
INFORMARE
privind noua declarație 112

"Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

Noul model al declarației D112 este aprobat prin ORDINUL nr.
1.942/979/819/2020 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"

Noul formular se folosește pentru declararea impozitului și contribuțiilor
aferente veniturilor realizate începând cu luna aprilie 2020.
Softul noii declarații 112 este publicat pe site-ul și poate fi descărcat accesând
următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html

Prezentăm câteva dintre modificările introduse în acest nou model de
declarație:
- În Anexa nr.1.2 - Anexa asigurat - Secțiunile B și C au fost introduse noi casete, în conformitate

cu prevederile O.U.G. nr. 30/2020 și ale Legii nr. 19/2020.
- în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului declarației, au fost introduse noi

tipuri de asigurați, după cum urmează:
a) Salariat care beneficiară de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, pentru care se acordă
un tratament fiscal diferit de cel al veniturilor din salarii și asimilate salariilor;
b) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020,

suportată din bugetul asigurărilor de șomaj pentru care nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la
art. 60, art. 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal;

c) Salariat care beneficiază de indemnizația suplimentară prevăzută la art. XI alin. (11) din OUG nr.
30/2020, suportată de angajator din fondul de salarii pentru care se acordă, după caz, facilitățile
fiscale prevăzute la articolele menționate mai sus din Codul fiscal;

d) Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de
activitate sportivă, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (2) din OUG nr.
30/2020, suportată din bugetul de stat;

e) Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de
activitate sportivă, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (3) din OUG nr.
30/2020, compensatorie, suportată de plătitorul de venit.

- În secțiunea E3 a formularului declarației au fost introduse 6 noi câmpuri, cu ajutorul cărora
procedura de migrare a informațiilor către CNPP, CNAS, ANOFM și ANPIS se aplică în mod
unitar pentru tipurile de asigurați nou introduse.
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