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Material informativ

Modificarea formularului 112-Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Formularul 112-Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate este o declarație de
impunere in sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Declarația se completează cu ajutorul programului de asistenă și se depune prin
mijloace electronice de transmitere la distanță.

Declaraţia se depune:

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc
veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt
asimilate acestora, instituţiile/entităţile prevăzute la art. 101 alin. (1), art. 136 lit. d) - f) şi art.
153 alin. (1) lit. f) - f3) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în
România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră
sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

- trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii
de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în
calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat

venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi
exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în
anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice
care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între
persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale
de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de
contract individual de muncă;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc
veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor
contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice
contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul
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specific unor activităţi, cu completările ulterioare, veniturile din pensii, pentru care impozitul
se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art.
84 alin. (8), art. 101 alin. (1) şi art. 125 alin. (8) - (9) din Codul fiscal.

Prin O.M.F. Nr. 152 din 8 februarie 2022 au fost efectuate următoarele modificări:

a) introducerea în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” a unor noi creanțe (impozitul pe
veniturile din pensii, CASS datorată de pensionari);

b) introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate
angajatorului” a unui nou tip de asigurat (Pensionari, care realizează venituri din
pensii, declarați de CNPP);

c) introducerea unor noi valori în Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale /
deosebite”, pentru declararea locurilor de muncă în condiții speciale.

Prevederile O.M.F. Nr. 152 din 8 februarie 2022 se aplică începând cu declararea
veniturilor aferente lunii ianuarie 2022.

Biroul Asistență pentru contribuabili- 21.02.2022

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN 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"

Ministerul Finanţelor Nr. 152 din 8 februarie 2022
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale Nr. 153 din 9 februarie 2022
Ministerul Sănătăţii Nr. 375 din 11 februarie 2022


