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Material informativ

Depunerea Formularului 112 Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal , precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau
asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene
aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte sunt obligate să depună lunar, până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, Declarația
privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența
nominală a persoanelor asigurate.

Prin excepție , plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art.
80 alin. (2) din Codul fiscal și enumerați mai jos, în calitate de angajatori sau de persoane
asimilate angajatorului, depun trimestrial Declarația privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate aferentă fiecărei luni a trimestrului, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului:
a) asociații, fundații sau alte entități 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 și au avut un număr mediu de până la 3
salariați exclusiv;

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

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

Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a
câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru.

Numărul mediu de salariați se calculează ca medie aritmetică a numărului de
salariați din declarațiile depuse pentru fiecare lună din anul anterior.

Pentru plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin.
(2), venitul total se stabilește pe baza informațiilor din situațiile financiare ale anului
anterior. Aceștia pot opta pentru depunerea lunară a Declarației privind obligațiile de plată
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a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate,
dacă depun declarația privind opțiunea până la data de 31 ianuarie inclusiv.

Persoanele și entitățile prevăzute la art. 80 alin. (2) lit. b) și c) care se înființează în
cursul anului aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înființării dacă, odată
cu declarația de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu
de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la
100.000 euro.

Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale
de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și
asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2), în calitate de angajatori ori de persoane
asimilate angajatorului, depun Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității
de asigurat.
În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se

depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care
încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât
declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după
încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.

Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului
fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlineşte la 25
decembrie se declară până la data de 21 decembrie.
În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale se declară
până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, care își
desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori
care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează
contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene
aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte, au obligația să depună declarația numai
dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul. Angajatorii au obligația să
transmită organului fiscal competent informații cu privire la acordul încheiat cu angajații.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se depune prin mijloace electronice
de transmitere la distanță, pe portalul e-România, iar declarația privind opțiunea se
depune pe suport hârtie, la sediul organului fiscal competent.

Organului fiscal competent este Organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul
este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, potrivit legii.

Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul/împuternicitul trebuie să deţină un
certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică,
republicată.

Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației sunt
reglementate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii,
familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății.(ORDIN
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nr. 3063/1376/1430/2019 din 10 septembrie 2019 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")

Evidența obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale datorate de
angajatori și asimilații acestora se ține pe baza codului de identificare fiscală, iar cea
privind contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de
angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pe baza codului numeric personal sau pe baza
numărului de identificare fiscală, după caz.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor va cuprinde cel puțin:

a) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune declarația;
b) codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal,

după caz;
c) numele, prenumele și datele privind calitatea de asigurat;
d) date referitoare la raporturile de muncă și activitatea desfășurată;
e) date privind condițiile de muncă;
f) date privind venituri/indemnizații/prestații.
Declaraţia poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei

declaraţii rectificative.
Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:

ü corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori
şi entităţi asimilate angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;

ü modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
ü modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi/sau

punctajul asiguratului în sistemul public de pensii şi/sau stagiile de cotizare realizate în
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi/sau cuantumul indemnizaţiei de şomaj care se
calculează în conformitate cu dispoziţiile legale, inclusiv pentru situaţia când a fost
omisă unui/unor asigurat/asiguraţi sau în cazul în care asiguratul/asiguraţii a/au fost
înregistrat/înregistraţi fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări;

ü modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de
concediu medical în luna/perioada de raportare, precum şi a informaţiilor referitoare la
certificatele de concediu medical;

ü corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

Biroul Asistență pentru contribuabili-22.12.2021
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 nr. 3063/1376/1430/2019 din 10 septembrie 2019 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"


