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Sfaturi pentru depunerea declaraţiei 112 pe perioada iulie-august 2018 

 

OUG 43/19 a modificat modul de acordare a facilităţilor în construcţii (calcul cifră de afaceri, persoane care pot 

beneficia de facilităţi, venitul pe baza căruia se acordă facilităţile). Prevederile sale au intrat în vigoare de la 

22.07.2019! 

La această dată încă modelul oficial al D112 nu a fost adaptat la OUG 43/19, însă există: 

o un proiect de norme privind normele de completare D112 la MFP (aflat la versiunea din 26.08.19), care 

aduce şi o serie de completări privind: 

▪ calculul salariilor în construcţii 

▪ conţinutul declaraţiei, şi pentru alţi angajatori (de ex. capitol distinct privind persoanele 

detaşate, alte modificări de câmpuri, o serie de corelaţii modificate etc.) 

o un proiect de structură informatică pe site-ul ANAF (actualizat ultima dată pe 16.09.19). Pe lângă acest 

proiect este menţionat recent: propunere depunere din 01.10.2019.   

Ce este de făcut în această situaţie? 

1. Angajatorii din domeniul construcţiilor 

Pe baza celor 2 proiecte menţionate mai sus, noi am oferit începând salariile pe luna august update-ul hSALAR 

V7.7B2, pentru ca angajatorii din construcţii să poată acorda facilităţi persoanelor îndreptăţite, urmând să livrăm şi  

upgradeul pentru D112.  Acest lucru însă nu este posibil deocamdată, la ANAF programul de asistenţă se află încă în 

versiunea din luna iunie, deci nu se vor valida datele acelor persoane, care beneficiază de facilităţi în urma OUG 

43/19 şi a proiectului de norme D112.         

Recomandări: 

- Faceţi o copie a bazei de date, deoarece credem, că drepturile calculate după update sunt corecte. Nu 

regularizaţi încă sumele de primit de către salariaţi! 

- Pe copia realizată, încercaţi să validaţi D112. Notaţi persoanele la care sunt semnalate erori şi modificaţi-le 

după regulile valabile dinainte de OUG 43/19: 

o În Stat de salarii/Reţineri buget introduceţi în câmpul Setare facil.constr. „N” la acei salariaţi, la care în 

câmpul VENIT BRUT este o sumă sub 3000 lei (ex. timp parţial, concediu medical, lucrat parţial în cursul 

lunii,  concediu fără plată etc.) 

o În cazul salariaţilor asimilaţi cărora le-aţi acordat facilităţi (ex. contract de mandat), setaţi facilitatea tot 

pe  „N”    

o Încercaţi să depuneţi o declaraţie validă pe luna august. Dacă în urma operaţiilor de mai sus mai sunt 

erori de validare, solicitaţi asistenţă! 

o Veţi depune declaraţie rectificativă pe lunile iulie şi august ulterior, după ce apare programul de 

validare actualizat la ANAF şi vom putea livra upgrade-urile necesare. 

o Decideţi, dacă achitaţi obligaţiile suplimentare rezultate din această declaraţie provizorie pe luna august 

şi le veţi regulariza după rectificare.  

 

 

http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=ZAd-Ti2gnuaxCeDTYkDZxK1lKlwTuH6hBc-2OFh4.www1:server11?categoriebunuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html


 

Recapitulăm regulile menţionate în proiectul de norme D112 (descrise şi în documentaţia de update): 

1. Pot depune pe formularul existent, dar cf. noilor norme D112: 

   a. iulie - dacă în ambele perioade fiscale beneficiază de facilităţi,  

              şi dacă toţi salariaţii au avut:     

                   salariu de încadrare >= 3000 lei 

                   venit brut realizat între 3000-30000 lei 

                   contract de muncă   

   b. august - dacă societatea îndeplineşte noile condiţii pentru facilităţi  

               şi toţi salariaţii îndeplinesc condiţiile de la pct.1.a. 

   c. iulie  - dacă angajatorul nu îndeplineşte condiţiile pt. facilităţi 

   d. august - dacă angajatorul nu îndeplineşte condiţiile pt. facilităţi 

 

 2. Trebuie să depună pe iulie (rectificativă) în 30 de zile de la  

   publicarea noului program de asistenţă: 

   a.  angajatorii care beneficiază de facilităţi numai în baza OUG 43/19  

       (ex. cifra de afaceri din 2018 > 80%)             

   b. pentru salariaţii al căror regim fiscal se modifică de la 22.07.  

       (ex. timp parţial, lucrat numai o perioadă, CM, salariu > 30000 lei) 

 

2. Angajatorii din alte domenii de activitate 

Depuneţi declaraţia pe luna august pe varianta actuală. În proiectul de ordin pentru completarea D112 este 

menţionat de ex. la noul capitol privind persoanele detaşate: 

“se completează începând cu obligațiile declarative ale lunii următoare celei în care se va publica pe site-ul 

ANAF aplicaţia informatică a prezentului ordin” (nepublicat încă în MO!). 

 


