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I . FOARTE IMPORTANTE 

Ordinul nr. 611/138/127/2019 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" – MO 123, 15.02.2019 
Ordinul nr. 426/2019 privind modificarea și 

completarea Ordinului președintelui Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 

pentru aprobarea modelului și conținutului 

formularelor utilizate pentru declararea 

impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau reținere la sursă – MO 140, 

21.02.2019 

 

 

 

 

 

Ordinul nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii 

de actualizare a vectorului fiscal, pentru 

persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 

taxă pe valoarea adăugată care utilizează 

trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care 

efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri 

taxabilă în România, precum și a modelului și 

conținutului unor formulare – MO 154, 27.02.2019 

 

Ordinul nr. 451/2019 privind completarea 

Ordinului președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru 

aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor 

reprezentând contribuție asiguratorie pentru 

muncă plătite de contribuabili în contul distinct și 

de stingere a acestora – MO 156, 27.02.2019 

Ordinul nr. 452/2019 privind completarea anexei 

la Ordinul președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru 

aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale 

care se plătesc în contul unic – MO 156, 

27.02.2019 

I I .  INFORMATIVE 

 

Ordinul nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii 

de înregistrare a contractelor de locațiune, 

precum și a modelului și conținutului 

formularului "Cerere de înregistrare a 

contractelor de locațiune" – MO 109, 12.02.2019 

Se aprobă modelul și conținutul D112 "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor 

sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, ce adapteaza 

formularul la modificările legislative intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2019. 

 

Se modifică lista obligațiilor bugetare declarate prin formularul 100 “Declarație privind 

obligațiile de plată la bugetul de stat”. 

Se introduc următoarele obligații fiscale:  

- Taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de 

organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Taxa pe activele financiare. 

 

Persoanele impozabile care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri sunt obligate 

să utilizeze drept perioadă fiscală luna calendaristică și au obligația de a depune la organul 

fiscal competent formularul 092 “Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei 

fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează 

trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de 

bunuri taxabilă în România” în maximum 5 zile lucrătoare de la finalul lunii în care achiziția 

intracomunitară devine exigibilă. 

 

Se introduce un nou cont bugetar: 20.A.47.06.00 «Sume din contribuția asiguratorie pentru 

muncă în curs de distribuire datorată de angajatorii din sectorul construcțiilor». 

 

 
 
Se adaugă în Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic două noi 

poziții: Taxa pe activele financiare si Contribuția de asigurări sociale datorată de 

persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor. 

 

 

Se aprobă o nouă procedură prin care locatorii, persoane fizice sau juridice, pot înregistra 

contractele de locațiune în evidențele organelor fiscale centrale din subordinea ANAF. 

 

 


