
Informaţii generale privind depunerea declaraţiei unice 

  
  
  

Începând cu obligaţiile declarative ale lunii ianuarie 2011, cu termen de 
declarare 25 februarie2011, angajatorii şi asimilaţii acestora nu vor mai depune 
la Casa Judeţeană de Pensii Neamţ declaraţiile nominale. 

Aceştia vor utiliza Formularul 112 (declaraţia unică pentru contribuţii 
sociale şi impozit pe venit) pentru declararea contribuţiilor sociale de stat 
(CAS), care se va depune la ANAF prin unităţile fiscale teritoriale. 

Astfel, preluarea declaraţiilor  nu se va mai efectua de la ghişeu, faţă în 
faţă cu angajatorul, cum  s-a  procedat până acum, ci vor fi transmise de ANAF 
pe un server de e-mail special dedicat acestui proces. 

Angajatorul, deţinător de certificat digital calificat,  după ce s-a înregistrat 
la ANAF, va putea încărca Declaraţia Unică prin internet, fără a mai depune 
declaraţia pe hârtie. ANAF va prelua declaraţia, o va valida complet din punct 
de vedere  CNPP, ANAF, AJOFM şi CNAS şi, dacă este corectă,  va da 
angajatorului un număr de înregistrare unic pe ţară, cu care declaraţia lui se va 
identifica în sisteme. 

Angajatorul, nedeţinător de certificat digital calificat, în primele 6 luni 
(după 6 luni e obligatoriu să deţină)  va depune declaraţia unică la ghişeele 
acreditate ale ANAF şi operatorii din ghişeu vor încărca această declaraţie pe 
un server ANAF, dar nu prin internet. 

Rugăm, pe această cale, angajatorii care până acum depuneau declaraţie 
lună pe lună, să nu mai depună la ghişeele Casei Judeţene de Pensii 
Neamţ declaratii aferente lunii ianuarie 2011. 

  
În ceea ce priveşte declaraţiile rectificative, aferente perioadei aprilie 

2001- decembrie 2010, angajatorii vor utiliza aceeaşi procedură 
de  depunere  ca şi până acum, adică se vor prezenta la ghiseele Casei 
Judeţene de Pensii şi vor depune declaraţii rectificative, pe structura 
cunoscută, CD+hartie. 

Adeverinţele prin care certifică stagiul de cotizare vor fie liberate, ca şi 
până acum, de către Casa Judeţeană de Pensii, prin intermediul ghişeului 
nr.11. 

 Prin O.U.G.nr.117/2010 ce modifică şi completează  Codul Fiscal, la Titlul 
IX2 au fost reglementate  următoarele: contribuabilii sistemelor de asigurări 
sociale, baza de calcul atât a  contribuţiilor sociale individuale cât şi a 
contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorilor şi 
orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor,excepţii de la 
plata contribuţiilor de asigurări sociale, cotele de contribuţii sociale obligatorii, 
calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale, depunerea declaraţiilor. 


