
PROIECT 

INSTRUCŢIUNI 
de completare a formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului 

anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”  
 
  
 Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de 
declarare şi plată a impozitului pe profit” se utilizează de către contribuabilii, plătitori de 
impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi 
plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunţarea la această opţiune. 
  Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de 
declarare şi plată a impozitului pe profit” se depune la organul fiscal competent, până la 
data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului 
anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se 
renunţă la opţiunea de aplicare a acestui sistem. 
 Contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie 2014, au optat pentru anul 
fiscal modificat, depun la organul fiscal competent formularul 012 „Notificare privind 
modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”, în 
termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat. 

Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a 
impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.   

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi 
corect, toate datele prevăzute: 
     - un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, 
direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, 
     - un exemplar se păstrează de către contribuabil. 
  
        Completarea formularului se face astfel: 
 
 Secţiunea "I. Date de identificare a contribuabilului" 
 Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea contribuabilului 
plătitor de impozit pe profit. 
          
 Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare 
fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii. 
     Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. 
     
 Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului 
fiscal al contribuabilului. 
      
 Secţiunea "II. Date de identificare a împuternicitului" 
 Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, 
prenumele împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii. 
 
 Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare 
fiscală atribuit împuternicitului, pentru activitatea proprie.  
     Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. 
 
 Secţiunea III se completează bifând, după caz, caseta corespunzătoare: 
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a) exprimării opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a 
impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale, potrivit art.34 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a 
impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. 
b) renunţarea la opţiunea de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a 
impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale şi solicitarea aplicării sistemului de 
declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art.34 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 . 
 
 


