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autoimpunere sau reţinere la sursă
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:

Creşterea gradului de conformare a contribuabililor reprezintă un obiectiv
important pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în îndeplinirea misiunii sale
de colectare a veniturilor bugetare.
Având în vedere că, atingerea acestui obiectiv presupune efort, timp şi uneori
costuri din partea contribuabililor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi-a propus
să minimizeze eforturile de conformare pentru contribuabili, atât prin dezvoltarea căilor
de comunicare a acestora cu unităţile fiscale pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de
lege, cât şi prin simplificarea formularelor de declaraţii fiscale.
Având în vedere actualul sistem de declaraţii utilizat pentru impozitele şi taxele cu
regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, se propune renunţarea la
gruparea obligaţiilor de plată în declaraţii distincte, în funcţie de destinaţia plăţii şi
declararea acestora în cadrul aceluiaşi formular.
Astfel, prin formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de
stat”, se vor declara toate impozitele şi taxele datorate la bugetul de stat, pentru care
există obligaţie declarativă, potrivit legii, cu excepţia taxei pe valoarea adaugată.
Totodată, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, a fost amânată, până
în anul 2012, aplicarea sistemului de plăţi anticipate în contul impozitului pe profit
prevăzut pentru plătitorii de impozit pe profit. Astfel, contribuabilii, cu excepţia
contribuabililor societăţi comerciale bancare pentru care sistemul plăţilor anticipate este
aplicabil în continuare, au obligaţia de a declara şi plăti trimestrial impozit pe profit, până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu
aplicarea dispoziiţiilor referitoare la impozitul minim din Codul fiscal.
În sensul celor de mai sus, prin prezentul proiect de ordin, se propun următoarele:
1. 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, prin:
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a) renunţarea la formularul 103 „Declaraţie privind accizele”;
b) modificarea şi completarea formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de
plată la bugetul de stat”, după cum urmează:
- crearea unui tabel distinct, care să cuprindă indicatorii necesari administrării
accizelor şi taxei de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de
realizări, având în vedere reglementările specifice din domeniu, impuse, fie de
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, fie datorită unui mecanism de
plată specific prevăzut pentru aceste obligaţii care nu se plătesc în contul unic;
- reintroducerea indicatorului „Impozit minim” în conţinutul formularului, ca urmare
a amânării sistemului de plată anticipată a impozitului pe profit pentru contribuabilii
prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal şi menţinerea sistemului de declarare
trimestrială a impozitului pe profit;
c) modificarea şi completarea instrucţiunilor de completare a formularului 100;
d) modificarea şi completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de
stat, prin introducerea obligaţiilor reprezentând accize, preluarea taxelor de jocuri de
noroc pentru care, potrivit legii, există obligaţie declarativă şi eliminarea obligaţiilor pentru
care nu există obligaţii declarative, în conformitate cu prevederile art.81 alin.(1) din Codul
de procedură fiscală.
2. Abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.1451/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 105 "Declaraţie
privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc".
Faţă de cele de mai sus, s-a întocmit proiectul de ordin alăturat, cu ale cărui
prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem a-l semna.

Cu deosebită consideraţie,

Mihai GOGANCEA-VĂTĂŞOIU,
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