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Anexa nr. 1 - Angajator
DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ
A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, A IMPOZITULUI PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ 
A PERSOANELOR ASIGURATE
Declaraţie rectificativă
Perioada de raportare
DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI
accicedente de muncă D/N
Varianta de test
SECŢIUNEA A - Creanţe fiscale din impozit pe venitul din salarii şi contribuţii sociale
Denumire creanţă fiscală
Suma
Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
Număr de operator de date cu caracter personal 759
Nume,
Funcţia / calitatea
Semnătura şi ştampila
Loc rezervat autorităţii competente
Număr de înregistrare
    Din data
Prenume,
Anexa nr. 1.1 - Angajator
SECŢIUNEA A - ALTE DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI
accicedente de muncă D/N
SECŢIUNEA B - Indicatori statistici
SECŢIUNEA C
Conditii de munca
Nr.
Crt.
Total venit realizat
Total bază de calcul a contribuţiei la BASS
aferentă indemnizaţiei cf. OUG. 158/2005
Contribuţie CAS - angajator
1
2
3
4
5
6
normale
deosebite
speciale
Total
Baza calcul punctaj somaj tehnic beneficiar de scutire
Total suma de recuperat de angajator de la BASS, aferenta lunii de raportare
C.1. Condiţii de muncă
Total suma de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferenta lunii de raportare
7
Scutiri angajator
C.2. Indemnizaţii sănătate ( conform OG 158/2005)
Nr.
Crt.
Tip indemnizaţie
Nr. cazuri
Total zile
prestatii
Zile prestaţii
suportate de
angajator  
Zile prestaţii
suportate din
FNUASS
Suma suportată
de angajator
Suma suportată
din FNUASS
1
2
3
4
5
6
Incapacitate temporară de munca
Prevenire îmbolnavire
Sarcină şi lăuzie
Ingrijire copil bolnav
Risc maternal
Total
Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii, calculate la fond de salarii
Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP
Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii
Total sumă recuperată de angajator din contribuţia lunii curente
Total sumă de virat la FNUASS din concedii şi indemnizaţii
Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii
7
8
9
10
11
12
13
Total
5
Cursuri de calificare si reconversie profesională
4
Reducerea timpului de muncă
3
Trecerea temporară la alt loc de muncă
2
1
Incapacitate temporară de muncă
Sumă suportată
de FAAMPB
Suma totală
accidente de muncă
Zile prestaţii	
Număr cazuri
Tip indemnizaţie
Nr.
Crt.
C.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale
C.4. Sumă scutită din contribuţia angajatorului potrivit prevederilor legale în vigoare
C.5. Subvenţii / scutiri / reduceri (fără OUG 13/2010)
Nr.
Crt.
Sumă de recuperat din
contribuţie datorată
Sumă de restituit
de la AJOFM / AMOFM
Subvenţie / scutire / reducere
Ajutoare de deces
C.6. Contribuţie ŞOMAJ datorată de angajator
Bază de calcul 
Contribuţie
C.7. Contribuţie fond de garantare datorată
de angajator
Bază de calcul
Contribuţie
Se completează numai de instituţii asimilate angajatorilor
SECŢIUNEA D
Indicatori statistici
SECŢIUNEA E
E.1. Condiţii de muncă
Condiţii
de muncă
Total venit realizat
Total bază de calcul a contriuţiei la BASS
aferente indemnizaţiei cf. OUG. 158/2005
Contribuţie CAS - angajator
normale
E.2. Indemnizaţii sănătate (conform OG 158/2005)
Nr.
Crt.
Tip indemnizaţie
Nr.
cazuri
Total zile
prestaţii
Zile prestaţii
suportate
de aFNUASS
Suma suportată
din FNUASS
1
Incapacitate temporară de muncă
2
Prevenire îmbolnăvire
3
Sarcină şi lăuzie
4
Îngrijire copil bolnav
5
Risc maternal
6
Total
E.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Nr.
Crt.
Tip indemnizaţie
Număr cazuri
Zile prestaţii	
Suma totală
accidente de muncă
Sumă suportată
de FAAMPB
1
2
3
4
5
Incapacitate temporară de muncă
Trecerea la alt loc de muncă
Reducerea timpului de muncă
Cursuri de calificare şi reconversie profesională
Total
Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii
13
Total sumă de virat la FNUASS din concedii şi indemnizaţii
12
Total sumă recuperată de instituţia asimilată angajatorului din contribuţia lunii curente
11
Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizaţii
10
Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii
9
Total contribuţii concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP
8
7
Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii calculate la fond de salarii
Ajutoare de deces
SECŢIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare
F.1. Sediu principal
F.2. Sedii secundare (opţional)
Suma de plată
Cod de înregistrare fiscală sediu secundar
Nr. Crt.
DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ
A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, A IMPOZITULUI PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ 
A PERSOANELOR ASIGURATE
Anexa nr. 1.2 -  Asigurat
DATE DE IDENTIFICARE ASIGURAT
CO-Asiguraţi 
  Tip asigurat
CNP
Nume
Prenume
Nr. crt.
ALEGETI UNA DIN SECTIUNILE DE MAI JOS PENTRU ASIGURATUL CURENT
SECŢIUNEA A
SECŢIUNEA B
B.1. Contract - Contracte de muncă sau / şi şomaj tehnic beneficiar de scutire
B.1.1. SCUTIRI DE PLATĂ
ŞTERGE SCUTIREA DE MAI JOS      
ADAUGĂ SCUTIRE  
    ŞTERGE SECŢIUNEA B.1. DE MAI SUS
ADAUGĂ SECŢIUNE B.1.
B.2. C.N.P.A.S. - Condiţii de muncă
B.3. Indemnizaţii Asigurări Sociale cf. Ord. 158 /2005 sau prestaţii cf. Legii 346/2002
B.4. Centralizator
SECŢIUNEA C - Raportări pentru asiguraţi, completate de alte entităţi asimilate angajatorului
SECŢIUNEA D - Concedii medicale conform O.U.G. 158/2005
ŞTERGE CM DE MAI JOS 
ADAUGĂ CM 
ADAUGĂ ASIGURAT NOU
    ŞTERGE ASIGURATUL DE MAI SUS
PARAMETRI
600
1836
1836
0.01
0.055
0.052
0.105
0.208
0.0085
0.258
0.308
0.005
0.005
0.0025
0.35
1836
5
2
3
740
8.2.1.3158.1.475346.466429
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