
 
      

 
        

   
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
Către   : CABINET PREŞEDINTE 
În atenţia  : Domnului PREŞEDINTE, SORIN BLEJNAR                                    
Ref. : Referat de aprobare a proiectului de ordin pentru 

aprobarea modelului şi conţinutului 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” 

Data   :     .    .2011 
De la   : Vicepreşedinte ANAF, Mihai GOGANCEA-VĂTĂŞOIU 
Nr. înregistrare :  
 
 
 
 

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, la articolul 29619 din Codul fiscal 
a fost introdus un nou alineat (1¹), conform căruia, Declaraţia privind obligaţiile 
de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate, se depune trimestrial, prin derogare de la termenul de 
declarare lunară, de către categoriile de contribuabili prevăzute la art. 58 alin. 
(2) din Codul fiscal. 

Conform art. II alin. (5) din ordonanţa menţionată, pentru anul 2011 
persoanele sau entităţile prevăzute la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal pot opta 
pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, dacă 
depun declaraţia privind opţiunea până la data de 25 septembrie 2011. 

Având în vedere reglementările legale menţionate, prin prezentul proiect 
de ordin se propune aprobarea modelului şi conţinutului 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”, precum şi a instrucţiunilor de completare a  
acestuia. 
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Faţă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de ordin alăturat, cu ale 
cărui prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem a-l semna. 

 
 
Cu deosebită consideraţie, 

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
     MIHAI GOGANCEA – VĂTĂŞOIU 

 
 
 
 

 


