
 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

O R D I N   NR.  
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru 

declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere 
sau reţinere la sursă 

 
 

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

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  

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,  

 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul 

 
 

O  R  D  I  N 
 

 Art.I – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la 

sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.70 din 30 ianuarie 2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La anexa nr.8 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile 

de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, capitolul I „Depunerea declaraţiei", 

punctul 1 “Termenul de depunere a declaraţiei”, se modifică după cum urmează: 

 

a) la subpunctul 1.1 „Lunar” , litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „a) impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul 

persoanelor fizice: impozit pe veniturile din arendă, impozit pe veniturile din dividende 



distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câştigul din 

operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din 

orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate 

pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, impozit pe 

veniturile din premii şi din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor 

imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de 

persoanele fizice;” 

b) la subpunctul 1.2 „Trimestrial” , textul de la litera f) se elimină. 

 

2. Anexa nr.15 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”, se modifică după 

cum urmează: 

 

 Din "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” se elimină poziţiile nr.7, nr.9 

-11 şi poz.20,  prevăzute în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire creanţă fiscală Temei legal 

7 Impozit pe veniturile persoanelor 
fizice dintr-o asociere cu o 
persoană juridică 
microîntreprindere, care nu 
generează o persoană juridică 

art.52, art.93 şi art.11210 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare 

9 Impozit pe veniturile din drepturi de 
proprietate intelectuală 

art.52, art.521 şi art.93 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

10 Impozit pe veniturile din activitatea 
de expertiză contabilă şi tehnică, 
judiciară şi extrajudiciară  

art.52, art.521  şi art.93 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

11 Impozit pe veniturile din activităţi 
desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile 
încheiate potrivit Codului civil 
precum şi a contractelor de agent 

art.52, art.521 şi 93 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

20 
 

Impozitul pe veniturile din activităţi 
agricole                               

art.74 alin.(4) şi art.93 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

 Art.II – Prevederile art.I pct.1 şi 2 se aplică pentru obligaţiile datorate începând cu 

data de 1 iulie 2012, cu termen de declarare începând cu data de 25 august 2012. 

 



 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, 
 

ŞERBAN POP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


