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Număr de operator de date cu caracter personal 759 
Cod 14.13.01.04
/ 07.12.2016
DECLARAŢIE
PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
CORPORATE INCOME TAX RETURN
101
PERIOADA (PERIOD)  (zz.ll.aaaa(dd.mm.yyyy))
 
 
-
(Anul de început de perioadă pentru an fiscal modificat)
A. Date de identificare ale plătitorului (Identification data of taxpayer)
Cod de identificare fiscală
(Tax identification no. - TIN)
B. Date privind impozitul pe profit (Data on corporate tax)
DENUMIRE INDICATORI (NAME OF THE INDICATOR)
Nr.  rd.
Sume (Amounts) 
- lei (RON )- 
Venituri din exploatare (Operating income)
1
Cheltuieli de exploatare (Operating expenses)
2
Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2) (Operating result (row 1-row 2))
3
Venituri financiare (Financial income)
4
Cheltuieli financiare (Financial expenses)
5
Rezultat financiar (rd.4 - rd.5) (Financial result (row 4-row 5))
6
Venituri extraordinare (Extraordinary income)
7
Cheltuieli extraordinare (Extraordinary expenses)
8
Rezultat extraordinar (rd.7 - rd.8) (Extraordinary result (row 7−row 8))
9
Rezultat brut (rd.3 + rd.6 + rd.9) ( Gross result (row 3+row 6+row 9) )
10
Elemente similare veniturilor, din care: (Elements similar to income, of which:)
11
Elemente similare veniturilor potrivit art.19^3 lit. a) pct.1 din Codul Fiscal 
(Elements similar to income according to art. 19^3 let. a) pt. 1 of the Tax Code)
11.1
Rand nou in 2012
Elemente similare veniturilor din alte retratări 
(Elements similar to income from other restatements)
11.2
Rand nou in 2012
Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale
(Elements similar to income from the reduction or annulment of prudential filters)
11.3
Rand nou in 2012
Elemente similare cheltuielilor, din care: (Elements similar to expenses, of which:)
12
Elemente similare cheltuielilor potrivit art.19^3 lit.. a) pct.2 din Codul Fiscal
(Elements similar to expenses according to art. 19^3 let. a) pt. 2 of the Tax Code)
12.1
Rand nou in 2012
Elemente similare cheltuielilor din alte retratări
(Elements similar to expenses from other restatements)
12.2
Rand nou in 2012
Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor
 (rd.10 + rd.11 - rd.12)
Result after inclusion of elements similar to income/expenses 
(row 10+row 11+row 12)
13
Amortizare fiscală (Tax depreciation)
14
Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă 
(Expenses relating to interests and differences in the exchange rate, carried over from the previous period)
15
Rezerva legală deductibilă (Legal reserve deductible)
16
Provizioane fiscale, din care: (Tax provisions, of which:)
17
Filtre prudenţiale (Prudential filters)
17.1
Alte sume deductibile, din care : (Other deductible amounts, of which:)
18
Deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare
(Additional deductions for research-development)
18.1
Total deduceri  (rd. 14 + rd. 15 + rd.16 + rd.17 + rd.18)
(Total deductions (row 14+row 15+row 16+row 17+row 18) )
19
Venituri din dividende, din care:
(Dividend income, of which:)
20
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română, în condiţiile prevăzute de lege
(Dividend income received from a Romanian legal entity, under conditions provided by the law)
20.1
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terţ, în condiţiile prevăzute de lege
(Dividend income received from a foreign legal entity, located in a third country, under conditions provided by the law)
20.2
Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condiţiile prevăzute de lege
(Dividend income received from a subsidiary located in an EU member state, under conditions provided by the law)
20.3
Venituri din vânzarea /cesionarea titlurilor de participare, în condiţiile prevăzute de lege
(Income from sales/transfers of shareholder equities, under conditions provided by law)
21
Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice strâine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri
(Income from the liquidation of another Romanian legal entity or a foreign legal entity located in a country having a tax treaty with Romania)
22
Alte venituri neimpozabile (Other tax-free income)
23
Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21 + rd.22 + rd.23)
(Total tax-free income (row 20+row 21+row 22+row 23))
24
Profit /pierdere (rd. 13 - rd.19 - rd. 24) (Profit/loss (row 13-row 19-row 24))
25
Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat si impozitul pe profit amanat
(Expenses relating to the corporate income tax due and deferred)
26
Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate
(Expenses relating to the profit/income obtained abroad)
27
Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările si penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române sau străine
(Interests/late payment increments, fines, seizures and penalties for late payment owed to Romanian/foreign authorities)
28
Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută de lege
(Protocol expenses exceeding the limit provided by law)
29
Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii
(Expenses relating to sponsorship and/or patronage, private scholarship, made according to the law)
30
Cheltuieli cu amortizarea contabilă
(Expenses relating to accounting depreciation)
31
Cheltuieli cu provizioanele şi cu rezervele care depăşesc limita prevăzută de lege
(Expenses relating to provisions and reserves exceeding the limit provided by law)
32
Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare
(Expenses relating to non-deductible interests, which are not carried over to the next period)
33
Cheltuieli cu dobânzi şi diferenţe de curs valutar reportate pentru perioada următoare
(Expenses relating to interests and foreign exchange rate losses carried over to the next period)
34
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile (Expenses relating to tax-free income)
35
Alte cheltuieli nedeductibile (Other non-deductible expenses)
36
Total cheltuieli nedeductibile (rd. 26 la rd. 36) 
(Total non-deductible expenses (row 26 to row 36))
37
Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd. 25 + rd. 37)
 (Total taxable profit/fiscal loss for the reporting year, before the loss is carried over (row 25+row 37))
38
Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare
(Tax loss for the current period, to be carried over to the next period)
39
Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art.26 alin. (2)
(Tax loss for the current period, transferred according to art. 26 par. (2))
40
Rand nou in 2012
Pierdere fiscală în perioada curentă, primită  de la persoana juridică cedentă, potrivit art.26 alin. (2)
(Tax loss for the current period, received from a legal entity acting as assignor, according to art. 26 par. (2))
41
Rand nou in 2012
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi
(Tax loss to be recovered from previous years)
42
Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori 
(rd.38 + rd.39 + rd.40 - rd.41 - rd.42)
(Taxable profit/tax loss, to be recovered in the following years (row 38+row 39+row 40+row 41+row 42))
43
Total impozit pe profit (rd.44.1+ rd.44.2), din care:
(Total corporate income tax (row. 44.1+row 44.2), of which:)
44
Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%
9Tax due for profit taxed with 16% )
44.1
Impozit de 5% aplicat veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor şi a cazinourilor sau pariurilor sportive
(5% tax applied to income from activities relating to bars, nightclubs, clubs and casinos or sports betting)
44.2
Total credit fiscal (rd.45.1 + rd.45.2 + rd.45.3)
(Total tax credit (row 45.1+row 45.2+row 45.3))
45
Credit fiscal extern (Foreign tax credit)
45.1
Impozit pe profit scutit, din care:
(Exempted corporate income tax, of which:)
45.2
Impozit pe profitul scutit, potrivit art.19^4 din Codul fiscal
(Exempted corporate income tax, according to art. 19^4 of the Tax code)
45.2.1
Scutiri, reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislaţiei în vigoare
(Exemptions and reductions of the corporate income tax according to the applicable law)
45.3
Impozit pe profit inainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare si/sau mecenat si burse private (rd. 44 - rd. 45) >=0
(Corporate income tax before deduction of the amounts representing sponsorship and/or patronage, private scholarship (row 44-row 45))
46
Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care:
(Amounts representing sponsorship and/or patronage, private scholarship, within the limit provided by law, of which:)
47
- din anul curent
(- from the current year)
47.1
- reportate din perioada precedentă
(- carried over from the previous period )
47.2
Impozit pe profit anual (rd. 46 - rd. 47) >=0
(Annual corporate income tax (row 46-row 47))
48
Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei fiscale pentru anul fiscal de raportare si care se regăseste in indicatorii din formular
(Corporate income tax assessed pursuant to tax inspection for the fiscal year of reporting and included in the form indicators)
49
Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 /  impozit reţinut la sursă în anul de raportare
(Corporate income tax declared for the reporting year in form 100/tax withheld at source for the reporting year)
Calcul
50
Impozit pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100
(Income tax for micro-enterprises, declared for the reporting year in form 100) 
51
Diferenţa de impozit pe profit datorat  (rd.48 - rd.49 - rd.50 - rd.51)
(Corporate income tax due [row 48-(row 49+row 50+row 51)])
52
Diferenţa de impozit pe profit de recuperat  
(rd.49 + rd.50 + rd.51 - rd.48)
(Recoverable corporate income tax [(row 49+row 50+row 51)-row 48])
53
        Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii. 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
 
This return shall be deemed as a debt security and it produces the legal effects of a payment notice as of the date of its submission, according to the law. Under the sanctions applied to false statements in public documents, I hereby declare that the data provided in this statement is accurate and complete.
Loc rezervat organului fiscal (Reserved for tax authority)
Nr. înregistrare (Reg. no.):  ______________________________________
Data (Date)    ____________________________
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
2009.02.25
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	Calcul: D101_A4.0.0
	Declaraţie rectificativă: 0
	Declaraţie rectificativă: 0
	luna_i: 1
	Anul de început de perioada trebuie sa fie >= 2014  !: 2015
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	PJ care au început să desfăşoare activităţile prevăzute la art.112^2 alin.(6) trebuie sa declare perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul de inceput  şi sfârşitul anului de raportare.: 0
	d_trim: 
	PJ care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, au obligaţia să depună D101 şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea ANAF.: 0
	PJ care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună D101 şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.: 0
	Instrucţiuni : 
	Calcul: 01.01.2015
	Calcul: 31.12.2015
	Data (ZZ.LL.AAAAA) in conditiile in care exercitiul financiar este diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin. (3) din legea contabilitatii nr.82/1991, republicata.: 
	Data_D: 
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	Calcul: 
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	Lista coduri CAEN: 
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	 E-mail: 
	 Fax: 
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	Instrucţiuni : 
	Calcul: 0
	Calcul: 20470101XX
	Calcul: 0
	Nume, prenume: 
	Nume, prenume: 
	Funcţia/ Calitatea: 
	Semnatura: 
	Listare declaratia 101: 
	VALIDARE campuri obligatorii si blocare formular 'Declaratia 101': 
	Deblocare formular Declaratie 101pentru a opera modificari dupa VALIDARE: 
	Instructiuni: 
	Atasare documente justificative (un fisier .ZIP) pentru cazul in care se bifeaza casuta cu 'Optiune privind regularizarea impozitului, potrivit art.116^1 din L.571/ 2003 privind Codul fiscal'. Butonul devine activ in urma VALIDARII.: 



