
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

O R D I N   nr............ 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr.3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind 

impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" 

 

 

având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  precum și avizul conform al Ministerului 

Finanțelor Publice, comunicat prin adresa nr…………din……………, 

în temeiul prevederilor art.101 și art.342 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5 alin.(4) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și 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, 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin 

 

Art.I – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3386/2016 pentru 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 

120 "Decont privind accizele", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.950 din 25 

noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Anexa nr.2, formularul 120 "Decont privind accizele", se modifică şi se înlocuieşte cu 

formularul prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

            2. Anexa nr.4 "Instrucţiuni de completare a formularului 120 "Decont privind accizele", se 

modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

   3. Anexa nr.5 "Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a 

formularelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.3 "Caracteristici de editare, modul de difuzare, 

de utilizare și de păstrare a formularelor" care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

  Art.II - Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

    Art.III – Formularul prevăzut la art.I se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale 

aferente anului fiscal 2019. 

 



       Art.IV - 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.V - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Emis la Bucureşti, la .................2020      

 

 

              

PREŞEDINTELE  

AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

Mirela CĂLUGĂREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


