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Referat de aprobare  
Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 
 
 

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.79/2017, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. 

În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendarea bunurilor 

agricole, precum şi în cazul veniturilor obținute de persoanele fizice în cadrul unei 

asocieri fără personalitate juridică prevăzute la art.125 alin.(8), alin.(8^1) și alin.(9) din 

Codul fiscal, plătitorii de venituri nu mai au obligația reținerii contribuției de asigurări 

sociale de sănătate pentru aceste venituri, fiind eliminată, totodată, obligația depunerii 

formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, 

impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. 

De asemenea, potrivit actului normativ menționat, au fost modificate condițiile pe 

care trebuie să le îndeplinească o persoană juridică română pentru a aplica regimul de 

impozitare prevăzut de Titlul III din Codul fiscal. 

Ca urmare a modificărilor legislative menționate, prin prezentul proiect de ordin, 

se propune modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr.587/2016, după cum urmează: 

- actualizarea Nomenclatorului privind obligațiile de plată la bugetul de stat, anexă 

la formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” prin 

introducerea unor noi poziții pentru declararea impozitului reținut la sursă pe veniturile 

din drepturi de proprietate intelectuală, din arendarea bunurilor agricole, precum şi în 

cazul veniturilor obținute de persoanele fizice în cadrul unei asocieri fără personalitate 

juridică, prevăzute la art.125 alin.(8), alin.(8^1) și alin.(9) din Codul fiscal; 

Astfel, pentru veniturile plătite începând cu data de 1 ianuarie 2018, impozitul 

reținut la sursă se declară prin completarea și depunerea formularului 100 „Declarație 

privind obligațiile de plată la bugetul de stat”. 

- modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 100 

„Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”. 

 

 


