligație
Suma datorată
Suma deductibilă
Suma de plată
exportat
lot

Tip(lungime)câmp

Observații

NUMBER(20)
NUMBER(20)
NUMBER(3)
NUMBER(15)
NUMBER(15)
NUMBER(15)
VARCHAR2(1CHAR)
VARCHAR2(20CHAR)

NOT NULL
NOT NULL

B1_12
EXPORTAT
LOT
SAN_CREANTE

Cod
ID_CRE
ID_ANGAJATOR
A_CODOBLIG
A_DATORAT
A_DEDUCTIBIL
A_PLATA
EXPORTAT
LOT

DEFAULT 'N'

Structura fişier pentru declaraţia Declarație unică pentru an >= 2018

Nr.
crt

Elemente/atribute

< Declarație unică>
1. 1
luna_r
2. 2
an_r
3. Data_depunere

Denumire câmp

Perioada de raportare Luna
Perioada de raportare An
Data depunere

Tip
şi
lungime
câmp

Câmp
obligatoriu

N(2)

DA

N(4)

DA

DATE

DA

Observații

4.

Nr_inreg

5. 4
d_rec
6.
Rectif2

7. nume_c
6
8. prenume_c
7
9. 8
judet_c
10. 9
cif
11. 1
0
cis
12. 1
1
nerezident

declaratie/înregistrare
Numar înregistrare
ANAF
Bifa - Declarație
rectifcativă
Tip rectificare
(se rectifică doar
cap21, cap22, cap23,
Declarație unică
_oblig,produse)
Nume
Prenume
Judet
Cod numeric
personal/Număr de
identificare fiscală din
România
Cod de identificare la
sănătate (se obţine de
către persoana fizică de
la Casa de Sănătate)
Bifa -Nerezident

N(20)

DA

N(1)

DA

N(1)

C(75)
C(75)

DA
DA

C(2)

DA

N(13)

DA
Se completează daca
persoana are NIF

N(13)

N(1)

se va exporta judeţul de
domiciliu din baza de date
ANAF

DA

13.
secvenţa

Index declaraţie

< Declarație unică>
Capitolul 2. Secţiunea 1. Subsecţiunea 1.Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în
sistem real
<cap21>

0-n aparitii (A+B)

14.
Id_cap21
15. secventa
16.

estr_categ_venit

Pentru cazul in care exista
mai multe înregistrări la
acelasi cnp

Index rând
index

1. Categoria de venit

N(4)

DA

1001-Venituri din activitati
de productie, comert, prestari
servicii
1002-Venituri din profesii
liberale
1003-Venituri din drepturi de
proprietate intelectuala
1009-Venituri din activităţi
agricole
1010-Venituri din
silvicultura
1011-Venituri din
piscicultura
1004-Venituri din cedarea
folosintei bunurilor calificata

in categoria venituri din
activitati independente
1005-Venituri din cedarea
folosintei bunurilor, sub 5
contracte de inchiriere,
inclusiv
1006-Venituri din cedarea
folosintei bunurilor, in scop
turistic

17.

estr_data_incep

Data începerii activităţii
(zz.ll.aaaa)

D(10)

estr_data_sf

Data încetării activităţii
(zz.ll.aaaa)

D(10)

18.

</cap21>

D220_2 - Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit
<cap22>

0-n aparitii (A+B+fisa)

Id_cap22

Index rând

19.

20. secventa
21.

estn_categ_venit

22.
23.

estn_data_incep
estn_data_sf

Pentru cazul in care exista
mai multe inregistrari la
acelasicnp

index

Categoria de venit

Data începerii activităţii
(zz.ll.aaaa)
Data încetării activităţii
(zz.ll.aaaa)

N(4)

DA

1001-Venituri din activitati
de productie, comert, prestari
servicii
1007-Venituri din cedarea
folosintei bunurilor, in scop
turistic, sub 5 camere,
inclusiv
1008-Venituri din cedarea
folosintei bunurilor, in scop
turistic, peste 5 camere

D(10)
D(10)

</cap22>
Capitolul 2. Sectiunea 1. Subsectiunea 3 - Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole,
impuse pe bază de norme de venit
<cap23>
24.

Id_cap23

25. secventa
26.
Categ_agr_nv
</cap23>
< Declarație unică

0-n aparitii
(A+B+produse)
Index rând
index
N(4)

DA

Se completeaza cu :
1009 - Venituri din activităti
agricole

_oblig>
27. secventa
28. 2
7
Categ_FV
29.

Cass_bifa_plafon

index
categorie

N(4)

-Venituri peste plafon
minim
-Venituri sub plafon
minim si optare pentru
plata CASS
N(1)
-Persoana fără venituri
care opteaza pentru plata
CASS
Cass_bifa_plafon=1,2,3

DA

Daca cass_bifa plafon=3, se
completeaza cu codul de
categorie stabilit pentru
persoanele fara venit (9999)
1=venituri peste plafon
minim
2=venituri sub plafon cu
optare plata CASS
3=fara venituri cu optare
plata CASS

</ Declarație
unică _oblig>
</ Declarație
unică >
Structura fişier pentru declaraţia 604/605
Nr.
crt

Cod

Denumire câmp

1.
2.

an_r
luna_r

3.

cnp/CIS

4.

cod_jud

Anul de raportare
Luna de raportare
Cod numeric
personal/cod de
identificare la sănătate
Cod județ

5.

categ

Categorie

6.

Data_dep

7.

Nr_lot

ANEXA 3

Data depunere
declarație D604/D605
(zz.ll.aaaa)
Numar lot

Tip
şi
lungime
câmp
N(4)
N(2)

Observații

N(13)
N(2)
C(10)
D(10)
N(6)

Denumire categorie:
FV604 sau F605

la procedură
LISTA
lista persoanelor fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al
asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate pe categorii de asiguraţi, prevăzute la pct. 6

100

copiii până la vârsta de 18 ani

102

tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de
liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea
studiilor, ucenici sau studenţi

103

tinerii cu vârsta de pana la 26 ani, care provin din sistemul de protecție a copilului și nu
realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia sau nu sunt beneficiare de
ajutor social acordat în temeiul Legii 416/2001

104

Studenţi-doctoranzi scutiți de plata contribuţiei, prevăzuţi la art. 164 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

108

persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare

109

femeile însărcinate şi lăuzele

110

bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul
Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni

107.1 persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Decret Lege nr. 118/1990 republicat
modificat prin O.G. 105/1999, aprobata prin Legea nr. 189/2000
107.2 persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
107.3 persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de
la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea
Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
107.4 persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările
ulterioare
107.5 persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor
drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în
perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare

302

persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv
în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri
educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în
perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate

304

persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare
preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum
şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor
necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii

308

persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o
perioada de cel mult 12 luni

304

personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat
pentru Culte.

ANEXA 4
la procedură
Structura fişierului de raportare a informaţiilor privind categoriile de persoane menţionate la pct. 6
Nr.
crt.
1
2
3

Nume

Tip(lungime) camp

Semnificatie

SURSA
JUDET_SURSA
DATA_RAPORTARE

varchar2(10)
varchar2(2)
date

4
5
6

AN_RAPORTARE
LUNA_ RAPORTARE
COD_CATEGORIE

number(4)
number(2)
varchar2(10)

7

AN_APARTENENTA_CATEGORIE

number(4)

8

LUNA_
APARTENENTA_CATEGORIE
CNP

number(2)

CNAS
Cod judet care a transmis datele
Data cand au fost extrase datele de la
sursa
Anul pentru care se face raportarea
Luna pentru care se face raportarea
Cod al categoriei in care este incadrata
persoanain luna si anul de apartenenta
la categoria mentionata
Anul in care persoana este incadrata in
categoria mentionata
Luna in care persoana este incadrata in
categoria mentionata
Cod numeric personal

9

varchar2(13)

