PROIECT
Anexa nr.2
Aspecte procedurale privind aplicarea prevederilor
art. 296^19 alin.(1^12) din Codul fiscal
1. Angajatorii nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România,
care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit instrumentelor
juridice internaţionale la care România este parte, şi care nu au încheiate acorduri cu
persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia achitării contribuţiilor sociale
datorate de angajatori, a reţinerii şi virării contribuţiilor sociale individuale, precum şi a
depunerii lunare a formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.
2. Angajatorii au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit art.72 din Codul de
procedură fiscală.
3. (1) Angajatorii care, potrivit reglementărilor comunitare, datorează în România
contribuţiile pentru salariaţii lor cărora le este aplicabilă legislaţia de asigurări sociale din
România, se înregistrează fiscal direct sau prin împuternicit.
(2) Angajatorii, alţii decât cei prevăzuţi la alin.(1), se înregistrează fiscal prin
împuternicit.
4. (1) Angajatorii care se înregistrează prin împuternicit, au obligaţia desemnării
unui împuternicit potrivit art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care depune
declaraţia de înregistrare fiscală la organul fiscal competent, având completată secţiunea
„Date privind vectorul fiscal” cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.
(2) Organul fiscal competent pentru administrarea angajatorilor de la alin.(1) este
organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa venitului.
5. (1) Angajatorii care se înregistrează direct, depun la organul fiscal competent,
formularul (090) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru
contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct", cod
MFP 14.13.01.10.11/n, având completată secţiunea „Date privind vectorul fiscal” cu
obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale.
(2) Organul fiscal competent pentru administrarea angajatorilor de la alin.(1) este
serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului
Bucureşti.
6. La încetarea obligaţiei de declarare a contribuţiilor sociale, angajatorii depun
declaraţia de menţiuni pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiei declarative
privind contribuţiile sociale sau pentru anularea înregistrării fiscale, dacă nu au alte
obligaţii declarative în România.

