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REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de ordin al pre şedintelui A.N.A.F. pentru modificarea și completarea 
Ordinului pre şedintelui Agen ţiei Naţionale de Administrare Fiscal ă nr. 3.386/2016 
pentru aprobarea modelului și con ținutului formularului 101''Declara ție privind 

impozitul pe profit" 
 
 
 
 
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost introduse o serie de dispoziții, 
în vigoare de la data de 1 ianuarie 2018, care impun adaptarea declarației anuale privind 
impozitul pe profit. 

 
Modificările legislative vizează, în principal, următoarele aspecte: 
- transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 2016/1164/UE a 

Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a 
obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne (ATAD), 
care cuprind noi reguli de deducere pentru costurile îndatorării înregistrate de 
contribuabili, concomitent cu abrogarea prevederilor art. 27;  

- modificarea condițiilor care trebuie îndeplinite de persoanele juridice române pentru 
încadrarea în definiția microîntreprinderii (majorarea limitei veniturilor realizate la data 
de 31 decembrie a anului fiscal precedent, de la 500.000 euro la 1.000.000 euro și 
eliminarea condiției privind realizarea de venituri, altele decât cele din consultanţă şi 
management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale). 

Totodată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.25/2018, privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, au fost introduse dispoziții, potrivit cărora, 
microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel 
puţin 2 salariaţi pot opta, o singură dată, să aplice prevederile Titlului II începând cu 
trimestrul în care aceste condiţii sunt îndeplinite cumulativ, opţiunea fiind definitivă. 

Având în vedere modificările legislative menționate mai sus, prin prezentul proiect de 
ordin, se propune modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr.3386/2016, cu modificările și completările ulterioare, după 
cum urmează: 

- modificarea formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" prin  
actualizarea indicatorilor care conduc la calculul impozitului pe profit anual, conform 
modificărilor legale. 

- modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 
menționat. 

 
 


