Angajatorul(denumire/numele)..................................................................
Codul de identificare fiscala………………
Cod CAEN…………………..
Judetul……………………….
Sediul/adresa ......…...........................................................................
Codul IBAN/Banca .........…………………………………………………..
Telefon/fax…………………………………………………………….……
E-mail/Pagina de internet ...........................................................….…

( ANEXA nr.20 la normele metodologice)

TABEL NOMINAL
cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj
Luna ............................ anul..........
Nr.
crt

Convenţia
numărul

Data convenţiei

Numele şi prenumele

Codul
Numeric personal

Categoria
de persoane

Numărul orelor
efectiv lucrate

Suma cuvenită pentru
timpul efectiv lucrat

Sume
plătite

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A1

BI
C1

1
2
TOTAL

Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul │asigurărilor pentru şomaj aferentă persoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (<cotăcontribuţieangajator>% x Total
B1)
│
TOTAL SUME CUVENITE
potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Total A1 + Total C1)

Angajatorul................................
(denumire/numele)

Director general sau altă persoană autorizată,
...........................
Coloana 1 - se completează numărul convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM.
Coloana 2 - se completează cu data convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa).
Coloanele 3 şi 4 - se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal
Coloana 5 - se completează după cum urmează:
- cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistraţi în evidenţa agenţiei;
- cod B - şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale înregistraţi în evidenţa agenţiei;
- cod C - persoane cu dizabilităţi inregistrati in evidentele agentiei;
- cod D - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate parţiale;
- cod E - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială;
-cod F – şomeri de lunga durata, înregistraţi în evidenţa agenţiei;
-cod G- tineri NEET şomeri , înregistraţi în evidenţa agenţiei.
Coloana 6 - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv orele aferente concediului de odihnă), pentru care se acordă suma
cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din aceeaşi lege, acordată angajatorului conform prevederilor legale;
Coloana 7 - se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului conform prevederilor legale;
Coloana 8 - se completează cu sume numai pentru persoanele cu codurile A şi B, pentru care convenţia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator în
conformitate cu art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se completează cu sumele plătite persoanelor cu codurile A şi B, reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuţiei datorate de
angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit dispoziţiilor titlului V "Contribuţii sociale obligatorii"capitolul IV “Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele cu codurile A şi B, pentru care nu se beneficiază de scutire conform art. 85 alin. (1) din lege (conventie incheiata ulterior datei de 22 octombrie 2013), se completeaza cu zero.
Coloana 9 - se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.
Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7.
Total B1 - totalul sumelor care se completează în coloana 8 şi care sunt corespunzătoare persoanelor cu codurile A şi B pentru care se beneficiază de scutire conform art. 85 alin. (1) din lege.
Total C1 - se completează în situaţia în care convenţia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi angajatorul beneficiază de scutire de plata contribuţiei datorate la BAS, conform art. 85 alin. (1) din lege.
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