AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
O R D I N NR.
privind depunerea declaraţiilor fiscale
având în vedere prevederile art.83 şi ale art.228 alin.(21) din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 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 – (1) Următoarele declaraţii fiscale se depun în format PDF, cu fişier XML ataşat:
- 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod
14.13.01.99/bs;
- 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;
- 710 “Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.
(2) Declaraţiile fiscale prevăzute la alin.(1) se depun la organul fiscal competent,
pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat sau se transmit prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul
programelor de asistenţă existente pe portalul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili sau
secţiunea Declaraţii electronice.
(3) Declaraţiile fiscale, altele decât cele prevăzute la alin.(1), se depun prin
metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, conţinutul şi regimul
documentelor.
Art.2 – (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile fiscale aferente
lunii noiembrie 2011.
(2) Pentru perioadele de raportare anterioare celei prevăzute la alin.(1), declaraţiile
fiscale de la art.1 alin.(1) se depun la organul fiscal competent, numai pe suport hârtie, cu
codificarea informaţiei prin cod de bare, utilizând programele de asistenţă existente pe portalul
ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili – Programe utile – Declaraţii fiscale.

Art.3 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art.4 – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, 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.5 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Emis la Bucureşti, la ...............................

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ,
SORIN BLEJNAR

