AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
O R D I N NR.....
pentru modificarea şi completarea 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
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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011
privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii,
precum 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.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 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 nr.1 la prezentul ordin.
2. Anexa nr.8 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 “Declaraţie privind
obligaţiile de plată la bugetul de stat", se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la
prezentul ordin.
3. La anexa nr.9, instrucţiunile prevăzute la capitolul II "Completarea declaraţiei", se
modifică după cum urmează:

a) textul de la rândul 41.2.1 se modifică după cum urmează:
"Rândul 41.2.1 - se înscrie suma reprezentând scutirea de la plată a
impozitului pe profit realizat din activitatea desfăşurată pe durata de existenţă a zonei
defavorizate.";
b) instrucţiunile de la rândul 41.2.2 se elimină.
c) după instrucţiunile de la rândul 43, se introduc instrucţiuni pentru completarea
rândurilor 45-47 după cum urmează:
“Rândul 45 - se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de
organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în
indicatorii din formular.
Rândul 46 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând
impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial
prin formularul 100.
Rândul

47
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microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de către
microîntreprinderile care în cursul anului fiscal devin plătitoare de impozit pe profit,
potrivit art.107^1 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”
d) punctul 4 secţiunea C “Date privind definitivarea impozitului pe profit anual” se
elimină.
4. Anexa nr.15 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”, se modifică
după cum urmează:
a) denumirea creanţei fiscale de la poziţia nr.11 se completează, după cum urmează:
“Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile
încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent”;
b) denumirea creanţei fiscale şi temeiul legal prevăzute la poziţia nr.12 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
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c) după poziţia 62 “ Taxa de acces pentru jocurile de noroc” se introduce o nouă
poziţie, poziţia 63, după cum urmează:
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63

Contribuţie trimestrială datorată

art.5 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a

pentru medicamentele suportate

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea

din Fondul naţional unic de

unei contribuţii pentru finanţarea unor

asigurări sociale de sănătate şi din

cheltuieli în domeniul sănătăţii;

bugetul Ministerului Sănătăţii
Art.II – Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.III – (1) Prevederile prezentului ordin, cu excepţia celor prevăzute la
alin.(2), se aplică începând cu declararea obligaţiilor de plată aferente anului fiscal
2012, respectiv trim.IV 2011, în cazul contribuţiei trimestriale datorată pentru
medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi
din bugetul Ministerului Sănătăţii, datorată în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 .
(2) Prevederile de la punctele 1 şi 3 de la art.I din prezentul ordin, se aplică
începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2011.
(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se
abrogă.
Art.IV – 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 vor duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.V – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Emis la Bucureşti, la ............................

PREŞEDINTELE
AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ,
Sorin BLEJNAR

