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1. CUI SE ADRESEAZĂ ACEST GHID?

Prezentul  ghid se adresează persoanelor  juridice  române care au obligația de
plată a impozitului pe profit.

Din  categoria  persoanelor  juridice  române  fac  parte  companiile  naționale,  societățile
naționale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societățile, indiferent de forma juridică de
organizare și de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital străin sau cu capital
integral  străin,  societățile  agricole  și  alte  forme  de  asociere  agricolă  cu  personalitate  juridică,
cooperativele agricole, societățile cooperative, instituțiile financiare si instituțiile de credit, fundațiile,
asociațiile, organizațiile, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică
constituită potrivit legislației române1.

2. CONTRIBUABILII CARE NU SUNT OBLIGAȚI LA PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT

Nu sunt obligate la plata impozitului pe profit următoarele persoane juridice române: 
- Trezoreria Statului; 
-  instituția  publică,  înființată  potrivit  legii,  cu  excepția  activităților  economice  desfășurate  de
aceasta; 
- Academia Română, precum și fundațiile înființate de Academia Română în calitate de fondator
unic, cu excepția activităților economice desfășurate de acestea; 
- Banca Națională a României; 
- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii; 
- Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii; 
- Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii; 
- Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii; 
- persoana juridică română care plătește impozit pe veniturile microîntreprinderilor; 
- fundația constituită ca urmare a unui legat; 
- entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Fundația constituită ca urmare a unui legat, în condițiile legii, este subiectul de drept înființat
de una sau mai multe persoane, care, pe baza unui act juridic pentru cauza de moarte, constituie
un patrimoniu afectat în mod permanent și irevocabil realizării unui scop de interes general sau,
după caz, în interesul unor colectivități.2

3. ÎNREGISTRAREA FISCALĂ A PERSOANELOR JURIDICE ROMÂNE

Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează
fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:
a) CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ (CIF) atribuit de organul fiscal pentru persoanele juridice și
pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică;
b) CODUL UNIC DE INREGISTRARE (CUI) atribuit potrivit legii speciale pentru persoanele juridice și
pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului.

1 Punct. 1 alin. (1) din Normele metodologice dat în aplicarea art. 13 din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. Normele metodologice pot fi vizualizate pe site-ul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală: www.anaf.ro, la următorul link:
              https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm#B67_2;  
2 Punct. 1 alin. (3) din Normele metodologice dat în aplicarea art. 13 din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.  Normele metodologice pot fi vizualizate pe site-ul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală: www.anaf.ro, la următorul link:  
              https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm#B67  .
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3.1. Depunerea declarației de înregistrare fiscală

În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală, contribuabilii  menționați la cap. 3, lit a)
au obligația să depună la organul fiscal competent Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de
mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate
juridică – formularul 0103.

Declarația de înregistrare fiscală cuprinde:
- datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;
- datele privind vectorul fiscal4;
- datele privind sediile secundare;
- datele de identificare a împuternicitului;
-  datele privind situația juridică a contribuabilului/plătitorului,  precum și alte informații  necesare
administrării creanțelor fiscale. 

În formularul 010, la înregistrarea inițială, contribuabilii vor completa datele corespunzătoare
în vederea înregistrării în vectorul fiscal, respectiv la:
- Secțiunea V - „Date privind vectorul fiscal„
- cap. 2 - „Impozit pe profit„.

Formularul  se  poate  depune  de  către  contribuabili  sau  prin  împuternicit/reprezentant
legal/reprezentant fiscal, în termen de 30 de zile de la data înființării, direct, la unitatea fiscală sau,
se poate transmite prin poștă, prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este:
 - pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul
fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  își  are  domiciliul  fiscal  contribuabilul  sau,  în  cazul  depunerii
declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat;
- pentru contribuabilii care se inregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru
administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

3.2. Modificările intervenite ulterior înregistrării fiscale

Modificările  ulterioare  ale  datelor  din  declarația  de  înregistrare  fiscală  trebuie  aduse  la
cunoștință organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în
termen de 15 de zile de la data producerii acestora.  În formularul 010 contribuabilii vor completa
datele corespunzătoare, respectiv la:
- Secțiunea V - „Date privind vectorul fiscal„
- cap. 2 - „Impozit pe profit„.

3.3. Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori
altor entități supuse înregistrării în registrul comerțului

Modificările intervenite în datele declarate inițial de persoanele fizice, juridice sau de alte
entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului se fac potrivit dispozițiilor
legii speciale. 

Modificările intervenite în datele declarate inițial în vectorul fiscal se declară la organul fiscal
central  prin  depunerea formularului 010.  Contribuabilii  vor  completa  în  formular  datele
corespunzătoare, respectiv la:
- Secțiunea V - „Date privind vectorul fiscal„

3 Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.  3698/2015  pentru  aprobarea  formularelor  de
înregistrare  fiscală  a  contribuabililor  și  a  tipurilor  de obligații  fiscale  care formează vectorul  fiscal,  cu  modificările  și
completările ulterioare; 
4 Vector fiscal - totalitatea tipurilor de obligații fiscale pentru care există obligații de declarare cu caracter permanent; 
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- cap. 2 - „Impozit pe profit„.

3.4.  Încetarea condițiilor care au generat înregistrarea fiscală

La încetarea condițiilor care au generat înregistrarea fiscală, contribuabilii menționați la cap.
3, lit a)  au obligația de a preda organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare
fiscală, odată cu depunerea declarației de mențiuni (formularul 010).

3.5. Obținerea declarației de înregistrare fiscală

Declarația  de  înregistrare  fiscală/Declarația  de  mențiuni/Declarația  de  radiere  pentru
persoane  juridice,  asocieri  și  alte  entități  fără  personalitate  juridică precum și  instrucțiunile  de
completare pot fi    descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili,
rubrica:  Formulare fiscale și Ghid de completare sau accesând urmatorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_010_2016.pdf   .

4. APLICAREA IMPOZITUL PE PROFIT

În cazul persoanelor juridice române, impozitul pe profit se aplică asupra profitului impozabil
obținut din orice sursă, atât din România, cât și din străinătate.

5. ANUL FISCAL, CALCULUL PERIOADEI IMPOZABILE 

5.1. Anul fiscal este anul calendaristic.
 Când un contribuabil  se înființează sau încetează să mai existe în cursul  unui  an fiscal,
perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.5 
 
5.2. Când un contribuabil se înființează în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă începe:
- de la data înregistrării contribuabilului în registrul comerțului; 
-  de  la  data  înregistrării  contribuabilului  în  registrul  ținut  de  instanțele  judecătorești  sau  alte
autorități competente; 
-  pentru  sediul  care  se  înregistrează  în  registrul  comerțului,  la  data  înregistrării  în  registrul
comerțului.
 
5.3. Când un contribuabil încetează în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă se încheie:

a) În cazul fuziunilor sau divizărilor care au ca efect juridic încetarea existenței persoanelor juridice
absorbite/divizate prin dizolvare fără lichidare: 
- la data înregistrării în registrul comerțului/registrul ținut de instanțele judecătorești competente
sau de alte autorități competente a noii persoane juridice ori a ultimei dintre ele, în cazul constituirii
uneia sau mai multor persoane juridice noi; 
- la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea sau de la altă
dată stabilită prin acordul părților în cazul în care se stipulează că operațiunea va avea efect la o
altă dată, potrivit legii;
b) În  cazul  dizolvării  urmate  de  lichidarea  contribuabilului,  la  data  încheierii  operațiunilor  de
lichidare, dar nu mai târziu de data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent.

5 Art. 16 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Codul fiscal poate 
fi vizualizat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro, la următorul link: 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm#B67_2;
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5.4. Contribuabilii  care  au  optat,  în  conformitate  cu  legislația  contabilă  în  vigoare,  pentru  un
exercițiu financiar diferit de anul  calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exercițiului
financiar.

Primul an fiscal modificat include și perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între
1 ianuarie și ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an
fiscal.

Opțiunea se  exercită prin completarea și  depunerea formularului  014 -  Notificare privind
modificarea anului fiscal,  în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la
data înregistrării contribuabililor, după caz.

Formularul 014, se poate depune de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora
direct, la unitatea fiscală sau, se poate trimite prin poștă, prin scrisoare recomandată. 

Notificarea precum și  instrucțiunile  de completare pot  fi  descărcate de pe site-ul  ANAF:
www.anaf.ro, secțiunea:  asistență contribuabili, rubrica:   Formulare fiscale și Ghid de completare
sau accesând urmatorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/not_014_2015.pdf    

5.5. În cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare, perioada cuprinsă între prima zi a anului
fiscal  următor  celui  în  care  a  fost  deschisă  procedura  lichidării  și  data  închiderii  procedurii  de
lichidare se consideră un singur an fiscal.

6. COTA DE IMPOZITARE

 Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%.

Contribuabilii care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte,
discotecilor sau cazinourilor, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui
contract de asociere, și în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activitățile prevăzute este
mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligați la plata impozitului în cotă de 5% aplicat
acestor venituri înregistrate.

7. PLATA IMPOZITULUI ȘI DEPUNEREA DECLARAȚIILOR FISCALE

7.1.  Calculul, declararea și plata impozitului pe profit

Calculul, declararea și plata impozitului pe profit se efectuează trimestrial, până la data de
25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I – III, fapt pentru care, contribuabilii au
obligația de de a completa și depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor
fiscale datorate de către contribuabil, Declarația privind obligațiile de plată la bugetul  de stat -
formularul 100.

7.1.1 Depunerea și transmiterea formularului 100

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se poate:
- transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță,  prin internediul portalului www.e-
guvernare.ro   , prin utilizarea unui certificat digital calificat sau
- depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de
formatul hârtie, completându-se cu ajutorul programului de asistență.
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Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit și poate fi descărcat de
pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro   . 

7.2. Definitivarea și plata/regularizarea impozitului pe profit

Definitivarea și plata/regularizarea impozitului pe profit aferent anului fiscal se efectuează în
baza Declarației  anuale de impozit  pe profit  -  formularul  101, care se depune la organul  fiscal
competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil, până la data de 25
martie inclusiv a anului următor.

7.2.1. Depunerea și transmiterea formularului 101

 Declarațiea anuală de impozit pe profit se poate:
- transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță,  prin internediul portalului www.e-
guvernare.ro   , prin utilizarea unui certificat digital calificat sau
- depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de
formatul hârtie, completându-se cu ajutorul programului de asistență.

 Contribuabilii  mari  si  contribuabilii  mijlocii  precum  și  sediile  secundare  ale
acestora au obligația depunerii  formularelor 100 și 101  prin mijloace electronice de
transmitere la distanță.6

7.3. Opțiunea  de  calculul,  declarare  și  plată  a impozitului  pe  profit  anual,  cu  plăți
anticipate, efectuate trimestrial

Contribuabilii pot opta pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți
anticipate, efectuate trimestrial.

Contribuabilii  care aleg să aplice acest sistem vor plăti impozitul pe profit anual cu plăți
anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul datorat in anul precedent, actualizat cu
indicele de inflație.  

Opțiunea se face prin completarea și depunerea până la data de 31 ianuarie a anului fiscal
pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului  pe profit, a
formularului 012 - Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a
impozitului pe profit.

Notificarea se  poate  depune  de  către  contribuabili  sau  de  către  împuterniciții  acestora,
direct, la unitatea fiscală sau, se poate trimite prin poștă, prin scrisoare recomandată. 

Formularul 012 precum și instrucțiunile de completare pot fi descărcate de pe site-ul ANAF:
www.anaf.ro, secțiunea:  asistență contribuabili, rubrica:   Formulare fiscale și Ghid de completare
sau accesând urmatorul link:
 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Not_012_OPANAF_726_2016.pdf   .

Opțiunea efectuată este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi. 
Ieșirea din sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit se efectuează tot în

baza formularului 012, în cadrul aceluiași termen.

Instituțiile de credit persoane juridice române au obligația de a declara și plăti impozit pe
profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial.7 

6 Ordinul  președintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2520/2010  privind depunerea declaratiilor fiscale
prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare;
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7.3.1. Următorii  contribuabili nu  pot  opta  pentru  aplicarea sistemului  de  declarare  și  plată  a
impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial:

a)  cultele  religioase,  instituțiile  de  învățământ  particular  superior  acreditate,  precum  și  cele
autorizate,  asociațiile  de  proprietari  constituite  ca  persoane  juridice  și  asociațiile  de  locatari
recunoscute  ca  asociații  de  proprietari,  Societatea  Națională  de  Cruce  Roșie  din  România,
organizațiile  nonprofit,  organizațiile  sindicale,  organizațiile  patronale,  formele  asociative  de
proprietate  asupra  terenurilor  cu  vegetație  forestieră,  pășunilor  și  fânețelor,  cu  personalitate
juridică.

Acești contribuabili au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit anual, până la data
de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. În cazul în care
optează, potrivit legii, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, au obligația de a
declara și plăti impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv,  până la data de 25 a celei de-a
doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

b) contribuabilii  care  obțin  venituri  majoritare  din  cultura  cerealelor,  a  plantelor  tehnice  și  a
cartofului, pomicultură și viticultură. 

Aceștia au obligația de a declara și de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25
februarie  inclusiv  a  anului  următor celui  pentru  care  se  calculează  impozitul.  În  cazul  în  care
optează, potrivit legii, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, au obligația de a
declara și plăti impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv,  până la data de 25 a celei de-a
doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

c) contribuabilii care, în anul precedent, se aflau în una dintre următoarele situații:
 au fost nou-înființați, cu excepția celor care se înregistrează ca efect al unor  operațiuni de

reorganizare efectuate potrivit legii;
 au înregistrat pierdere fiscală sau nu au datorat impozit pe profit anual;
 s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfășoară

activități  la sediul  social/sediile secundare, situații  înscrise,  potrivit  prevederilor legale, în
registrul comerțului sau în registrul ținut de instanțele judecătorești competente;

 au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

7.4.  Plățile anticipate trimestriale

Contribuabilii care au optat pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu
plăți anticipate efectuate trimestrial au obligația să efectueze plățile anticipate trimestriale în contul
impozitul pe profit, la următoarele termene:

- trimestrul I: 25 aprilie;
- trimestrul al II-lea: 25 iulie;
- trimestrul al III-lea: 25 octombrie;
- trimestrul al IV-lea: 25 decembrie.
Termenul  de depunere a  Declarației  anuale de impozit  pe profit  -  formularul  101  și  de

regularizare a impozitului anual datorat este 25 martie inclusiv al anului următor, ca și în cazul
sistemului trimestrial de declarare și plată.

7 Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Codul fiscal poate
fi vizualizat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro, la următorul link: 
              https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm#B67;
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7.5. Persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligația să depună
Declarația anuală de impozit pe profit - formularul 101 pentru perioada cuprinsă între prima zi a
anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de
lichidare și să plătească impozitul pe profit aferent până la data depunerii situațiilor financiare la
organul fiscal competent.

7.6. Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligația
să depună Declarația anuală de impozit pe profit – formualrul 101 și să plătească impozitul până la
închiderea perioadei impozabile.

7.7. Contribuabilii  care  au  optat  în  conformitate  cu  legislația  în  vigoare,  pentru  un
exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, aplică următoarele reguli de declarare și plată
a impozitului pe profit:

-  contribuabilii  care  declară  și  plătesc  impozitul  pe  profit  trimestrial și  pentru  care  anul  fiscal
modificat  începe  în  a  doua,  respectiv  în  a  treia  lună  a  trimestrului  calendaristic,  prima  lună,
respectiv primele două luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru, pentru
care contribuabilul are obligația declarării și plății impozitului pe profit, până la data de 25 inclusiv a
primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplică și în
cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului IV al
anului calendaristic;

-  contribuabilii  care  declară  și  plătesc  impozitul  pe  profit  anual,  cu  plăți  anticipate  efectuate
trimestrial, pentru anul fiscal modificat continuă efectuarea plăților anticipate la nivelul celor stabilite
înainte de modificare. În cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună
a trimestrului  calendaristic, prima lună, respectiv primele două luni  ale trimestrului  calendaristic
respectiv, vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligația declarării și efectuării
plăților anticipate, în sumă de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru
fiecare lună a trimestrului, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului
calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplică și în cazul în care anul fiscal modificat începe în a
doua, respectiv în a treia lună a trimestrului IV al anului calendaristic.

7.7.1.  Pentru  modificarea  sistemului  anual/trimestrial  de  declarare  și  plată  a
impozitului pe profit contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul  calendaristic  depun  la  organul  fiscal,  formularul  012  -  Notificare  privind  modificarea
sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit  (a se vedea  cap. 7.3 din
Ghid) în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.

7.7.2.  Contribuabilii  care  au  optat  pentru  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul
calendaristic au obligația să depună declarația anuală (formularul 101) și să plătească impozitul
pe profit aferent anului fiscal respectiv, până la data de 25 a celei de a treia luni inclusiv de la
încheierea anului fiscal modificat.

8. ÎNCETAREA CALITĂȚII  DE  PLĂTITOR DE IMPOZIT PE PROFIT

Calitatea de plătitor de impozit pe profit încetează atunci când:
 contribuabilul a realizat venituri sub nivelul echivalentului în lei a 100.000 euro. 

Cursul  de  schimb  pentru  determinarea  echivalentului  în  euro  este  cel  valabil  la  închiderea
exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
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 contribuabilul a realizat venituri din consultanță și management, iar ponderea acestora este
mai mică de 20% din veniturile totale;

 contribuabilul  iși  radiază  înregistrarea  fiscală,  prin  retragerea  codului  și  certificatului  de
înregistrare fiscală.

La încetarea calității de plătitor de impozit pe profit, contribuabillul va depune formualrul 010
în termen de 30 de zile  de la  încetarea calității  de subiect  de drept fiscal8.  În formularul  010
contribuabilii vor completa datele corespunzătoare, respectiv la:
- Secțiunea V - „Date privind vectorul fiscal„
- cap. 2 - „Impozit pe profit„.

9. CUM SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE?

Informații detaliate se pot obține la: 
 
- accesând pagina de Internet,  www.anaf.ro  
-  telefonic,  la  Biroul  central  asistență  telefonică  a  contribuabililor  -  Call  Center,  la numărul  de
telefon: 031.403.91.60; 
- compartimentele de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

10. LEGISLAȚIA FISCALĂ ȘI MATERIALE INFORMATIVE

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare   ;  

 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare   ;   

 Calendarul obligațiilor fiscale pe anul 2016   ;  

 Ghidurile elaborate de agenția națională de administrare fiscală   .  

8 Art. 90 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Codul de
procedură fiscală poate fi vizualizat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro, la următorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_2016.htm
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