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Vectorul fiscal pentru angajatori este modificat conform Codului Fiscal
Modificările aduse Codului fiscal determină adaptarea și completarea obligațiilor
declarative care formează vectorul fiscal și, în consecință, ajustarea corespunzătoare a
informațiilor din declaraţiile de înregistrare fiscală a contribuabililor, precum şi din instrucţiunile
de completare a acestora.
Ca urmare, începând cu data de 01.01.2018, toate persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora ar trebui să depună declarația de mențiuni, în
termen de 15 zile, în vederea înscrierii, în vectorul fiscal a contribuției asiguratorie pentru
muncă.
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișeele
administrațiilor fiscale centrale, având în vedere termenul scurt de depunere a declarației de
mențiuni, printr-un proiect de ordin se propune ca modificarea vectorului fiscal pentru categoria
de contribuabili mai sus menționată să fie realizată de către organele fiscale centrale
competente, prin înscrierea contribuției asiguratorie pentru muncă.
Agentia Natională de Administrare Fiscală mai propune, prin același proiect de ordin,
adaptarea obligaţiilor fiscale de declarare înscrise în vectorul fiscal la noile prevederi ale
Codului fiscal; modificarea și completarea declaraţiilor de înregistrare fiscală, precum și a
instrucțiunilor de completare ale acestora, conform noilor prevederi ale Codului fiscal.
Reamintim că, începând cu 01.01.2018, contribuțiile sociale obligatorii sunt:
1. contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din
salarii sau asimilate salariilor, iar în cazul persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora, numai pentru condiții deosebite de muncă sau pentru
condiții speciale de muncă, după caz;
2. contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care obțin
venituri din salarii sau asimilate salariilor;
3. contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.
* * *
Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la adresa
www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparența decizionalã. De asemenea, acestea pot fi
consultate la Serviciul Comunicare, Relatiii Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str.
Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la
urmãtoarele adrese:

Prin scrisori la adresa poștalã: Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relații Publice si MassMedia;

Prin email la adresa presa@anaf.ro
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenþa
decizionalã în Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, se poate accesa domeniul INFO ANAF /
Comunicate de presã aflat pe site-ul instituției.
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