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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

19 septembrie 2022 

 

√  Ordinul comun al preşedinților Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al Casei 

Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al  Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 4079/1667/2194/772/2022 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'', publicat în Monitorul Oficial 809/01.09.2022 

Art. 1 

(1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", 

precum şi anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" şi nr. 1.2 "Anexa asigurat" la acesta, prevăzute în 

anexa nr. 1. 

(2)Anexa nr. 1.1 "Anexa angajator" şi anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" fac parte integrantă din 

formularul prevăzut la alin. (1). 

(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5. 

(4)Declaraţia prevăzută la alin. (1) este o declaraţie de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 2 

Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în 

anexa nr. 6. 

Art. 3 
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Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, 

instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 

125 alin. (8)-(9), art. 147 alin. (1), (11), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1) şi (11), 

art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă. 

Art. 4 

Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la 

art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7. 

Art. 5 

Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. 

_______ 
*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 bis, care se poate 

achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 

5, Bucureşti. 

Art. 6 

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii 

august 2022.  

Art. 7 

Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, Casei Naţionale de Pensii Publice, Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi structurile care 

funcţionează în subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 


