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Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 79 
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice  

nr.35/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 101 
“Declaraţie privind impozitul pe profit”, 120”Decont privind accizele”, 130 

“Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă” 
publicat în Monitorul Oficial nr.  66 din 29.01.2007 

 
 în temeiul prevederilor art.11 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.208/2005 
privind organizarea si funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice si a Agentiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificarile si completările ulterioare, 
  
 având în vedere prevederile art.34, 35 alin.(1) şi 219 alin.(3) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 având în vedere prevederile art.196 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
 ministrul finanţelor publice emite următorul 
 

O  R  D  I  N 
 

 Art. I  - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.35/2005 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, 120 
”Decont privind accizele”, 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale 
din producţia internă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.76 din 24 
ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
 1. Formularul 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, prevăzut în 
anexa nr.1 se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa, care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 
  
 2. Pct.1 de la Cap.I “Depunerea declaraţiei” din Instrucţiunile pentru 
completarea formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, prevăzute în 
anexa nr.2, se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 
 “1. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual 
de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 15 aprilie inclusiv a anului 
următor. 
 Contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.(a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să completeze şi 
să depună declaraţia privind impozitul pe profit aferent anului fiscal 2006, până la 
data de 31 martie 2007. 
 Contribuabilii prevăzuţi la art.34  alin.(1) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care definitiveaza pâna la data 
de 15 februarie închiderea exercitiului financiar anterior, organizaţiile nonprofit, 
precum şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi 
plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia să completeze şi să depună 
declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 15 februarie, inclusiv, a anului 
următor celui pentru care se calculează impozitul. 
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 Contribuabilii care au obligaţia declarării în cursul anului a impozitului pe profit 
şi care au definitivat închiderea exercitiului financiar anterior până la data de 15 
februarie inclusiv, a anului următor celui de raportare, depun declaratia anuala de 
impozit pe profit, fară a depune formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată 
la bugetul general consolidat", pentru trimestrul IV al anului de raportare, respectiv 
pentru luna decembrie a anului de raportare. 
 Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligaţia să 
completeze şi să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data depunerii 
situaţiilor financiare la registrul comerţului. 
 La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului 
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile 
Comisiei fiscale centrale. 
 În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă iniţial, declaraţia 
rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul 
special prevăzut în acest scop.” 
 
 3. Textul de la rândul 40.2 de la secţiunea B "Date privind impozitul pe profit”, 
Cap.II din Instrucţiunile pentru completarea formularului 101 “Declaraţie privind 
impozitul pe profit”, prevăzute în anexa nr.2, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: ”nu se completează”. 
 
 
 Art.II. - Prezentul ordin se aplică pentru declararea anuală a obligaţiilor 
aferente anului fiscal 2006. 
 
 
 Art.III. - Direcţia generală de gestiune a impozitelor si contribuţiilor din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală a tehnologiei 
informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generală de 
administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene 
si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice si Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
 
         Art.IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
   Emis la Bucureşti, la 16.01.2007 
 
 
 

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE, 
 

SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE VLADESCU 
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120  

 
DECONT 

PRIVIND ACCIZELE 
 

   Anexă 

              

Anul   
 
 
DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI 
 

Cod de 
identificare  fiscală:

Denumire
Judeţ

Strada
Cod
poştal

Localitate

Număr

Sector

Bloc Scara Ap.

Tel. Fax E-mail
 

 
I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE 

Denumirea produsului sau a grupei de produse  Cantitate livrată 
sau importată 

UM Acciza datorată  
(lei)  

1 2 3 4 
A. Bere, din care:    
 1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate 
de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl 

   

 B. Vinuri:    
  1. Vinuri liniştite    

  2. Vinuri spumoase    
C. Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri:    
  1. Liniştite    
  2. Spumoase    
D. Produse intermediare    
E. Alcool etilic    
TOTAL  alcool şi băuturi alcoolice 
             (rd.A +rd.B +rd.C +rd.D+ rd.E) 

   

F. Produse din tutun:    
1.Ţigarete *    
2.Ţigări şi  ţigări de foi    

3.Tutun destinat fumatului, din care:    
    3.1.Tutun destinat rulării în ţigarete     
G. Uleiuri minerale şi electricitate    
1. Benzine cu plumb    
2. Benzine fără plumb    
3. Motorine    
4. Păcură    
5. Gaze petroliere lichefiate, din care:    
    5.1. Utilizate drept carburant    
    5.2. Utilizate pentru încălzire    
    5.3. Utilizate în consum casnic    
6. Gaz natural utilizat drept carburant    
7. Petrol lampant (inclusiv kerosen), din care:    
    7.1. Utilizat drept carburant    
    7.2. Utilizat pentru încălzire    
8. Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi          
aromatice 

   

9. Electricitate    
    9.1. Electricitate utilizată în scop comercial    
    9.2. Electricitate utilizată în scop necomercial    
Total I  (rd.A+ rd.B+ rd.C+ rd.D+ rd.E+ rd.F+ rd.G)    

  Cod 14.13.01.03

   Declaraţie rectificativă       __ 
Se completează cu  X  
 numai în cazul declaraţiilor rectificative 
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1 2 3 4 
II. Alte produse accizabile conf. art.208 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare 

   

 1. Cafea verde    
 2. Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori    
 3. Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă    
Total II (rd.1+ rd.2+ rd.3)       
III. ALTE PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD – VALOREM conf. art.208 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

Denumirea produsului  sau a grupei de produse Contravaloarea 
bunurilor livrate 
exclusiv accizele 

(lei) 

Valoarea în vamă 
plus taxe vamale 
şi alte taxe 
speciale (lei)  

Acciza 
datorată (lei) 

1                                                                                                              2                                      3                              4 
 1. Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, 
oaie, capră)  

   

 2. Articole din cristal      
 3. Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor      
 4. Produse de parfumerie    
     4.1. Parfumuri, din care:    
            4.1.1. Ape de parfum    
      4.2. Ape de toaletă, din care:    
             4.2.1 Ape de colonie    
 5. Cuptoare cu microunde      
 6. Aparate pentru condiţionat aer    
 7. Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât 
cele de uz militar sau de sport 

   

 8. Iahturi şi bărci cu sau fără motor pentru agrement    
      8.1. Iahturi     
      8.2. Bărci cu sau fără motor pentru agrement    
 9. Autoturisme şi autoturisme de teren (inclusiv din import 
rulate) 

   

  9.1. echipate cu motor cu benzină:    
  9.1.1. cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3    
              - autoturisme noi    
              - autoturisme rulate     
  9.1.2. cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 1.800 cm3    
              - autoturisme noi    
              - autoturisme rulate     
  9.1.3. cu capacitatea cilindrică între 1.801 şi 2.000 cm3    
              - autoturisme noi    
              - autoturisme rulate     
  9.1.4. cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3    
              - autoturisme noi    
              - autoturisme rulate     
  9.1.5. cu capacitatea cilindrică peste 2.500 cm3    
              - autoturisme noi    
              - autoturisme rulate     
  9.2. echipate cu motor Diesel:    
  9.2.1. cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3    
              - autoturisme noi    
              - autoturisme rulate     
  9.2.2. cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 2.000 cm3    
              - autoturisme noi    
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1 2 3 4 
              - autoturisme rulate    
  9.2.3. cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3    
              - autoturisme noi    
              - autoturisme rulate     
  9.2.4. cu capacitatea cilindrică între 2.501 şi 3.200 cm3    
              - autoturisme noi    
              - autoturisme rulate     
  9.2.5. cu capacitatea cilindrică peste 3.200 cm3    
              - autoturisme noi    
              - autoturisme rulate     
      TOTAL III 
      (de la rd.1 la rd.9) 

   

      TOTAL 
       (Total I + Total II + Total III) 

   

 
*) In cazul ţigaretelor, valoarea accizei totale datorată va include şi valoarea aferentă accizei calculată în cotă procentuală.  
 

 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele sunt corecte şi complete.  

  Nume, prenume _________________________________ 
 

     Funcţia  _______________________________________ 
 
 
Loc rezervat organului fiscal 
 
Nr. înregistrare....................................................... 
                        
                Data............................. 

 

 
Semnătura şi ştampila 


