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Referat de aprobare  
 

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 

 

 
 

Potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.60/2017 au fost introduse sau modificate o serie de dispoziții care necesită 
adaptarea unor formulare utilizate în procesul de administrare a impozitelor și taxelor. 

Astfel, conform dispozițiilor art.90 alin.(4) din Codul de procedură fiscală, a fost 
reglementată modalitatea de îndeplinire a obligațiilor fiscale în cazul persoanelor/entităţilor care 
şi-au încetat existenţa. Codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale 

poate fi utilizat ulterior radierii pentru îndeplinirea, de către succesorii persoanelor/entităţilor care 
şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut 

calitatea de subiect de drept fiscal. 
Totodată, începând cu data de 1 septembrie 2017, prin Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.60/2017 a fost modificată Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind eliminată 
dispoziția potrivit căreia contribuabilii pot opta pentru achiziționarea de produse sau servicii 

realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate 
autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.  

Începând cu data menționată, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, 

publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați și care nu angajează persoane cu handicap 
într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, plătesc lunar către bugetul de stat o 

sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de 
locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.  

 

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: 
-  completarea formularelor 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” 

și 710 "Declarație rectificativă” cu rubricile necesare aplicării dispozițiilor art.90 alin.(4) din 

Codul de procedură fiscală. 
- modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularelor 100 

„Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și 710 "Declarație rectificativă”. 


