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OMFP nr. 141/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al
ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 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“
În temeiul:
– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare;

– art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative;

– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:
Articolul I
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012
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 al României, Partea I, nr. 600 din 21 august 2012, cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
Articolul 7
Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului
Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate şi structurile subordonate sau cele care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
2. Anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Subvenţii/Scutiri/ Reduceri»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente primei luni în care s-au acordat sumele lunare
prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare, pentru
angajatorii care au încheiat convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti până la data publicării prezentului ordin
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Pentru acordarea şi declararea sumelor lunare prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, de care beneficiază angajatorii
care au încheiat convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, aferente perioadei care a trecut de la data
încheierii contractului de stagiu în condiţiile acestei legi, angajatorii care beneficiază de sumele respective au obligaţia de a declara aceste sume prin depunerea
de declaraţii rectificative, conform prevederilor prezentului ordin, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a prezentului ordin.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică angajatorilor prevăzuţi la alin. (2) care au depus Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate conform prevederilor legale în vigoare anterior modificărilor şi completărilor aduse prin prezentul ordin,
inclusiv în situaţia în care suma cuvenită lunar a fost dedusă de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în
contul bugetului asigurărilor pentru şomaj şi evidenţiată în cuprinsul declaraţiei lunare prin selectarea din anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Subvenţii/Scutiri/
Reduceri»“ la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr.
1.045/2.084/793/2012 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“, cu modificările ulterioare, a oricărui tip de subvenţie, scutire şi/sau
reducere.
(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaraţii rectificative conform alin. (3), suma cuvenită lunar conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013,
cu modificările ulterioare, nu se acordă.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb
Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu
ANEXĂ
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.045/2.084/793/2012)
NOMENCLATORUL „SUBVENŢII/SCUTIRI/REDUCERI“
Valoare

Explicaţie

1

Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare

2
3
4

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

6

Subvenţii conform art. 934 şi 936 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (sau subvenţii conform art. 8 din Legea nr.
116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare, pentru angajatorii care mai pot beneficia, în condiţiile
legii, de aceste subvenţii)

7
8

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator conform art. 93 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Subvenţii conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată

10

Subvenţii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare

11

Subvenţii conform art. 28 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare

