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Precizări privind formularul 112 

 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 

 
În Monitorul Oficial nr. 159/17.02.2022 a fost pubicat Ordinul comun 

M.F./M.M.S.S./M.S. nr. 152/153/375/2022 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". 

Principalele prevederi sunt: 
1.Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de 

plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate"(Anexa nr. 1); 

2.Se aprobă  anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" şi nr. 1.2 "Anexa asigurat" la acesta, 
prevăzute în Anexa nr. 1. 

La Anexa nr. 1.2. "Anexa asigurat” a fost introdusă o casetă nouă pentru declararea 
distinctă a salariaților care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub 
formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, de la un angajator nerezident fiscal 
în România și pentru care există un acord încheiat cu angajatorul în vederea efectuării 
calcului, plăţii şi depunerii declaraţiei. 

3. Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5. 
Au fost introduse în Nomenclatorul ”Creanțe fiscale” din Anexa nr. 2, noi creanțe: 
-Impozit pe veniturile din pensii; 
-Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, 

pensionari, care realizează venituri din pensii, pentru partea de venituri care depăşeşte 
suma lunară de 4.000 lei. 

A fost introdus în Nomenclatorul ”Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate 
angajatorului"  din Anexa nr. 3, un nou tip de asigurat, respectiv,  persoane fizice care 
realizează venituri din pensii, declaraţi de Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele 
teritoriale de pensii şi de casele sectoriale de pensii, precum şi cei declaraţi de alte 
entităţi care plătesc venituri din pensii. 

Introducerea unor noi valori în Anexa nr. 5 Nomenclatorul "Indicativ condiţii 
speciale/deosebite": 

- condiţii speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- condiţii speciale, altele decât cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), b), d)-i) din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

4.Declaraţia 112 este o declaraţie de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

5.Formularul se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în Anexa 
nr. 6. 

6.Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate 
acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), 
art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) - (9), art. 147 alin. (1), (11), (12) şi (13), art. 151 alin. 
(5) şi (6), art. 169 alin. (1) şi (11), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 
2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă. 

7.Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea veniturilor 
aferente lunii ianuarie 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


