MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Anexa 02

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ DE MONITORIZARE, PLANIFICARE ŞI SINTEZĂ

SITUAŢIA OBLIGAŢIILOR LA BUGETUL DE STAT
ŞI A PLĂŢILOR EFECTUATE ÎN CONTUL ACESTOR OBLIGAŢII
LA DATA DE: luna ………..anul………
COD FISCAL _______________________
Stare juridică contribuabil: *
DENUMIRE CONTRIBUABIL _____________________________________

Denumire venit

Sold la finele
perioadei de
raportare

Stingere obligaţii (Plăţi,
compensări, alte
modalităţi)

Obligaţii de plată

Impozit pe profit
Debite
Restanţe la data de 31.12 a anului
Accesorii aferente instituite până la 31
precedent
decembrie a anului precedent
Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul
curent
Obligaţii anulate în condiţiile legii Debite
din restanţe la 31.12 a anului
Accesorii aferente inclusiv din cele
precedent
instituite în anul curent
Obligaţii curente (cumulat de la
Debite
început de an)
Accesorii aferente obligaţiilor curente
Obligaţii curente anulate în
Debite
condiţiile legii
Accesorii aferente
Debite: 011-031+041-051
Total obligaţii
Accesorii: 012+020-032+042-052
Din care eşalonate sau amânate la Debite
plată
Accesorii
Debite
Din obligaţii restante la 31.12 a
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în
anului precedent
anul curent
Din obligaţii curente (cumulat de Debite
la început an)
Accesorii aferente obligaţiilor curente
Debite: 081+091
Total stingeri
Accesorii: 082+092
Din care din sume eşalonate la
Debite
plată
Accesorii
Debite
Plăţi în avans
Debite: 011-031-081
Obligaţii restante la 31.12 a
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în
anului precedent
anul curent: 012+020-032-082
Obligaţii curente (cumulat de la
Debite: 041-051-091
început de an)
Accesorii aferente: 042-052-092
Debite: 121+131
Total obligaţii
Accesorii: 122+132
TOTAL 141+142

Impozit pe
venituri din
salarii

TVA
de plată

TVA
de rambursat

Accize
de plată

Accize
de restituit

Impozit pe ţiţei Alte impozite şi
şi gaze naturale
taxe

011
012
020
031
032
041
042
051
052
061
062
071
072
081
082
091
092
101
102
111
112
113
121
122
131
132
141
142
143

Instrucţiuni pentru completarea formularului:

- liniile 011 si 012 rămân nemodificată până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante respectiv accesorii aferente instituite până la 31 decembrie a anului precedent. Datele se
preiau din situaţia existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situaţia obligaţiilor de plată şi a încasărilor la data de 31.12 a anului precedent, se calculează valoarea debitelor respectiv accesoriilor restante la 31.12 astfel: linia 061
- linia 101 respectiv linia 062 - linia 102;
- linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligaţiile restante la 31.12 a anului precedent;
- liniile 031 si 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanţele existente în sold la data de 31.12 a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condiţiile legii;
- liniile 041 si 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului;
- liniile 051 si 052 se înscriu sumele reprezentând debitele respectiv accesoriile aferente din obligaţii curente anulate în condiţiile legii;
- liniile 061 si 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la 31.12 a anului precedent şi debitele din obligaţii curente, respectiv accesoriile aferente inclusiv cele instituite în anul curent,
mai puţin obligaţiile anulate în condiţiile legii;
- liniile 071 si 072 - se înscriu debitele şi respectiv accesoriile din totalul obligaţiilor de plată ce sunt eşalonate sau amânate la plată;
- liniile 081 si 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la 31.12 a anului precedent respectiv a accesoriilor aferente inclusiv cele instituite în anul curent,
cumulat de la începutul anului;
- liniile 091 si 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligaţii curente, respectiv a accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului;
- liniile 101 si 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 si 091 respectiv a liniilor 082 si 092;

Total

Total
rambursări

- liniile 111 si 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eşalonărilor aprobate pentru debite respectiv accesorii;
- liniile 121 si 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor de plată restante la 31.12 a anului precedent;
- liniile 131 si 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor curente cumulat de la începutul anului;
- liniile 141 si 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor restante la sfârşitul perioadei de raportare.
Corelaţii în completarea formularului:
061=011-031+041-051
062=012+020-032+042-052
101= 081+091
102=082+092
121=011-031-081
122=012+020-032-082
131=041-051-091
132=042-052-092
141=121+131
142=122+132

071≤061
072≤062
111≤101
112≤102
111≤071
112≤072

NOTĂ: În cazul nerespectării eşalonării, în luna respectivă se operează modificările în conformitate cu prevederile legale în vigoare
referitoare la calculul accesoriilor.

143=141+142
* se va completa cu următoarele informaţii: insolventă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ DE MONITORIZARE, PLANIFICARE ŞI SINTEZĂ

SITUAŢIA OBLIGAŢIILOR LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
ŞI A PLĂŢILOR EFECTUATE ÎN CONTUL ACESTOR OBLIGAŢII

Anexa 05

LA DATA DE: luna ………..anul………

COD FISCAL _______________________
Stare juridică contribuabil: *
DENUMIRE CONTRIBUABIL _____________________________________
Denumire venit

Sold la finele
perioadei de
raportare

Stingere obligaţii (Plăţi,
compensări, alte
modalităţi)

Obligaţii de plată

Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de
la asiguraţi

Debite
Resţante la data de 31.12 a anului
Accesorii aferente instituite pana la 31
precedent
decembrie a anului precedent
Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul
curent
Obligaţii anulate în condiţiile legii Debite
din restanţe la 31.12 a anului
Accesorii aferente inclusiv din cele
precedent
instituite în anul curent
Obligaţii curente (cumulat de la Debite
Accesorii aferente obligaţiilor curente
început de an)
Obligaţii curente anulate în
Debite
Accesorii aferente
condiţiile legii
Debite: 011-031+041-051
Total obligaţii
Accesorii: 012+020-032+042-052
Din care eşalonate sau amânate la Debite
plată
Accesorii
Debite
Din obligaţii restante la 31.12 a
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în
anului precedent
anul curent
Din obligaţii curente (cumulat de Debite
la început an)
Accesorii aferente obligaţiilor curente
Debite: 081+091
Total stingeri
Accesorii: 082+092
Din care din sume esalonate la
Debite
Accesorii
plata
Debite
Plăţi în avans
Debite: 011-031-081
Obligaţii restante la 31.12 a
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în
anului precedent
anul curent: 012+020-032-082
Obligaţii curente (cumulat de la Debite: 041-051-091
început de an)
Accesorii aferente: 042-052-092
Debite: 121+131
Total obligaţii
Accesorii: 122+132
TOTAL 141+142

Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator

Total

011
012
020
031
032
041
042
051
052
061
062
071
072
081
082
091
092
101
102
111
112
113
121
122
131
132
141
142
143

Instructiuni pentru completarea formularului:
- liniile 011 si 012 raman nemodificata pana la finele anului de raportare. Se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele reprezentand debite restante respectiv accesorii aferente instituite pana la 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situatia existenta la finele anului
precedent anului de raportare (din Situatia obligatiilor de plata si a incasarilor la data de 31.12 a anului precedent, se calculeaza valoarea debitelor respectiv accesoriilor restante la 31.12 astfel: linia 061 - linia 101 respectiv linia 062 - linia 102;
- linia 020 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, accesoriile instituite in anul curent pana la finele lunii pentru obligatiile restante la 31.12 a anului precedent;
- liniile 031 si 032 - se inscriu sumele reprezentand debitele din restantele existente in sold la data de 31.12 a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv in anul curent, anulate in conditiile legii;
- liniile 041 si 042 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand debitele aferente fiecarei luni respectiv accesoriile instituite pana la finele lunii, pentru fiecare impozit in parte, cumulat de la inceputul anului;

- liniile 051 si 052 se inscriu sumele reprezentand debitele respectiv accesoriile aferente din obligatii curente anulate in conditiile legii;
- liniile 061 si 062 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand, pentru fiecare impozit in parte, debitele restantele la 31.12 a anului precedent si debitele din obligatii curente, respectiv accesoriile aferente inclusiv cele instituite
in anul curent, mai putin obligatiile anulate in conditiile legii;
- liniile 071 si 072 - se inscriu debitele si respectiv accesoriile din totalul obligatiilor de plata ce sunt esalonate sau amanate la plata;
- liniile 081 si 082 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor restante la 31.12 a anului precedent respectiv a accesoriilor aferente inclusiv cele instituite in anul curent, cumulat de la inceputul anului;
- liniile 091 si 092 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor din obligatii curente, respectiv a accesoriilor acestora, cumulat de la inceputul anului;
- liniile 101 si 102 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, prin insumarea liniilor 081 si 091 respectiv a liniilor 082 si 092;
- liniile 111 si 112 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul ratelor scadente in luna de raportare, conform esalonarilor aprobate pentru debite respectiv accesorii;
- liniile 121 si 122 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor de plata restante la 31.12 a anului precedent;
- liniile 131 si 132 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor curente cumulat de la inceputul anului;
- liniile 141 si 142 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor restante la sfarsitul perioadei de raportare.

Corelatii in completarea formularului:
061=011-031+041-051
062=012+020-032+042-052
101= 081+091
102=082+092
121=011-031-081
122=012+020-032-082
131=041-051-091
132=042-052-092
141=121+131
142=122+132
143=141+142

071≤061
072≤062
111≤101
112≤102
111≤071
112≤072

NOTĂ: În cazul nerespectării eşalonării, în luna
respectivă se operează modificările în conformitate cu
prevederile legale în vigoare referitoare la calculul
accesoriilor.
NOTA: In cazul nerespectarii esalonarii, in luna respectiva se
opereaza modificarile in conformitate cu prevederile legale in
vigoare referitoare la calculul accesoriilor.

* se va completa cu următoarele informaţii: insolventă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

SITUAŢIA OBLIGAŢIILOR LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE
ŞI A PLĂŢILOR EFECTUATE ÎN CONTUL ACESTOR OBLIGAŢII

Anexa 04

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ DE MONITORIZARE, PLANIFICARE ŞI SINTEZĂ

LA DATA DE: luna ………..anul………

COD FISCAL _______________________
Stare juridică contribuabil: *
DENUMIRE CONTRIBUABIL _____________________________________
Denumire venit

Sold la finele
perioadei de
raportare

Stingere obligaţii (Plăţi,
compensări, alte
modalităţi)

Obligaţii de plată

Contribuţia pentru asigurări
sociale de sănătate datorată
de angajator

Debite
Resţante la data de 31.12 a anului
Accesorii aferente instituite pana la 31
precedent
decembrie a anului precedent
Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul
curent
Obligaţii anulate în condiţiile legii Debite
din restanţe la 31.12 a anului
Accesorii aferente inclusiv din cele
precedent
instituite în anul curent
Obligaţii curente (cumulat de la
Debite
început de an)
Accesorii aferente obligaţiilor curente
Obligaţii curente anulate în
Debite
Accesorii aferente
condiţiile legii
Debite: 011-031+041-051
Total obligaţii
Accesorii: 012+020-032+042-052
Din care eşalonate sau amânate la Debite
Accesorii
plată
Debite
Din obligaţii restante la 31.12 a
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în
anului precedent
anul curent
Din obligaţii curente (cumulat de Debite
la început an)
Accesorii aferente obligaţiilor curente
Debite: 081+091
Total stingeri
Accesorii: 082+092
Din care din sume esalonate la
Debite
plata
Accesorii
Debite
Plăţi în avans
Debite: 011-031-081
Obligaţii restante la 31.12 a anului
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în
precedent
anul curent: 012+020-032-082
Obligaţii curente (cumulat de la
Debite: 041-051-091
început de an)
Accesorii aferente: 042-052-092
Debite: 121+131
Total obligaţii
Accesorii: 122+132
TOTAL 141+142

Instructiuni pentru completarea formularului:

011
012
020
031
032
041
042
051
052
061
062
071
072
081
082
091
092
101
102
111
112
113
121
122
131
132
141
142
143

Contribuţia pentru asigurări
sociale de sănătate reţinută
de la asiguraţi

Alte contribuţii

Total

- liniile 011 si 012 raman nemodificata pana la finele anului de raportare. Se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele reprezentand debite restante respectiv accesorii aferente instituite pana la 31 decembrie a anului
precedent. Datele se preiau din situatia existenta la finele anului precedent anului de raportare (din Situatia obligatiilor de plata si a incasarilor la data de 31.12 a anului precedent, se calculeaza valoarea debitelor respectiv
accesoriilor restante la 31.12 astfel: linia 061 - linia 101 respectiv linia 062 - linia 102;
- linia 020 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, accesoriile instituite in anul curent pana la finele lunii pentru obligatiile restante la 31.12 a anului precedent;
- liniile 031 si 032 - se inscriu sumele reprezentand debitele din restantele existente in sold la data de 31.12 a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv in anul curent, anulate in conditiile legii;
- liniile 041 si 042 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand debitele aferente fiecarei luni respectiv accesoriile instituite pana la finele lunii, pentru fiecare impozit in parte, cumulat de la inceputul anului;
- liniile 051 si 052 se inscriu sumele reprezentand debitele respectiv accesoriile aferente din obligatii curente anulate in conditiile legii;
- liniile 061 si 062 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand, pentru fiecare impozit in parte, debitele restantele la 31.12 a anului precedent si debitele din obligatii curente, respectiv accesoriile aferente inclusiv cele
instituite in anul curent, mai putin obligatiile anulate in conditiile legii;
- liniile 071 si 072 - se inscriu debitele si respectiv accesoriile din totalul obligatiilor de plata ce sunt esalonate sau amanate la plata;
- liniile 081 si 082 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor restante la 31.12 a anului precedent respectiv a accesoriilor aferente inclusiv cele instituite in anul curent,
cumulat de la inceputul anului;
- liniile 091 si 092 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor din obligatii curente, respectiv a accesoriilor acestora, cumulat de la inceputul anului;
- liniile 101 si 102 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, prin insumarea liniilor 081 si 091 respectiv a liniilor 082 si 092;
- liniile 111 si 112 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul ratelor scadente in luna de raportare, conform esalonarilor aprobate pentru debite respectiv accesorii;
- liniile 121 si 122 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor de plata restante la 31.12 a anului precedent;
- liniile 131 si 132 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor curente cumulat de la inceputul anului;
- liniile 141 si 142 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor restante la sfarsitul ioade de raportare.
Corelatii in completarea formularului:
061=011-031+041-051
062=012+020-032+042-052
101= 081+091
102=082+092
121=011-031-081
122=012+020-032-082
131=041-051-091
132=042-052-092
141=121+131
142=122+132
143=141+142

071≤061
072≤062
111≤101
112≤102
111≤071
112≤072

* se va completa cu următoarele informaţii: insolventă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile

NOTA: In cazul nerespectarii esalonarii, in luna
respectiva se opereaza modificarile in conformitate cu
prevederile legale in vigoare referitoare la calculul
accesoriilor.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ DE MONITORIZARE, PLANIFICARE ŞI SINTEZĂ

SITUAŢIA OBLIGAŢIILOR LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
ŞI A PLĂŢILOR EFECTUATE ÎN CONTUL ACESTOR OBLIGAŢII

Anexa 03

LA DATA DE: luna ………..anul………

COD FISCAL _______________________
DENUMIRE CONTRIBUABIL _____________________________________

Stare juridică contribuabil: *

Denumire venit

Contribuţia individuală de
Contribuţia de asigurări
asigurări sociale reţinută de
sociale datorată de angajator
la asiguraţi

Resţante la data de 31.12 a anului precedent

Debite
Accesorii aferente instituite pana la 31
decembrie a anului precedent

Sold la finele
perioadei de
raportare

Stingere obligaţii (Plăţi,
compensări, alte
modalităţi)

Obligaţii de plată

Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul curent

011
012
020

031
Obligaţii anulate în condiţiile legii din restanţe la Debite
Accesorii aferente inclusiv din cele
31.12 a anului precedent
instituite în anul curent
032
Debite
041
Obligaţii curente (cumulat de la început de an)
Accesorii aferente obligaţiilor curente
042
Debite
051
Obligaţii curente anulate în condiţiile legii
Accesorii aferente
052
Debite: 011-031+041-051
061
Total obligaţii
Accesorii: 012+020-032+042-052
062
Debite
071
Din care eşalonate sau amânate la plată
Accesorii
072
Debite
081
Din obligaţii restante la 31.12 a anului precedent Accesorii aferente inclusiv cele instituite în
082
anul curent
Debite
091
Din obligaţii curente (cumulat de la început an)
Accesorii aferente obligaţiilor curente
092
Debite: 081+091
101
Total stingeri
Accesorii: 082+092
102
Debite
111
Din care din sume esalonate la plata
Accesorii
112
Debite
113
Plăţi în avans
Debite: 011-031-081
121
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în
Obligaţii restante la 31.12 a anului precedent
anul curent: 012+020-032-082
122
Debite: 041-051-091
131
Obligaţii curente (cumulat de la început de an)
Accesorii aferente: 042-052-092
132
Debite: 121+131
141
Total obligaţii
Accesorii: 122+132
142
TOTAL 141+142
143

Instructiuni pentru completarea formularului:

Alte contribuţii

Total

- liniile 011 si 012 raman nemodificata pana la finele anului de raportare. Se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele reprezentand debite restante respectiv accesorii aferente instituite pana la 31 decembrie a anului precedent. Datele se
preiau din situatia existenta la finele anului precedent anului de raportare (din Situatia obligatiilor de plata si a incasarilor la data de 31.12 a anului precedent, se calculeaza valoarea debitelor respectiv accesoriilor restante la 31.12 astfel: linia
061 - linia 101 respectiv linia 062 - linia 102;
- linia 020 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, accesoriile instituite in anul curent pana la finele lunii pentru obligatiile restante la 31.12 a anului precedent;
- liniile 031 si 032 - se inscriu sumele reprezentand debitele din restantele existente in sold la data de 31.12 a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv in anul curent, anulate in conditiile legii;
- liniile 041 si 042 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand debitele aferente fiecarei luni respectiv accesoriile instituite pana la finele lunii, pentru fiecare impozit in parte, cumulat de la inceputul anului;
- liniile 051 si 052 se inscriu sumele reprezentand debitele respectiv accesoriile aferente din obligatii curente anulate in conditiile legii;
- liniile 061 si 062 se modifica lunar - se inscriu sume reprezentand, pentru fiecare impozit in parte, debitele restantele la 31.12 a anului precedent si debitele din obligatii curente, respectiv accesoriile aferente inclusiv cele instituite in anul
curent, mai putin obligatiile anulate in conditiile legii;
- liniile 071 si 072 - se inscriu debitele si respectiv accesoriile din totalul obligatiilor de plata ce sunt esalonate sau amanate la plata;
- liniile 081 si 082 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor restante la 31.12 a anului precedent respectiv a accesoriilor aferente inclusiv cele instituite in anul curent, cumulat de la
inceputul anului;
- liniile 091 si 092 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul debitelor din obligatii curente, respectiv a accesoriilor acestora, cumulat de la inceputul anului;
- liniile 101 si 102 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, prin insumarea liniilor 081 si 091 respectiv a liniilor 082 si 092;
- liniile 111 si 112 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte, sumele incasate in contul ratelor scadente in luna de raportare, conform esalonarilor aprobate pentru debite respectiv accesorii;
- liniile 121 si 122 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor de plata restante la 31.12 a anului precedent;
- liniile 131 si 132 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor curente cumulat de la inceputul anului;
- liniile 141 si 142 se modifica lunar - se inscriu, pentru fiecare impozit in parte soldul debitelor respectiv accesoriilor aferente la sfarsitul perioadei de raportare a obligatiilor restante la sfarsitul ioade de raportare.
Corelatii in completarea formularului:
061=011-031+041-051
062=012+020-032+042-052
101= 081+091
102=082+092
121=011-031-081
122=012+020-032-082
131=041-051-091
132=042-052-092
141=121+131
142=122+132
143=141+142

071≤061
072≤062
111≤101
112≤102
111≤071
112≤072

* se va completa cu următoarele informaţii: insolventă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile

NOTĂ: În cazul nerespectării eşalonării, în luna respectivă
se operează modificările în conformitate cu prevederile
legale în vigoare referitoare la calculul accesoriilor.

