CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI
ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII
A R A

D

DECLARAŢIE DE ASIGURARE
Privind asigurarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a
persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele
salariale pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale conform
art. III din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar – fiscale.
Nr.

din ziua

luna

Anul

1. Numele şi prenumele asiguratului:

2. Codul numeric personal
3. Adresa de domicilu sau de reşedinţa:
Localitatea:
Strada:
Nr.:

Bloc:

Cod poştal:

Scara:
Judeţ:

Etaj:

A R A D

Ap.:

Sector:

Telefon:
4.Actul de identitate

Seria

Nr.

5. Declaraţie cu privire la realizarea veniturilor de natură profesională prevăzute la art. III. din
OUG nr. 58/2010:
Începând cu data de:
zi
luna
an
6. Realizez venituri de natura profesională astfel:
Lunar
Trimestrial
Semestrial
Ocazional
In calitate* de ________________________________________________________
7. Total venit net** realizat

Lei (in cifre)

_____________________________________________________________________ (in litere)
8. Baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul
asigurărilor sociale de stat***:
lei

9. Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este de:
10. Cuantumul contribuţiei individuale de asigurări sociale **** :
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,

%
lei

11. Termenul de plată pentru contribuţia individuală de asigurări sociale este până în data de 25 a
lunii, pentru luna anterioară celei în care se realizează venituri de natură profesională.
12. Contribuţia individuală se plateşte în contul nr.:

R O 0 4 T R E Z 0 2 1 2 2 2 1 0 3 0 9 X X X X X
deschis la Casa Judeţeană de Pensii ARAD.
13. Achitarea contribuţiei se poate face în numerar la casieria Casei Judeţene de Pensii ARAD, prin
mandat poştal sau prin alte mijloace de plata, în condiţiile legii.
14. Drepturile asiguratului:
a) pentru perioadele pentru care s-a plătit contribuţia individuală la bugetul asigurărilor sociale
de stat să beneficieze de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, în condiţiile legii.
b) să beneficieze de punctaj pentru stabilirea pensiei în condiţiile legii.
15. Obligaţiile asiguratului:
a) să înştiinţeze Casa teritorială de pensii despre orice modificări survenite în termenii declaraţiei.
b) în cazul în care realizează lunar venituri profesionale, în alt cuantum decât cel declarat prin
prezenta se obligă să depună o nouă declaraţie, în termen de 14 zile lucrătoare de la data
survenirii modificării;
c) în situaţia în care nu mai realizează venituri de natură profesională, are obligaţia de a notifica
acest fapt casei teritoriale de pensii, unde a depus declaraţia de asigurare, în termen de 3 zile
lucratoare de la data intervenirii acesteia.
d) în cazul în care nu realizează venituri de natura profesională, are obligaţia de a depune
declaraţia de asigurare ori de cate ori realizează venituri.
16. Pentru neachitarea contribuţiei individuale la bugetul asigurarilor sociale de stat în termenul
prevazut la punctul II din prezenta declaraţie, se datoreaza dobanzi si penalitaţi de întarziere în
condiţiile legii.
17. Prezenta declaraţie de asigurare constituie titlu de creanţa si devine titlu executoriu de la data la
care creanţele bugetare sunt scadente conform legii.
Asiguratul declară pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru
fals în declaraţii, că datele cuprinse în prezenta declaraţie corespund realitãţii.
CASA TERITORIALĂ DE PENSII ARAD
____________________________

ASIGURAT
_________________

________________________________
se va înscrie calitatea pe care o deţine persoana care realizează veniturile de natură profesională.
total venit net reprezintă cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate, din toate
sursele de venit, după caz.
venitul net se determina ca diferenţa între venitul brut și cheltuielile deductibile aferente realizării
respectivului venit.
***) se determină prin însumarea veniturilor nete realizate, dar nu mai mult de 5 salarii medii brute pe
economie.
****) se determină prin aplicarea cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale prevăzute la punctul 9
asupra bazei de calcul prevăzute la punctul 8. În situaţia modificării salariului mediu brut sau a cotei
contribuţiei individuale de asigurări sociale determinarea sumei reprezentând contribuţia individuala
de asigurări sociale datorata în baza prezentei declaraţii se va face ţinând seama de noul cuantum al
salariului mediu brut și/sau noua cota.
*)
**)
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