AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N nr...
pentru modificarea și completarea 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, prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, 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
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 şi se completează după cum urmează:
1. Anexa nr.1, formularul 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", se modifică și se înlocuieşte cu
formularul prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.
2. Anexa nr.3 "Instrucţiuni de completare a formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", se
modifică şi se completează după cum urmează:
a) La capitolul II "Completarea declaraţiei", la punctul 3 "Secţiunea B «Date privind impozitul pe
profit»", instrucțiunile de la rândul 48 se modifică și vor avea următorul cuprins:
"Rândul 48 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau
plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100, la rd.1 “Suma
datorată”. În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze

schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de
evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit
art.225 sau 227, după caz, din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie
impozitul reţinut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului
pe profit.”;
b) La capitolul II "Completarea declaraţiei", la punctul 3 "Secţiunea B «Date privind impozitul pe
profit»", după instrucțiunile de completare a rândului 48 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:
"Rândul 48.1 - se înscrie suma reprezentând bonificația aplicată conform Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, cu modificările
și completările ulterioare, declarată trimestrial prin formularul 100, la rd.1.2. “Bonificație”.”
ART. II - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente
anului fiscal 2020.
ART. III - 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. IV - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Emis la Bucureşti, la .................2020

PREŞEDINTELE
AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ,
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