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REFERAT DE APROBARE 
  a proiectului de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de
gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit

și evidența nominală a persoanelor asigurate

I. Cadrul de reglementare în vigoare

Potrivit art.147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările  ulterioare,  modelul,  conținutul,  modalitatea  de  depunere  și  de  gestionare  a
Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența
nominală a persoanelor asigurate se reglementează prin ordin comun al ministrului finanțelor
publice, ministrului muncii și protecției sociale și ministrului sănătății.

         II. Necesitatea elaborării proiectului de ordin

Necesitatea elaborării proiectului de ordin comun, se impune ca urmare a modificărilor
legislative  adoptate  de  Parlamentul  României  și  de  Guvernul  României,  în  domeniul
legislației  fiscale  precum  și  celor  în  domeniul  asigurărilor  sociale,  în  sensul  adaptării
corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 ”Declarație privind obligațiile de
plată  a  contribuțiilor  sociale,  impozitului  pe  venit  și  evidența  nominală  a  persoanelor
asigurate” și a instrucțiunilor de completare ale acestuia.

Declarația  privind obligațiile  de plată a contribuțiilor  sociale,  impozitului  pe venit  și
evidența nominală a persoanelor asigurate cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale
ale contribuabililor,  cât  și  informații  necesare stabilirii  prestațiilor  sociale  potrivit  legislației
specifice, acordate de C.N.P.P., C.N.A.S, A.N.O.F.M. și A.N.P.I.S..

       III. Principalele prevederi ale proiectului de ordin

Prevederile  ordinului  vizează  modificarea  Declarației  privind  obligațiile  de  plată  a
contribuțiilor  sociale,  impozitului  pe venit  și  evidența nominală a persoanelor asigurate în
temeiul următoarelor acte normative:

 
 Legea  nr.  296/2020  pentru  modificarea  și  completarea  Legii  nr.  227/2015  privind

Codul fiscal;
 Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare

și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea
și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea
unor măsuri în domeniul sănătății;  

 precum  și  de  necesitatea  actualizării  anexelor  și  instrucțiunilor  de  completare,  în
funcție de problemele semnalate din practică.

Ca urmare a intrării în vigoare a actelor normative sus menționate au fost efectuate
următoarele modificări:

 introducerea unor noi casete în Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea E3, pentru
declararea  distinctă  a bazelor  de  calcul  aferente  sumelor  încasate  de  personalul
medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de
prestări servicii acordate în baza dispozițiilor art. 3 din O.U.G. nr. 3/2021, pentru care
se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor
sociale obligatorii aferente; 

 introducerea în Nomenclatorul ”Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”
din Anexa nr. 3, a unor noi tipuri de asigurați, după cum urmează:
a) Personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza

contractelor de prestări  servicii  prevăzute de O.U.G. nr.  3/2021, pentru care se
aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor; 

b) Personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza
contractelor de prestări  servicii  prevăzute de O.U.G. nr.  3/2021, pentru care se
aplică regimul  fiscal  specific  veniturilor  asimilate salariilor,  asigurat  în  sistemele
proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de
pensii, potrivit legii.

 introducerea în  Nomenclatorul  “Tip  asigurat“  din  Anexa  nr.  4,  a  unor  noi  tipuri  de
asigurați, după cum urmează: 
a) Salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an, asigurat în

sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul
public de pensii, potrivit legii;

b) Salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, asigurat în sistemele proprii de
asigurări  sociale și  care nu are obligația asigurării  în sistemul public de pensii,
potrivit legii;

c) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind
acordarea  unor  zile  libere  părinților  pentru  supravegherea  copiilor,  în  situația
închiderii  temporare  a  unităților  de  învățământ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația
asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;

d)  Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G.
nr.  30/2020,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  sau  de  indemnizația
prevăzută  de  O.U.G.  nr.  120/2020,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
suportată  din  bugetul  asigurărilor  de  șomaj, asigurat  în  sistemele  proprii  de
asigurări  sociale și  care nu are obligația asigurării  în sistemul public de pensii,
potrivit legii;

      e)  Salariat care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr.
132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de

                                                                                          



asigurări  sociale și  care nu are obligația asigurării  în sistemul public de pensii,
potrivit legii;

f) Salariat  care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020, cu
modificările  și  completările  ulterioare,  asigurat  în  sistemele  proprii  de  asigurări
sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;

  Introducerea  unei  noi  valori  în  Anexa  5  -  Nomenclatorul  ”Indicativ  condiții
speciale/deosebite”, pentru declararea locurilor de muncă în condiții  deosebite, în
conformitate  cu  Decizia  nr.  24/2019  a  Înaltei  Curți  de  Casație  și  Justiție  privind
aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor
umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  Modificări  de  natură  tehnică  care  constau  în  actualizarea  corespunzătoare  a
anexelor  și  a  instrucțiunilor  la  ordin  potrivit  aspectelor  semnalate  de  utilizatorii
declarației. 

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de ordin privind procedura
de aplicare a prevederilor  art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, pe care vi-l supunem spre aprobare.

                                                                                          


	Ministerul Finanţelor
	

