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O R D I N    
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a 

“Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate” 

 
 
 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art.296^19 alin.(6)  
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
ministrul Finanţelor Publice, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, ministrul 
Sănătăţii 
 
emit următorul ordin: 
 
 
 ART. 1 - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul “Declaraţiei privind obligaţiile de 
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate”, precum şi anexele 1.1 „Anexa angajator” şi 1.2 „Anexa asigurat” la aceasta, 
prevăzute în anexa nr.1. 
 (2) Anexa nr.1.1 „Anexa angajator” şi Anexa nr.1.2 „Anexa asigurat” fac parte 
integrantă din formularul de la alin.(1). 
 (3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr.2 – 6. 
 
 ART. 2 - Formularul prevăzut la art.1 se completează şi se depune conform 
instrucţiunilor prevăzute în anexa nr.7. 

 
ART. 3 Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi 

asimilate angajatorului, prevăzute la art.296^3 şi 296^19 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii 
declaraţiilor de la art.1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute în anexa nr.8. 

 
ART. 4 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a 

formularului de la art.1 sunt stabilite în anexa nr.9. 
 
 ART. 5 - Anexele nr.1 – 9 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
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 ART. 6 - (1) ”Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se utilizează pentru 
declararea contribuţiilor sociale datorate, începând cu obligaţiile aferente lunii iulie 2012, 
cu termen de depunere până la data de 25 august 2012 inclusiv. 

(2) Pentru perioadele de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2011 şi data intrării în 
vigoare a prezentului ordin, ”Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se 
completează şi se rectifică, după caz, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 
1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a 
“Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. 

 
Art. 7 – Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
 Art. 7 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I  
 
 
  Emis la Bucureşti, în data de ..........................2012 
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