Formularul 600. Cine trebuie sa il depuna?

Formularul 600 trebuie depus la ANAF până pe 31 ianuarie, pentru stabilirea CAS
și CASS de achitat anul acesta
Potrivit noilor modificari din luna ianuarie 2018, pe langa Persoanele Fizice Autorizate care au
avut venituri din activitatile independente, au obligativitatea de a depune declaratia 600 toate
persoanele care au avut venituri din urmatoarele activitati:


venituri din asocierea cu o persoana juridica,



venituri nete din cedarea folosintei bunurilor,



venituri din investitii – (de exemplu dividendele),



venituri nete din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,



venituri brute din alte surse, definite conform Codului Fiscal.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente depun declaratia 600 la
Administratia Financiara de care apartine domiciliul titularului si datoreaza contributia de
asigurari sociale de sanatate (10%) daca au realizat in cursul anului anterior sau estimeaza a
realiza pentru anul in curs venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime
brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri (1900*12=22.800 lei)
EX: Daca venitul net anual este de 25.000 lei, se va calcula CASS de 10%*1.900= 190 lei (cota
fixa, finala) pe luna x 12 luni in 2018, care se va plati trimestrial, suma fiind de 570 lei,
respectiv anual 2280 lei.
a) Ne putem ocupa noi de intocmirea si depunerea declaratiei pentru un tarif de 100 lei +
TVA
b) Va putem oferii sprijin si consultanta in completarea declaratiei pentru un tarif de 75 lei +

TVA
Atentie in cazul in care sunt mai multi administratori, toti au obligativitatea depunerii
formularului D600.

Important! Contribuabilii care nu sunt obligati la plata CASS pot opta sa depuna si sa se
asigure in sistemul public de sanatate pentru anul 2018.
Daca desfasurati activitati independente si indepliniti unul din criteriile de mai jos sunteti
obligati la plata contributie la pensie (CAS 25%) si sa depuneti declaratia 600:


Daca in 2017 ati obtinut un venit net anual mai mare sau egal cu 22.800
lei, sunteti obligat sa contribui la sistemul public de pensie si sa depuneti
declaratia 600 pana pe 31 Ianuarie 2018. Veti plati contributie de 25% din baza de
calcul aleasa de dvs, care trebuie sa fie cel putin egala cu 1.900 lei/luna.



Daca la infiintare, cand va inregistrati la ANAF prin declaratia 220 estimati un
venit net mai mare de 1.900 lei pe luna respectiv 22.800 lei pe an, trebuie sa
depunti si declaratia 600 in 30 de zile de la infiintare.



De asemenea la schimbarea sistemului de impozitare, prin trecerea de la norma de
venit la sistem real, se estimeaza un venit net mai mare decat 22.800 lei se depune
declaratia 600



Daca norma de venit din 2018 (dupa aplicarea corectiilor daca e cazul), este egala
sau mai mare decat 22.800 lei sunteti obligat sa platiti CAS la cel putin valoarea
salariului minim brut aflat in vigoare in luna in care se plateste contributia si sa
depuneti declaratia 600 pana la 31 Ianuarie 2018 sau la 30 de zile de la infiintare.
Contribuabilii care incep activitatea in cursul anului fiscal impart norma de venit
la numarul de luni ramase si daca rezultatul este mai mare de 1.900 lei depun
declaratia 600.



Avocatii vor contribui doar la Casa de Asigurari a Avocatilor

EX: Daca venitul net anual este de 25.000 lei, se va calcula CAS de 25%*25.000 = 6250
lei, care se va plati trimestrial. Se poate opta totusi pentru plata la nivel minim de 22.800,
respectiv o contributie de 5700 lei/an.
Important! Contribuabilii care nu sunt obligati la plata CAS pot opta sa depuna si sa se
asigure in sistemul public de pensie pentru anul 2018.

