
ORDIN nr. 59 din 20 ianuarie 2023

privind modificarea 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, 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. 744.684 din 20.01.2023,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 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 după cum urmează:

1.  La  anexa  nr.  4  „Instrucţiuni  de  completare  a  formularului  100  «Declaraţie  privind
obligaţiile  de  plată  la  bugetul  de  stat»,  cod  14.13.01.99/bs,  capitolul  II  „Completarea
declaraţiei“ secţiunea B „Date privind creanţa fiscală“, punctul 3.2, subpunctul 3.2.12 se
modifică şi va avea următorul cuprins:

3.2.12. La poziţia 87 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat se declară
contribuţia  datorată  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,  precum şi  de  partenerii  din  contractele
financiare de asigurare a riscurilor  (contracte de hedging)  ai  producătorilor  de energie
electrică, 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.La poziţia 87
din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat se declară şi contribuţia la Fondul
de  Tranziţie  Energetică  reţinută  la  sursă  din  veniturile  obţinute  de  entităţi
rezidente/nerezidente aferente produselor  de acoperire  a riscurilor  de piaţă pe termen
lung,  în  conformitate  cu  art.  23  din  Legea  energiei  electrice  şi  a  gazelor  naturale  nr.
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 6.2 din Ordonanţa de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  27/2022,  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  aprilie  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

2. La anexa nr. 5 „Instrucţiuni de completare a formularului 710 «Declaraţie rectificativă»,
cod 14.13.01.00/r“, capitolul I „Depunerea declaraţiei“, textul de la al şaselea paragraf se
modifică şi va avea 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/entităţile  agregate  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.

Articolul 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.

Articolul III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

 Lucian-Ovidiu Heiuş

Bucureşti, 20 ianuarie 2023.
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