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                                        Anexa nr. 2   
   

INSTRUCŢIUNI 
de completare a formularului Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a 
“Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 

evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ 
 

 Formularul Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a “Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate“ se completează de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, care au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei 
112, dar care optează pentru depunerea lunară a acesteia, potrivit art. II alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

Formularul Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a “Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate“ se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 septembrie 
2011 inclusiv. 
     Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi 
corect, toate datele prevăzute: 
     - un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct 
la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; 
     - un exemplar se păstrează de către contribuabil. 
      Completarea formularului se face astfel: 
     Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului" 
     Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală 
utilizat pentru completarea şi depunerea formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de 
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate“. 
     Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. 
   Caseta “Denumire/Nume, Prenume” se completează cu denumirea contribuabilului. 
   Caseta “Domiciliu fiscal” se completează cu adresa domiciliului fiscal al 
contribuabilului. 
   Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către 
împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele 
de identificare ale contribuabilului pe care il reprezintă. 
     Secţiunea II "Reprezentare prin"  

 Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este 
reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi 
data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă 
autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de 
aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz. 
     Caseta “Date de identificare” se completează cu datele de identificare ale 
împuternicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal. 
     
 


