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Referat de aprobare 
a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru 

modificarea Anexei nr. 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 3140/2016 pentru aprobarea Procedurii de 
înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România 

prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului 
formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de 
radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul 

sau mai multe sedii permanente" 
 
 Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a fost modificat Titlul V - Contribuții sociale obligatorii din 
Codul fiscal. 
 În prezent, contribuțiile sociale obligatorii sunt: 
     a) contribuţia de asigurări sociale datorată atât de către persoanele fizice care obţin 
venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și de către persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 
     b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată atât de către persoanele fizice 
care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și de către persoanele fizice şi juridice 
care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 
     c) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de 
către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 
     d) contribuţia asigurărilor pentru şomaj datorată atât de către persoanele fizice care obţin 
venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și de către persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 
     e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de 
către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 
    f) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale datorată de către 
persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora. 
 Începând cu 01.01.2018, contribuțiile sociale obligatorii sunt: 
 - contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri 
din salarii sau asimilate salariilor, iar în cazul persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, numai pentru condiții deosebite de muncă sau pentru 
condiții speciale de muncă, după caz; 
 - contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care 
obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor; 
 - contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice și juridice 
care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora. 
 Potrivit prevederilor art.91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, organul fiscal central organizează evidenţa 
contribuabililor/plătitorilor în cadrul registrului contribuabililor/plătitorilor, care conţine și date 
privind vectorul fiscal. 

Având în vedere modificările aduse Codului fiscal, este necesară modificarea și 
completarea obligațiilor declarative care formează vectorul fiscal din formularul 013 „Declaraţie 
de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii 
nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, 
precum şi din instrucţiunile de completare ale acestuia.  
 Ca urmare, începând cu data de 01.01.2018, toate persoanele juridice care au calitatea 
de angajatori sau sunt asimilate acestora ar trebui să depună declarația de mențiuni, în termen 
de 15 zile, în vederea înscrierii, în vectorul fiscal a contribuției asiguratorie pentru muncă. 
 Pentru a veni în sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișeele 
organelor fiscale centrale, având în vedere termenul scurt de depunere a declarației de 
mențiuni, prin prezentul proiect de ordin se propune ca modificarea vectorului fiscal pentru 
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categoria de contribuabili mai sus menționată să fie realizată de către organele fiscale centrale 
competente. 

Prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele: 
 - modificarea și completarea formularului 013 „Declaraţie de înregistrare 
fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care 
desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, precum şi a 
instrucţiunilor de completare ale acestuia, conform noilor prevederi ale Codului fiscal; 
 - modificarea din inițiativa organului fiscal competent, a vectorului fiscal pentru toți 
contribuabilii persoane juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, prin 
înscrierea contribuției asiguratorie pentru muncă. 
  

 


