
  

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
O R D I N   NR..... 

 
pentru 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 şi 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.1 -  Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor prevăzute în anexele nr.1 – 5 

la prezentul ordin: 

a) 100  “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 

14.13.01.99/bs; 

b) 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04; 

c) 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, 

cod 14.13.01.01/dv; 

d) 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03; 

e) 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05. 

 

Art.2 - Formularele prevăzute la art.1 se completează şi se depun potrivit 

instrucţiunilor prevăzute în anexele nr.6 – 11 la prezentul ordin. 

 

Art.3 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a 

formularelor prevăzute la art.1 sunt prezentate în Anexa nr.12 la prezentul ordin. 

 

  



  

Art.4 -  Anexele nr.1 - 12  fac parte integrantă din prezentul ordin. 

          

Art.5 - (1) Formularele prevăzute la art.1 lit.a) şi c) şi Nomenclatorul obligaţiilor 

de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr.11 la prezentul ordin se utilizează 

pentru declararea impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2013, precum 

şi pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012, din 

activităţile desfăşurate în asociere, de către contribuabilii prevăzuţi la art.13 lit.c) şi e) 

din lege.  
(2) Formularele prevăzute la art.1 lit.b), d) şi e) se utilizează începând cu 

declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2012. 

            (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară 

se abrogă. 

 
 Art.6 – 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.7 – Prezentul ordin se  publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   Emis la Bucureşti, la ............................ 

 

 

PREŞEDINTELE 
AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

ŞERBAN POP 
 
 
 
 
 
 
 
 


