
 
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

                                 
                        www.anaf.ro   

 

 
 

Referat de aprobare  
a proiectului de ordin privind modificarea Anexei nr.4 

"Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de 
plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la 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 

 
 
Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr.587/2016, cu modificările și completările ulterioare a fost aprobat modelul şi 
conţinutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim 
de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, respectiv formularul 100 
”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și formularul 710 
”Declaraţie rectificativă”. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale 
și modificarea unor acte normative reglementează la art.1 alin.(1) - (4), acordarea 
unei bonificații pentru plata la termen a impozitului pe profit și a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, datorate pentru trimestrul I al anului 2020. 

Prin Legea nr.54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte 
normative, articolul 1 se completează cu prevederi referitoare la acordarea unei 
bonificații pentru plata la termen a impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor, datorate pentru trimestrul II și trimestrul III al anului 2020. 

 Ca urmare a legii mai sus menționate, precum și a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea și completarea 
unor acte normative și prorogarea unor termene, se impune modificarea 
Instrucțiunilor de completare a formularului 100, în sensul în care, contribuabilii 
pot beneficia de bonificația reglementată la art.1 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.33/2020, pentru plata la termen a impozitului datorat pentru 
trimestrul II și trimestrul III al anului 2020, potrivit reglementărilor în vigoare. 
   

 


