PROIECT

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N nr.
pentru aprobarea procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori
nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care
datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum și a altor
aspecte procedurale
Având în vedere dispozițiile:
- art.146 alin.(1) - (4) și alin.(8), art.147 alin.(1) și alin.(12) - (15), art.168 alin.(1)
- (4) și alin.(8), art.169 alin.(1) și (4), art.190 alin.(1) - (4), art.191 alin.(1) și (3), art.199
alin.(1) - (4), art.200 alin.(1) și (3), art.207 alin.(1) - (3), art.208 alin.(1) și (3), art.216
alin.(2), art.219 alin.(1) - (3) și art.220 alin.(1) - (3), din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.342 alin.(1) și (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu
modificările și completările ulterioare
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul:

O R D I N
Art.1 Se aprobă Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori
nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care
datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum și alte aspecte
procedurale, prevăzută în Anexa nr.1 la prezentul ordin.
Art.2 (1) Aspecte procedurale privind aplicarea prevederilor art. 147 alin. (15),
art. 169 alin.(4), art. 191 alin.(3), art. 200 alin.(3), art. 208 alin.(3) și art. 220 alin.(1) din
Codul fiscal sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul ordin.
(2) Contribuabilii persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi
obţin venituri din salarii de la angajatorii prevăzuţi la art. 147 alin. (15) din Codul fiscal,
la care fac referire și prevederile art. 169 alin.(4), art. 191 alin.(3), art. 200 alin.(3) și art.
208 alin.(3) din Codul fiscal au obligaţia depunerii lunare a formularului 224 „Declarație
privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de
către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice
române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în
România”.

PROIECT

Art.3 Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin, reprezintă trimiteri la Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile
la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Organul fiscal central competent, organizează evidenţa acordurilor
încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum şi
evidenţa angajaţilor misiunilor diplomatice, posturilor consulare și reprezentanțelor, care
se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr.3 şi Anexa nr.4 la
prezentul ordin.
Art.5 Anexele nr.1 – 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.6 La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de
înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de
angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară
activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor
aspecte procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16
ianuarie 2013.
Art.7 Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia
generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice,
precum și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art.8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Emis la Bucureşti, la...............................

PREŞEDINTE,
Eugen - Dragoș DOROȘ
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