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Modificări importante în D112 
 
 

În cursul lunii aprilie ANAF a modificat de mai multe ori structura D112.  
 
Sunt afectate numai firmele de construcţii care au acordat facilităţi: 
 
a) Pentru acordarea facilităţilor se ia în calcul Venitul brut (veniturile 

impozabile), nu Baza de calcul CAS! De exemplu, dacă un salariat câştigă 

cel puţin 3000 lei numai prin adăugarea contravalorii tichetelor de masă 
la venitul realizat, are dreptul la facilităţi 
 

b) S-a modificat cota CAM construcţii, în sensul că s-a revenit la aplicarea 
cotei generale de 2,25%   

• În Softul A s-a introdus în cap.C5 - Contributia asiguratorie  
               pentru munca datorata de angajatorii prev.la art.60 pct.5 din codul  
               fiscal cota de 2,25%! 

• Softul J (DUKIntegrator), deci programul de validare a XML-urilor 
generate din alte aplicaţii azi încă este la versiunea din 12.04.19 
şi salariile se validează atât cu cota redusă, cât şi cu cota 
normală (funcţionează diferit faţă de PDF-ul inteligent!)  

          

      Ce trebuie făcut? 

 

a) În cazul salariaţilor aflaţi în situaţia de la pct. a) de mai sus, 
angajatorul poate să modifice în Stat de salarii Setare facil.constr. pe 
D. Astfel, se va recalcula venitul net. Se depune declaraţie 
rectificativă, obligaţiile se recalculează în Centralizator. 

 
b) În privinţa CAM, la noua versiune ANAF a menţionat că se depun declaraţii 

rectificative pe perioada ianuarie-martie! Setaţi Constanta CAM-ANGTOR-C 
la 2.25% şi efectuaţi paşii necesari. Nu putem să precizăm, în ce cont se 
virează diferenţa de contribuţie. 
 

          

      Care este baza legală? 
       

a) OUG 114/18 art.66 prevede, că veniturile brute din salarii trebuie să se 
încadreze în intervalul cerut. Validările au utilizat până acum baza de 
calcul CAS. 

 

b) OUG 114/18 art.91. prevede, că art. 66 se realizează cu respectarea 
prevederilor în domeniul ajutorului de stat. Până la această dată nu au 
fost publicate prevederi referitoare ajutorul de stat aplicabil în acest 
domeniu, deci probabil de aceea s-a renunţat la cota CAM redusă. Această 
motivare este sugerată în descrierea noii versiuni.  

       

Vom reveni cu actualizarea hSALAR după stabilizarea situaţiei!!! 

         

          


