
ORDIN   Nr. 26/112 din 15 ianuarie 2008
pentru aprobarea modelului declara iei speciale prev zute la art. 4 din Ordonan a

de urgen  a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura special  de înregistrare
fiscal i de plat  a contribu iilor sociale

EMITENT:      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I EGALIT II DE ANSE
Nr. 26 din 15 ianuarie 2008

MINISTERUL S II PUBLICE
Nr. 112 din 5 februarie 2008

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 115 din 13 februarie 2008

    În temeiul prevederilor art. 14 din Hot rârea Guvernului nr. 381/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Muncii, Familiei i Egalit ii de anse i al
prevederilor art. 7 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea i
func ionarea Ministerului S ii Publice, cu modific rile i complet rile ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.
76/2007 privind procedura special  de înregistrare fiscal i de plat  a contribu iilor
sociale,

    ministrul muncii, familiei i egalit ii de anse i ministrul s ii publice emit
urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  modelul declara iei speciale prev zute la art. 4 din Ordonan a de urgen  a
Guvernului nr. 76/2007 privind procedura special  de înregistrare fiscal i de plat  a
contribu iilor sociale, cuprins în anexa care face parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

              Ministrul muncii, familiei i egalit ii de anse,
                                Paul P curaru

                         Ministrul s ii publice,
                          Gheorghe Eugen Nicol escu

    ANEXA 1

                            DECLARA IE SPECIAL
conform art. 4 alin. (2) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 76/2007 privind
procedura special  de înregistrare fiscal i de plat  a contribu iilor sociale

    Reprezentant legal (nume/prenume/func ia ocupat  în cadrul firmei)
    ...........................................................................
    al firmei, contribuabil nerezident, (potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 76/2007)/Denumire:
    ..........................................................................,
    cu sediul în: ( ar /localitate/strad /num r/cod po tal/telefon/fax/e-mail):
    ..........................................................................



    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    .........................................................................,
    în calitate de angajator al unor salaria i lucr tori sezonieri supu i legisla iei de asigur ri
sociale din România, declar c  firma, contribuabil nerezident:
    .........................................................................,
    s-a înregistrat direct, potrivit prevederilor Ordinului M.E.F. nr. 1.388/2007 (publicat în
M. Of. nr. 673 din 2 octombrie 2007), coroborat cu prevederile Ordinului M.F.P. nr.
2.157/2006 (publicat în M. Of. nr. 1.053 din 29 decembrie 2006), la Direc ia General  a
Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti, Serviciul de administrare a contribuabililor
nereziden i, în cadrul Activit ii de metodologie i administrare a veniturilor statului.
    Prin prezenta certific c  am calculat, re inut i pl tit în contul unic contribu iile
sociale*)/**) pentru lucr torii sezonieri supu i legisla iei de asigur ri sociale din
România:
______________________________________________________________________________
|Nr. | Nume/prenume salaria i lucr tori sezonieri | Cod numeric personal (CNP) |
|crt.|                                            |                            |
|____|____________________________________________|____________________________|
| (1)|                                            |                            |
|____|____________________________________________|____________________________|
| (2)|                                            |                            |
|____|____________________________________________|____________________________|
| ...|                                            |                            |
|____|____________________________________________|____________________________|

    *) Contribu iile sociale în România sunt reglementate prin: Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale (M. Of. nr. 140 din 1 aprilie
2000), cu modific rile i complet rile ulterioare, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munc i boli profesionale (M. Of. nr. 454 din 27 iunie 2002), cu
modific rile i complet rile ulterioare, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor
pentru omaj i stimularea for ei de munc  (M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002), cu
modific rile i complet rile ulterioare, titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul s ii (M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006), cu modific rile i complet rile
ulterioare, O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale
de s tate (M. Of. nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005), cu modific rile i complet rile
ulterioare.
    **) Cotele contribu iilor sociale pentru anul 2008 sunt prev zute în Legea bugetului
asigur rilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007 (M. Of. nr. 901 din 31 decembrie
2007) i Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 (M. Of. nr. 902 i 902 bis din
31 decembrie 2007).

    M  oblig s  completez i s  depun documentele prev zute de urm toarele reglement ri
legale:
    (1) pentru contribu iile de asigur ri sociale, potrivit anexelor la Ordinul MMFES nr.
680 din 1 august 2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu
modific rile i complet rile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii i
solidarit ii sociale nr. 340/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare (M. Of. nr.
575 din 22 august 2007);



    (2) pentru contribu iile la bugetul asigur rilor pentru omaj, potrivit anexelor la
Ordinul MMSSF nr. 405 din 23 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea
lunar  de c tre angajatori a eviden ei nominale a asigura ilor i a obliga iilor de plat  la
bugetul asigur rilor pentru omaj (M. Of. nr. 765 din 20 august 2004), cu modific rile i
complet rile ulterioare;
    (3) pentru contribu iile la Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s tate, potrivit
anexelor la Ordinul MS - CNAS nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile i indemniza iile de asigur ri sociale de s tate (M. Of. nr. 147 din 16
februarie 2006), cu modific rile i complet rile ulterioare, i potrivit anexelor nr. 2a), 2b)
i 2c) la Ordinul CNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calit ii de asigurat, respectiv
asigurat f  plata contribu iei, precum i pentru aplicarea m surilor de executare silit
pentru încasarea sumelor datorate la Fondul na ional unic de asigur ri sociale de s tate
(M. Of. nr. 649 din 24 septembrie 2007), cu modific rile i complet rile ulterioare.
    Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în
aceast  declara ie special  sunt corecte i complete.

    Numele persoanei care face declara ia

    Semn tura ...........................
    Data ................................                  tampila


