
                   ORDIN  Nr. 1635/2022 din 12 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire

prin autoimpunere sau reţinere la sursă

    În  temeiul  prevederilor  art.  342 alin.  (1)  din  Legea nr.  207/2015 privind Codul  de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3)
din  Hotărârea  Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022
privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în
perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1^2 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor, comunicat prin
Adresa nr. 742.498 din 9.09.2022,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi
taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 2 - formular 710 "Declaraţie rectificativă" se modifică şi se înlocuieşte
cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. La anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat", după
poziţia 86 se introduce o nouă poziţie, poziţia 87, cu următorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Denumirea creanţei fiscale    |            Temeiul legal             |
|crt.|                                  |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| "87| Contribuţie la Fondul de         | Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    |
|    | Tranziţie Energetică             | nr. 27/2022 privind măsurile         |
|    |                                  | aplicabile clienţilor finali din     |
|    |                                  | piaţa de energie electrică şi gaze   |
|    |                                  | naturale în perioada 1 aprilie 2022 -|
|    |                                  | 31 martie 2023, precum şi pentru     |
|    |                                  | modificarea şi completarea unor acte |
|    |                                  | normative din domeniul energiei,     |
|    |                                  | aprobată cu modificări şi completări |
|    |                                  | prin Legea nr. 206/2022, cu          |
|    |                                  | modificările şi completările         |
|    |                                  | ulterioare"                          |
|____|__________________________________|______________________________________|

    3. Anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind
obligaţiile de plată la bugetul de stat»" se modifică şi se completează, după cum
urmează:



    a) La capitolul I "Depunerea declaraţiei", punctul 1 "Termenul de depunere a declaraţiei"
se modifică şi se completează, după cum urmează:
    - La subpunctul 1.1 "Lunar, pentru obligaţiile de plată reprezentând:", după litera
r) se introduce o nouă literă, lit. s), cu următorul cuprins:
    "s) contribuţie la Fondul de Tranziţie Energetică."
    - La subpunctul 1.3 "Alte termene", litera l) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
    "l) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care organizatorul de jocuri de
noroc  sau,  după  caz,  prestatorul  serviciilor  de  publicitate  a  încheiat  un  contract  de
publicitate. În cazul contractelor care prevăd plăţi periodice către prestator, declaraţia se
depune până în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică."
    b) La  capitolul  II  "Completarea declaraţiei",  punctul  3  "Secţiunea B «Date  privind
creanţa fiscală»", subpunctul 3.2 se modifică şi se completează, după cum urmează:
    - Primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul
unic»  din  anexa  nr.  1  la  ordin  se  completează  pentru  declararea  obligaţiilor  de  plată
prevăzute  la  poziţiile  11,  25  -  27,  29  -  51,  57  -  63,  65  -  71,  74  -  77,  80  -  87  din
Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.";
    - După subpunctul 3.2.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.12, cu
următorul cuprins:
    "3.2.12.  Obligaţia prevăzută la poziţia 87 din Nomenclatorul  obligaţiilor  de plată la
bugetul de stat se declară, de către producătorii de energie electrică, entităţile agregate de
producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi
agregatorii  care  tranzacţionează,  începând cu  1 septembrie  2022,  cantităţi  de  energie
electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro, în conformitate cu dispoziţiile art.  15 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali
din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei,
aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  206/2022,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare.  Capacităţilor  de  producţie  puse  în  funcţiune  după  data  de  1
septembrie 2022, precum şi companiilor care furnizează servicii  publice de termie care
produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare."
    4.  La anexa nr.  5  "Instrucţiuni  de completare  a  formularului  710 «Declaraţie
rectificativă»",  capitolul  I  "Depunerea  declaraţiei",  după  al  cincilea  paragraf  se
introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 9 din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului  nr. 27/2022» se bifează în situaţia în care producătorii  de energie electrică
depun declaraţia la 15 zile de la publicarea de către OPCOM a preţurilor finale aferente
pieţei de echilibrare pentru luna de decontare, potrivit art. 9 din anexa nr. 6 la Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de
energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare."
    ART. II
    Direcţia  generală  proceduri  pentru  administrarea  veniturilor,  Direcţia  generală  de
reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor
contribuabili,  direcţiile  generale  regionale  ale  finanţelor  publice  şi  unităţile  fiscale
subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                              Lucian-Ovidiu Heiuş

    Bucureşti, 12 septembrie 2022.
    Nr. 1.635.

    ANEXĂ*)
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 587/2016)

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.

 ______________________
|         ANAF         |     DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ        710
| Agenţia Naţională de |
| Administrare Fiscală |
|______________________|
 _                                        ____________________________
|_| Declaraţie depusă după anularea      |    Perioada de raportare   |
    rezervei verificării ulterioare.     |       _ _         _ _ _ _  |
                                         | Luna |_|_|  Anul |_|_|_|_| |
    Temeiul legal pentru depunerea       |____________________________|
    declaraţiei ....................
 _
|_| Declaraţie depusă potrivit art. 90   Cod de identificare fiscală
    alin. (4) din Legea nr. 207/2015     a succesorului
    privind Codul de procedură           _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    fiscală.                            |_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 _
|_| Declaraţie depusă potrivit art. 9 din anexa nr. 6 la
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022

    A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului
 _____________________________________________________________________
|                              ___   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        |
| Cod de identificare fiscală |___| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |
|           ________________________________________________________  |
| Denumire |________________________________________________________| |
|        ___________              __________          ______________  |
| Judeţ |___________| Localitate |__________| Stradă |______________| |
|        ___        ___         ___       ___              _________  |
| Număr |___| Bloc |___| Scară |___| Ap. |___| Cod poştal |_________| |
|         ___           _________       _________          _________  |
| Sector |___| Telefon |_________| Fax |_________| E-mail |_________| |
|_____________________________________________________________________|

    B. Date privind creanţa fiscală
 _____________________________________________________________________
|  _________________________________________________________________  |
| |Nr. | Denumire creanţă fiscală _________________________________ | |
| |crt.|                                                            | |
| |    | Cod bugetar: _____________________________________________ | |
| |____|____________________________________________________________| |
|  _________________________________________________________________  |
| |    |                   Suma              | Iniţială | Corectată | |
| |    |_____________________________________|__________|___________| |
| |    | 1. Datorată                         |          |           | |
| |    |_____________________________________|__________|___________| |
| |    | 2. Deductibilă/Datorată anterior    |          |           | |
| |    |_____________________________________|__________|___________| |
| |    | 2.1. Sponsorizări şi burse acordate |          |           | |



| |    |_____________________________________|__________|___________| |
| |    | 2.2. Cost de achiziţie al aparatelor|          |           | |
| |    | de marcat electronice fiscale       |          |           | |
| |    |_____________________________________|__________|___________| |
| |    | 2.3. Reducere impozit conform       |          |           | |
| |    | O.U.G. nr. 153/2020                 |          |           | |
| |    |_____________________________________|__________|___________| |
| |    | 3. De plată                         |          |           | |
| |    |_____________________________________|__________|___________| |
| |    | 4. De restituit                     |          |           | |
| |____|_____________________________________|__________|___________| |
|_____________________________________________________________________|

    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 declaraţii, declar că datele din
această declaraţie sunt corecte şi complete.
_______________________________________________________________________
                        _________________               ______________
    Nume, Prenume:     |_________________|             |              |
                        _________________   Semnătura  |              |
    Funcţia/Calitatea: |_________________|             |______________|

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679

                           


