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1. Declaratia unica privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate
Acte normative:
¾ OUG 117/2010 „Ordonanta de urgenta pentru modificarea si
completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea
unor masuri financiar-fiscale” publicata in M.Of nr 891 din 30.12.2010
¾ Hotararea Guvernului nr. 1397/2011 privind continutul,
modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind
obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si
evidenta nominala a persoanelor asigurate”, publicata in M.O. nr. 897
din 31 decembrie 2010
Precizari si abrogari:
1. Incepand cu obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2011, cu
termen de declarare la 25 februarie, angajatori sau asimilati vor utiliza un
singur formular privind obligatiile de plata a contributiilor sociale,
impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
2. In noul formular au fost integrate informatiile ce se regaseau in
declaratiile fiscale depuse de angajatori, precum si in declaratiile privind
evidenta nominala a asiguratilor, eliminandu-se informatiile redundante.
Prin aplicarea noii proceduri s-a renuntat complet la formularul 102
"Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si
fondurilor speciale" si la declaratiile privind evidenta nominala a
asiguratilor ce trebuiau depuse la fiecare din cele trei institutii
care gestioneaza sistemul de asigurare sociala, respectiv Agentia
Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari
de Sanatate, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari
Sociale. Totodata, formularul 100 "Declaratia privind obligatiile de
plata la bugetul de stat" nu va mai fi depus pentru impozitul pe
veniturile din salarii, aceasta informatie facand parte din formularul
112.
Depunerea declaraţiilor
1. Angajatorii, platitori de venituri de natura salariala sau asimilate
salariilor sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, Declaraţia privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
2. În situaţia persoanele care realizeaza venituri de natura profesionale,
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altele decat cele de natura salariala si pentru care, potrivit art. III din
Ordonante de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010, exista obligatia platii
contributiei de asigurari sociale si asigurari pentru somaj, declararea
contribuţiilor individuale de asigurări sociale se face de către plătitorul de
venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea aceleiasi
declaraţii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care sau plătit veniturile.
3. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se
depune la organul fiscal în a carui evidenta contribuabilul este
înregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.
4. Depunerea declaratiilor rectificative:
4.1. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi formular ca si
declaratia care se corecteaza, numai pentru rectificarile care vizeaza
perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.
4.2. Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011
contribuabilii vor depune declaratii rectificative potrivit legislatiei
specifice in vigoare în perioada la care se refera.
5. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF, conform anexei
nr. 1 la hotarare, care are atasat un fisier XML .
6. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul
e-România.
7. Până la data de 1 iulie 2011, declaraţia unica (112) se poate depune la
organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor
Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de
declaraţia în format electronic, pe suport electronic. Dupa data de 1 iulie,
depunerea online devine obligatorie.
8. Pentru depunere online platitorul trebuie sa detina un certificat
electronic calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronica.
9. Programele de asistenta sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit
de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro
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2. Declaratia-inventar privind contributia pentru concedii si
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Act normativ: ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Precizari:
1. Angajatorii sunt obligati sa depuna la casele de asigurari de sanatate,
pana la 15 februarie 2011, Declaratia-inventar privind contributia
pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
aflata in sold la 31 decembrie 2010 si neachitata pana la 31 ianuarie
2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.
2. Declaratia va cuprinde si soldul sumelor de recuperat de la bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru care au
fost depuse cereri de restituire in termen, si care nu au fost restituite
pana la 31 ianuarie 2011.
3. Modelul si continutul declaratiei vor fi aprobate prin ordin comun
al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate.
Va informam ca la acest moment gasiti pe site-ul CNAS publicat un model–proiect
pentru aceasta declaratie, la adresa http://www.cnas.ro/legislatie/proiectelegislative/proiect-ordin-model-formular

Va vom tine la curent cu toate modificarile referitoare la modelul final stabilit de
catre CNAS.
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