
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 

O R D I N   NR.  
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului 

formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă 

 
având în vedere prevederile art.81 şi ale art.228 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  emite următorul 

 
O  R  D  I  N 

 
 Art.I – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor 

şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.887 din 27 

decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Anexa nr.2 „Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04 se modifică şi se 

înlocuieşte cu Anexa la prezentul ordin. 

 

2. Anexa nr.7 „Instrucţiuni de completare a formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe 

profit", cod 14.13.01.04”, se modifică după cum urmează: 

 

a) La Capitolul I „Depunerea declaraţiei", punctul 1, după primul paragraf se introduce un nou 

paragraf, cu următorul text: 

“În cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor 

sedii permanente în România, declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil 

obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013, se efectuează 



până la 25 iulie 2013 inclusiv. Sediile permanente care închid perioada impozabilă până la 

data de 30 iunie 2013 potrivit dispoziţiilor art.29^1 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia depunerii formularului 100 

“Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit aferent 

trimestrului II 2013.” 

 

b) La Capitolul II „Completarea declaraţiei", punctul 1, după primul paragraf se introduce 

următorul text: 

 

“Rubricile privind "Perioada" se completează, astfel: 

  

- 01.01-30.06, pentru anul 2013, de către sediile permanente care închid perioada impozabilă 

la data de 30 iunie 2013 şi respectiv 01.07-31.12 de către sediul permanent desemnat pentru 

perioada impozabilă 01.07-31.12, în cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară 

activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România; 

- 01.02-31.12, pentru anul 2013, în cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe 

profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit condiţiile prevăzute la art.112^1 din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi începând 

cu 1 februarie 2013 au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, iar 

în cursul anului devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art.112^6 din Codul fiscal; 

- perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii au 

început să desfăşoare activităţile prevăzute la art.112^2 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi sfârşitul anului de raportare, în cazul 

contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep 

să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art.112^2 alin.(6), iar începând cu 

trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (ex: 01.07 - 31.12)”. 

 

Art.II – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 
 

 Art.III – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală 

de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor 

publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din 

cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

 

 



 
Art.IV – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

   Emis la Bucureşti, la  

 
 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 
 

GELU ŞTEFAN DIACONU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


