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 REFERAT DE APROBARE  
 

a proiectului de Ordin  comun al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală, preşedintelui Casei Naționale de Pensii Publice, preşedintelui Casei 

Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate și al preşedintelui Agenției Naționale 

pentru Ocuparea Forței de Muncă 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" 

Prin Ordonanța Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri 

financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.716 din 15 

iulie 2022, a fost modificată competența de aprobare a formularului 112 

„Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit 

şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.  

Astfel, potrivit noilor dispoziții ale art.147 alin.(17) din Codul fiscal, formularul 112 

se aprobă prin ordin comun al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală, preşedintelui Casei Naționale de Pensii Publice, preşedintelui Casei 

Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate și al preşedintelui Agenției Naționale 

pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu consultarea Agenției Naționale pentru Plăți și 

Inspecție Socială și cu avizul Ministerului Finanțelor, al Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale și al Ministerului Sănătății.  

Potrivit art.II alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.16/2022, ordinul menționat mai 
sus se emite în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. Pentru veniturile aferente lunii iulie 2022, sunt aplicabile 
prevederile Ordinului comun al ministrului finanţelor, ministrului muncii şi 
solidarităţii sociale şi ministrului sănătăţii nr.1580/1098/2220/2022 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". 

De asemenea, potrivit art.I pct.68 și 80 din același act normativ, la art.146 și 
art.168 din Codul fiscal au fost introduse prevederi specifice privind stabilirea 
contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice salariate cu contract individual 
de muncă cu normă întreagă sau timp parțial. Astfel, contribuțiile sociale datorate 
de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în 
baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial se 
calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra salariului de bază minim 
brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția, 
corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost 
activ. În situația în care cuantumul contribuțiilor datorate de salariați este mai mic 
decât cele datorate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în 
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vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile, diferența se suportă de 
angajator/plătitor de venit.  

Având în vedere prevederile de mai sus, a fost elaborat proiectul de ordin al 

preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, preşedintelui Casei 

Naționale de Pensii Publice, preşedintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale de 

Sănătate și al preşedintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, 

prin care se aprobă: 

- modelul și conținutul formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 

asigurate”; 

- nomenclatoarele: „Creanțe fiscale”, „Tip asigurat pentru alte entități asimilate 

angajatorului”, „Tip asigurat”, „Indicatori condiții speciale/deosebite”; 

- instrucțiunile de completare și caracteristicile de editare a formularului 112. 

Menționăm că, în proiectul de act normativ au fost efectuate unele modificări 

potrivit dispozițiilor art.I pct.68 și 80 din Ordonanța Guvernului nr.16/2022, 

precum și alte modificări impuse de legislația în vigoare, o parte din acestea fiind 

propuse de părțile implicate în elaborarea sau avizarea proiectului de ordin comun, 

după caz, după cum urmează: 

-eliminarea din „Anexa angajator” a unor indicatori ca urmare a modificării 

condițiilor prevăzute la art.60 pct.5 și pct.7 din Codul fiscal; 

-introducerea în „Anexa asigurat” a unor casete pentru salariații cărora li se aplică 

prevederile art.146 alin.(56) și art.168 alin.(61) din Codul fiscal, precum și a unor 

rânduri în secțiunile A și B referitoare la: 

- suma limită pentru calculul contribuțiilor sociale conform art.146 

alin.(56), respectiv art.168 alin.(61) din Codul fiscal; 

- contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată conform  

art.168 alin.(61) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

- contribuţia de asigurări sociale de sănătate suportată de 

angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.168 alin.(61) din Legea 

nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

- contribuţia de asigurări sociale calculată conform art.146 alin.(56) 

din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

- contribuţia de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul 

de venit, după caz, potrivit art.146 alin.(59) din Legea nr.227/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

- introducerea în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” a două rânduri referitoare la 

contribuția de asigurări sociale, respectiv contribuția de asigurări sociale de 

sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.146 

alin.(59), respectiv art.168 alin.(61) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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- introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate 

angajatorului” a tipurilor de asigurați „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” și „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”; adaptarea corespunzătoare a rubricilor din 

Secțiunile C și E.3 ale „Anexei asigurat”; 

- eliminarea tuturor trimiterilor la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2021 

privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în 

contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, având în vedere că dispozițiile 

actului normativ și-au încetat aplicabilitatea; 

- modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 112. 

Prevederile ordinului comun se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 

2022. 

 


