
CASA NATIONALA DE PENSII
SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
CASA TERITORIALA DE PENSII

DECLARATIE DE ASIGURARE,
privind asigurarea în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari socittle a
persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decât cele

salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale,
conform art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru

modificarea si'completar~a Legii nr: 571/2003 privind Codul fiscal
si alte masuri financiar-fiscale

,.

Nr.= din ziuaITJ , luna IT] , anul LCrn
1. Numele si prenumele asiguratului:

2. Codul numeric personal:

3. Adresa de domiciliu sau de resedinta:

Localitatea:

Strada:

Nr.= Bloc= ScaraLCrn Etajrn Apart.LCrn
Of.postal: OTI Judet: Sector: ITJ

Telefon:

4. Actulde identitate: Seria OTI Nr. ITIIJIIJ
5. Declaratie cu privire la realizarea veniturilor de natura profesionala, prevazute la art. III

din OUG NR. 58/2010:

Începând cu data de:

6~Realizez venituri de natura profesionala astfel:

zi ITJ,lunaITJ ,anLCrn

în calitate * de:

7. Total venit net** realizat: ITIIIIJ lei (în cifre)

(în litere)

8. Baza de calcul a contributiei individuale la bugetul

asigurarilor sociale de stat* **: ITIITI lei

9. Cota de contributie individuala de asigurari sociale este de: ITJITJ%

Lunar D
Trimestrial D
Semestrial D
Ocazional D



10. Cuantumul cGl}tributieiindividuale

de asigurari sociale****: ITIIIJ lei

11.Termenul de plata pentru contributia individuala de asigurari sociale este pâna la data de 25 a lunii,

pentru luna anterioara celei în care se realizeaza venituri de natura profesionala.

12. Contributia individuala de asigurari sociale se plateste în contul nr.:

deschis la trezorerie pe seama Casei teritoriale de pensii/

Casei de Pensii a Municipiul Bucuresti

13.Achitarea contributiei se poate face în numerar la Casieria Casei teritoriale de pensii/Casei de Pensii a
Municipiului Bucuresti, prin mandat postal sauprin alte mijloace de plata, în conditiile legii.
14.Drepturileasiguratului: .

a) pentru perioadele pentru care s-a platit contributia individuala la bugetul asigurarilor sociale de stat sa
beneficieze de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, în
conditiile legii.

b) sa beneficieze de punctaj pentru stabilirea pensiei, în conditiile legii.
15.Obligatiile asiguratului:

a) sa înstiinteze Casa teritoriala de pensii despre oricemodificari survenite în termenii declaratiei;
b) în cazul în care realizeaza lunar venituri profesionale, în alt cuantum decât cel declarat prin prezenta, se
obliga sa depuna o noua deGlaratie,în termen de 14zile lucratoare de ladata survenirii modificarii;

c) în situatia în care nu mai realizeaza venituri de natura profesionala, are obligatia de a notifica acest fapt
casei teritoriale de pensii, unde a depus declaratia de asigurare, în termen de 3 zile lucratoare de la data
intervenirii acesteia.

d) în cazul în care nu mai realizeaza lunar venituri de natura profesionala, are obligatia de a depune
declaratia de asigurare ori de câte orirealizeaza venituri.

16.Pentru neachitarea contributiei individuale la bugetul asigurarilor sociale de stat în termenul prevazut
lapunctul 11dinprezenta declaratie, se datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere, în conditiile legii.
17. Prezenta declaratie de asigurare constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care
creantele bugetare sunt scadente conform legii.

Asiguratul declara pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals în
declaratii, ca datele cuprinse în prezenta declaratie corespund realitatii.

CASA TERITORIALA DE PENSII
Semnatura reprezentantului legal

(stampila)

ASIGURAT,
Semnatura

*) se va înscrie calitatea pe care o detine persoana care realizeaza veniturile de naturaprofesionala.
**) total venit net reprezinta cuantumul total net al veniturilor de natura profesionala realizate, din toate sursele de
venit, dupa caz.

venitul net se determina ca diferenta între venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii respectivului
venit

***) se determinaprin însumarea veniturilor nete realizate, dar nu mai mult de 5 salarii mediibrute pe economie;
****) se determina prin aplicarea cotei contributiei individuale de asigurari sociale prevazute la punctul 9 asupra
bazei de calcul prevazute la punctul 8. În sihtatia modificarii salariului mediu brut sau a cotei contributiei
individuale de asigurari sociale, determinarea sumei reprezentând contributia individuala de asigurari sociale
datorata în baza prezenzei declaratii se va face tinând seama de noul cuantum al salariului mediu brut si/sau de noua
cota.


