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ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei
şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr.1045/2084/793/2012 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”

În temeiul art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
al art.12 din Hotărârea Guvernului nr.10/2013 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al art.7 alin.(4)
din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, cu modificările și completările ulterioare și al art.296^19 alin.(6) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, ministrul muncii, familiei,
protecției sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul sănătății emit următorul
ORDIN
ART.I Ordinul ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr.1045/2084/793/2012 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” publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.600 din
21.08.2012, se modifică după cum urmează:
1. Art.3 se modifică şi se înlocuieşte cu următorul articol:
„Art.3 (1) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator sau entități
asimilate angajatorului, prevăzute la art.296^3 lit.e), f) şi g) și art.296^19 alin.(2) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au
obligația depunerii declarației de la art.1 prin mijloace electronice de transmitere la
distanță.

(2) Obligaţia de la alin.(1) le revine şi persoanelor prevăzute la art.296^19
alin.(1^9), (1^10) şi (1^13) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.”
2. Anexa nr.1.1 „Anexa angajator” și Anexa nr.1.2 „Anexa asigurat” la formularul
112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și
evidența nominală a persoanelor asigurate” se înlocuiesc cu Anexa nr.1.1 „Anexa
angajator” şi Anexa nr.1.2 „Anexa asigurat” prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul ordin.
3 Anexa nr.2 Nomenclatorul “Creanţe fiscale” se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la
prezentul ordin.
4. Anexa nr.4 Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate
angajatorului” se înlocuieşte cu Anexa nr.3 la prezentul ordin.
5. Anexa nr.5 Nomenclatorul “Tip asigurat” se înlocuieşte cu Anexa nr.4 la
prezentul ordin.
6. Anexa nr.7 Instrucţiuni de completare a formularului 112 "Declaraţie privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate” se înlocuieşte cu Anexa nr.5 la prezentul ordin.
ART.II Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART.III Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile
declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.IV Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Sănătății vor duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.V Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Emis la București, în data de .............................
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