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DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI
PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE

 Perioada de raportare

 Lună  An  

Declaraţie rectificativă  

Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor drepturi 
băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi 
executorii potrivit art. 147 alin. (3) şi art. 169 alin. (3) 
din Codul fiscal 

 

Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale  

Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării 
ulterioare conform Codului de procedură fiscală:

- art. 105 alin. (6) lit. a) |_|

- art. 105 alin. (6) lit. b) |_|

Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul 
de procedură fiscală 

|_|

Codul de identificare fiscală al succesorului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de 
sume potrivit art. 146 alin. (10) şi (11) din Codul 
fiscal 

|_|

Declaraţie depusă ca urmare a acordării unor sume 
reprezentând salarii sau diferenţe de salarii/solde, 
stabilite prin lege, potrivit art. 147 alin. (31) şi art. 169
alin. (31) şi (32) din Codul fiscal 

|_|

(1)_
1. Caseta 'Perioada de raportare':
În rubrica 'Lună' se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia (de exemplu: 01
pentru luna ianuarie).
În rubrica 'An'  pentru care se  completează declaraţia se  înscrie  cu cifre  arabe,  cu 4 caractere  (de
exemplu: 2018).

2. Rectificarea declaraţiei
2.1.  Declaraţia  privind  obligaţiile  de  plată  a  contribuţiilor  sociale,  impozitului  pe  venit  şi  evidenţa
nominală  a  persoanelor  asigurate  poate  fi  corectată  de  contribuabili  din  proprie  iniţiativă,  prin
depunerea unei declaraţii rectificative.
2.2. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
- corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi  entităţi
asimilate angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;
- modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
- modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi/sau punctajul asiguratului în
sistemul public de pensii şi/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi/sau
cuantumul  indemnizaţiei  de  şomaj  care se  calculează în  conformitate  cu dispoziţiile  legale,  inclusiv
pentru  situaţia  când  a  fost  omisă  înscrierea  unui/unor  asigurat/asiguraţi  sau  în  cazul  în  care
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asiguratul/asiguraţii  a/au fost  înregistrat/înregistraţi  fără temei şi  este necesară anularea respectivei
înregistrări;
-  modificarea  unor  date  privind  persoanele  asigurate  care  au  beneficiat  de  certificate  de  concediu
medical în luna/perioada de raportare, precum şi a informaţiilor referitoare la certificatele de concediu
medical;
- corectarea altor informaţii prevăzute de formular.
2.3.  Declaraţia  rectificativă  se  întocmeşte  pe  acelaşi  model  de  formular  ca  şi  declaraţia  care  se
corectează, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.

2.4. Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute
de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
a)  Caseta  'Declaraţie  rectificativă' -  se  bifează  cu  X  în  situaţia  în  care  rectificarea  declaraţiei  se
realizează  pentru  corectarea  unor  erori  de  completare  ale  angajatorului  sau  entităţii  asimilate
angajatorului.
b)  Caseta  'Declaraţie  depusă ca  urmare  a  acordării  unor  drepturi  băneşti  în  baza  unor  hotărâri
judecătoreşti definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii potrivit art. 147 alin.
(3) şi art. 169 alin. (3) din Codul fiscal' - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în
urma acordării unor sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii şi actualizarea lor cu indicele de
inflaţie,  stabilite în baza unor hotărâri  judecătoreşti  definitive şi  irevocabile/executorii,  precum şi în
situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc
declaraţii  rectificative  corespunzătoare  fiecărei  luni,  bifându-se  cu  X  căsuţa  corespunzătoare  din
formular.
c)  Caseta 'Declaraţie depusă ca urmare a unei inspecţii fiscale'  - se bifează cu X în situaţia în care
declaraţia se depune în urma unei inspecţii  fiscale sau ca urmare a stabilirii  obligaţiilor fiscale din
oficiu,  de organul fiscal  competent,  după expirarea termenului  de 60 de zile de la data comunicării
deciziei  de  impunere.  În  situaţia  în  care  se  depune  declaraţie  rectificativă  se  bifează  în  mod
corespunzător caseta de la lit. a) - caseta 'Declaraţie rectificativă'.
În  situaţia  în  care,  ca  urmare  a  inspecţiei  fiscale,  au  fost  stabilite  diferenţe  de  contribuţii  sociale,
contribuabilii au obligaţia rectificării declaraţiei pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de
diferenţe, bifându-se cu X căsuţa corespunzătoare din formular.
d)  Caseta  'Declaraţie  depusă  după  anularea  rezervei  verificării  ulterioare  conform  Codului  de
procedură fiscală' - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se depune după anularea rezervei
verificării ulterioare în condiţiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau
în situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligaţii de
plată reprezentând venituri sau diferenţe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligaţii
fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin.
(6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situaţia în care se depune declaraţie rectificativă se bifează
în mod corespunzător caseta de la lit. a) - caseta 'Declaraţie rectificativă'.
e) Caseta 'Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală' - se bifează cu X
în  situaţia  îndeplinirii,  de  către  succesorii  persoanelor/entităţilor  care  şi-au  încetat  existenţa,  a
obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept
fiscal.  În  această  situaţie  se  înscrie  codul  de  identificare  fiscală  al  succesorului.  De  asemenea,  la
secţiunea 'Date de identificare a plătitorului', la rubrica 'cod de identificare fiscală' se înscrie codul de
identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.
f) Caseta 'Declaraţie depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) şi (11)
din Codul fiscal' - se bifează cu X în situaţia în care declaraţia se rectifică în urma acordării cumulat a
unor sume, reprezentând:
- indemnizaţii de şomaj;
- indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate acordate în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
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