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Modificarea formatului și conținutului declarației 112 „Declarației privind obligațiile de plată a 

contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” 

 

(Ordin nr. 1045/2084/793 al viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice, ministrului muncii, familiei 

și protecției sociale și al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de 

depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe 

venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, publicat in Monitorul Oficial nr. 600 in data de 

21 august 2012) 

 

Noul format al declarației se va utiliza începând cu obligațiile declarative aferente lunii iulie 2012 

(termen de depunere 25 august 2012). 

 

Modificările aduse declarației 112 se referă, în pricipal, la următoarele: 

 

 La secțiunea „creanțe fiscale”s-au adăugat, în conformitate cu ultimele actualizări aduse Codului 

fiscal, atât impozitul pe venit, cât și contribuțiile sociale individuale ce trebuie declarate de 

plătitorii de venit cu reținere la sursă, aferente veniturilor obținute de persoane fizice din 

următoarele tipuri de activități: 

 contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil; 

 contracte de agent; 

 drepturi de proprietate intelectuală; 

 expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară; 

 asocieri cu persoane juridice care nu generează o persoană juridică,  

 activități agricole constând în valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în 

stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi 

specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru 

utilizare ca atare. 

 

Așadar, începând cu obligațiile declarative aferente lunii iulie 2012, termen de depunere 25 

august 2012, impozitul pe venit reținut la sursă pentru veniturile obținute de persoanele fizice 

din acitivățile mai sus menționate nu se va mai raporta în declarația 100. 

 

 Au fost introduse câmpuri speciale pentru rectificarea unei declarații ca urmare a deciziilor emise de 

autoritățile fiscale / a hotărârilor judecătorești definitive de acordare a unor drepturi bănești. 

 

 

 

București, august 2012 


