
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii 

și contribuții sociale și procedura de declarare a obligațiilor prevăzute în Nomenclatorul 

„Creanțe fiscale” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul,

modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată 

a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, 

aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 26 alin. (2), ale art. 78 alin. (3), ale art. 81—83 și ale art. 228 alin. (2) și (2

1

) din Ordonanța

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Începând cu data de 1 februarie 2011, organele

fiscale actualizează, din oficiu, vectorul fiscal privind impozitul

pe venitul din salarii, începând cu perioada fiscală ianuarie 2011,

al contribuabililor care au organizate sedii secundare cu

minimum 5 angajați, potrivit legii, după cum urmează:

a) se înscrie obligația de declarare a impozitului pe venitul

din salarii în vectorul fiscal al contribuabililor plătitori de salarii

care, la data menționată, nu au înscrisă în vectorul fiscal

această obligație declarativă;

b) se anulează obligația de declarare a impozitului pe venitul

din salarii din vectorul fiscal al sediilor secundare cu minimum

5 angajați, potrivit legii.

Art. 2. — Începând cu aceeași dată se transferă evidența

electronică a îndeplinirii obligațiilor declarative privind impozitul

pe venitul din salarii de la organele fiscale la care sunt

înregistrate sediile secundare cu minimum 5 angajați la organul

fiscal competent pentru administrarea contribuabilului care a

înființat respectivele sedii secundare.

Art. 3. — Începând cu data de 1 februarie 2011, organul fiscal

competent actualizează în vectorul fiscal al contribuabililor

plătitori de impozit pe venitul din salarii și contribuții sociale

perioada fiscală lunară, începând cu obligațiile de declarare

aferente lunii ianuarie 2011.

Art. 4. — Obligațiile fiscale prevăzute în Nomenclatorul

„Creanțe fiscale” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului

nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de

depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de

plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența

nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de

raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se declară și se

corectează potrivit legislației specifice în vigoare în perioada la

care se referă.

Art. 5. — Obligațiile de declarare a impozitului pe venitul din

salarii aferente ultimei perioade fiscale a anului 2010, cu termen

legal de declarare până la data de 25 ianuarie 2011 inclusiv, se

îndeplinesc potrivit reglementărilor legale și procedurilor în

vigoare până la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 6. — (1) Începând cu data de 1 februarie 2011, impozitul

pe venitul din salarii datorat de sediile secundare cu minimum

5 angajați, aferent unor perioade de raportare anterioare datei

de 1 ianuarie 2011, se declară și se corectează de către

contribuabilul care le-a înființat, la organul fiscal competent

pentru administrarea acestuia, după cum urmează:

a) formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la

bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției

Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind

aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru

declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de

stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, cu modificările

și completările ulterioare, se depune împreună cu formularul

prevăzut în anexa nr. 1 „Situația privind impozitul pe venitul din

salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de

raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011”;

b) formularul 710 „Declarație rectificativă”, aprobat prin

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

nr. 1.340/2009 privind aprobarea modelului și conținutului

formularului 710 „Declarație rectificativă”, cod 14.13.01.00/r, se

depune împreună cu formularul prevăzut în anexa nr. 2 „Situația

privind rectificarea impozitului pe venitul din salarii, defalcat pe

sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare

datei de 1 ianuarie 2011”. La corectarea impozitului pe venitul

din salarii, aferent perioadelor de raportare anterioare datei de

1 ianuarie 2011, se au în vedere și dispozițiile Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu

modificările și completările ulterioare.

(2) În situația în care impozitul pe venitul din salarii, aferent

unei perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011,

se referă atât la activitatea sediilor secundare, cât și la activitatea

contribuabilului care le-a înființat, obligația de plată se declară

cumulat, după caz, în formularul 100 „Declarație privind

obligațiile de plată la bugetul de stat” sau în formularul 710

„Declarație rectificativă”, însoțite de situațiile prevăzute la

alin. (1).

Art. 7. — Formularele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se

completează și se depun prin modalitățile prevăzute pentru

formularele 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul

de stat” și 710 „Declarație rectificativă”.

Art. 8. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

București, 19 ianuarie 2011.

Nr. 52.



ANEXA Nr. 1

S I T U A Ț I A

privind impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, 

aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

Cod de identificare fiscală*)

Cod de identificare fiscală*)

Nr. 

crt.

Cod de înregistrare fiscală   

sediu secundar/sediu principal

Sumă de plată 

(lei)

... ... ...

T O T A L
X

Nume, prenume
Semnătură și ștampilă

Funcție/Calitate

Nume, prenume
Semnătură și ștampilă

Funcție/Calitate

Prezenta constituie anexă la formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor

utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire de autoimpunere sau reținere la sursă, cu

modificările și completările ulterioare, pentru luna �� anul ����.

Formularul se completează pentru obligațiile nedeclarate până la data de 1 februarie 2011, în cazul în care se declară

impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, precum și în cazul în care se declară atât impozitul pe venitul din

salarii datorat de sediile secundare, cât și impozitul pe venitul din salarii datorat de sediul principal, după caz. 

*) Se înscrie codul de identificare al sediului principal, înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

ANEXA Nr. 2

S I T U A Ț I A

privind rectificarea impozitului pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, 

aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

Nr. 

crt.

Cod de înregistrare fiscală   

sediu secundar/sediu principal

Sumă de plată inițială 

(lei)

Sumă de plată corectată 

(lei)

... ... ... ...

T O T A L
X

Prezenta constituie anexă la formularul 710 „Declarație rectificativă”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale

de Administrare Fiscală nr. 1.340/2009 privind aprobarea modelului și conținutului formularului 710 „Declarație rectificativă”, cod

14.13.01.00/r, pentru luna �� anul ����.

Formularul se completează pentru corecțiile efectuate după data de 1 februarie 2011 inclusiv, în cazul în care se rectifică

impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, precum și în cazul în care se rectifică atât impozitul pe venitul din

salarii datorat de sediile secundare, cât și impozitul pe venitul din salarii datorat de sediul principal, după caz.

*) Se înscrie codul de identificare al sediului principal, înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.




