Anexa nr.12
CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
1. Denumire:
100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05.
1.1 Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi
editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă,
asigurat gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
1.2 Se utilizează la declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reţinere la sursă;
1.3 Se completează şi se depune de contribuabilii care au obligaţia declarării
impozitelor şi taxelor;
1.4 Circulă:

- 1 exemplar la organul fiscal competent în format PDF, cu fişier XML

ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii;
- 1 exemplar la contribuabil.
1.5 Se arhivează la organul fiscal:
- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului;
- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.

2. Denumire: 104“Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi
cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv.
2.1 Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi
editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă,
asigurat, gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
2.2 Se utilizează la declararea veniturilor şi cheltuielilor distribuite între asociaţi;
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2.3 Se completează şi se depune de asociatul desemnat prin contract pentru
îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, persoană juridică straină sau
persoană fizică;
2.4 Circulă:

- 1 exemplar la organul fiscal competent în format PDF, cu fişier XML

ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii;
- 1 exemplar la contribuabil.
2.5 Se arhivează la organul fiscal:
- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului;
- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.
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