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În acest număr: 

Modificări aduse formularului 112  

În data de 1 octombrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 

794/01.10.2019 noul model și conținutul “Declarației privind obligațiile de plată a 

contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor 

asigurate” („Formularul 112”). 

Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de 

asigurări sociale datorate de persoanele fizice care obțin 
alte tipuri de venituri decât cele salariale 

În data de 2 octombrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 

800/02.10.2019 Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu 

a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate 

datorate de persoane fizice, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului 

unor formulare.  
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Modificări aduse formularului 112 

Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a formularului 112 

au fost aprobate prin Ordinul 3.063/1.376/1.430 („Ordinul”). Formularul se 

poate depune retroactiv pentru lunile iulie si august 2019, in termen de 60 de 

zile de la momentul în care formularul 112 este pus la dispoziție pe site-ul 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Ordinul vizează: 

1) Angajatorii din domeniul construcțiilor, care îndeplinesc condițiile pentru a 

beneficia de facilitățile fiscale odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de 

urgență 43/2019 la data de 22 iulie 2019.  

2) Salariații detașați din/în România.  

Modificările includ, printre altele: 

 Actualizarea listei CAEN pentru angajatorii care pot aplica facilitățile fiscale 

din domeniul construcțiilor în conformitate cu prevederile OUG 43/2019 

începând cu luna iulie 2019; 

 Posibilitatea de a aplica pro-rata facilitățile fiscale pentru luna iulie 2019 în 

cazul angajatorilor menționați anterior (i.e. se aplică facilitatea pentru 

veniturile salariale aferente strict perioadei 22 – 31 iulie 2019); 

 Actualizarea secțiunii privind cifra de afaceri realizată de către toți angajatorii 

care aplică facilitatea fiscală din domeniul construcțiilor; 

 Adăugarea unei noi secțiuni cu informații referitoare la salariații detașați 

din/în Romania. Se solicită raportarea perioadei de detașare și a plătitorului 

de venit salarial, precum și asigurarea în sistemele publice de asigurări 

sociale. 

Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de 
asigurări sociale datorate de persoane fizice care obțin alte 

tipuri de venituri decât cele salariale 

Odată identificați de către autoritățile fiscale, contribuabilii care nu și-au 

îndeplinit obligațiile fiscale în termenul prevăzut de lege pentru anul 2018 vor fi 

notificați în scris de către autorități în vederea îndeplinirii obligațiilor de plată. În 

cazul în care nu se efectuează plățile restante, se va proceda la emiterea Deciziei 

privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de 

asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice. 

Această procedură se aplică tuturor persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 

 Au realizat alte tipuri de venituri pentru care se datorează contribuțiile de 

asigurări sociale și/sau de sănătate, în afară de cele de natură salarială; 

 Au estimat pentru anul 2019 un venit net anual sub plafonul prevăzut de lege 

(i.e. 24,960 lei), iar venitul net realizat este cel puțin egal cu acesta; 

 Nu au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuțiile de asigurări sociale 

și/sau de sănătate datorate pentru anul fiscal de impunere. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, 

rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și 

independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală 

a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță 

financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 

clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse 
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe 

despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook 

sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei 

de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice a le membrilor 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență 

juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță 
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 

 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună 

Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa 

într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu 

va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
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