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 SUBIECT: FORMULARE FISCALE 

I. MONITORUL OFICIAL nr. 402/10 mai 2018 Ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii 
și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.931/1.615/598/2018 
pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și 
de gestionare a ''Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor 
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor 
asigurate'' 

 

II. MONITORUL OFICIAL nr. 405/11 mai 2018 

intrare in vigoare: 10 mai 2018 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.155/2018 privind 
modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, 
conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 
(212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale datorate de persoanele fizice“ 
intrare in vigoare: 11 mai 2018 

 
 

I. OMFP/OMJS/OMS nr. 1.931/1.615/598/2018 
Prin acest ordin se aduc modificări formularului (112) sub 
următoarele aspecte: 

1. În Secțiunea F - Impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe 
sediul principal și sediile secundare, se introduc, în plus față 
de Suma de plată, informații privind:  

 (i) suma datorată; și  

(ii) suma deductibilă. 

2. La Anexa Asigurat, secțiunea Date de identificare a 
asiguratului, se introduce o căsuță pentru a bifa persoanele 
încadrate în excepțiile de la art. 146 alin. (52) și art. 168 alin. 
(51) C.fisc (persoane care nu datorează CAS). Aceste 
persoane sunt:  

(i) elevi sau studenți până în 26 ani, aflați într-o formă de 
școlarizare,  

(ii) ucenici până la 18 ani,  

(iii) persoane cu dizabilități cărora li se recunoaște 
posibilitatea de a lucra sub 8 ore,  

(iv) pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de 
pensii mai puțin pensionarii cu pensii de serviciu în baza unor 
legi/statute speciale sau cei care cumulează pensia pentru 

limită de vârstă cu pensia stabilită în unul din sistemele de 
pensii neintegrate în sistemul public,  

(v) persoane care realizează venituri din salarii și asimilate din 
două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza 
lunară de calcul este cel puțin egală cu salariul minim brut pe 
țară. 

3. La Secțiunea E - Date privind impozitul pe venit, se 
introduce Subsecțiunea ''Destinația sumelor pentru acordarea 
de burse private, precum și pentru susținerea unei entități 
nonprofit/unități de cult reprezentând 2% sau 3,5% din 
impozit''. 

4. Se completează nomenclatoarele: ''Creanțe fiscale'', ''Tip 
asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului'' 

 
II. OMFP nr. 1.155/2018 

Prin acest ordin se elimină indicativul numeric ''212'' din 
denumirea formularului, acesta va avea denumirea 
''Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale datorate de persoanele fizice''. 

 

  

 


