PROIECT

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N Nr........
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind
opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate”

În temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. II, alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, emite următorul ordin:

OR D I N

Art.1 – Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind
opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate”, cod MFP 14.13.03.01/d.u, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art.2 – Instrucţiunile de completare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute
în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art.3 – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare
a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 4 – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.5 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.6 – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia
generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor
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contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a
municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Emis la Bucureşti, la ..............

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE
FISCALĂ
SORIN BLEJNAR

