Referat de aprobare
a proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2018, au fost aduse o serie de
modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, printre care și
modificarea prevederilor art.132 „Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu
reţinere la sursă”.
Potrivit noilor prevederi, plătitorii de venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice au obligaţia reținerii
contribuției de asigurări sociale și depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate (formular 112).
Totodată, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2018, au fost introduse
și dispoziții referitoare la deducerea din impozitul datorat pe veniturile
microîntreprinderilor a cheltuielilor cu sponsorizarea pentru susţinerea entităţilor
nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel
puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii.
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:
a) modificarea formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la
bugetul de stat” prin:
- introducerea unui rând distinct ”Suma deductibilă” la Secțiunea I - Impozite
și taxe care se plătesc în contul unic, pentru evidențierea sumelor reprezentând
cheltuieli
cu
sponsorizări
deductibile
din
impozitul
pe
veniturile
microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Legii nr.32/1994, cu modificările şi
completările ulterioare. Potrivit noilor reglementări, din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile
respective se scad sumele reprezentând sponsorizări până la nivelul valorii
reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
- introducerea unei secţiuni care va cuprinde informaţii necesare evidențierii
sumelor scutite reprezentând impozit pe profit și impozit pe veniturile
microîntreprinderii, în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole
nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea
nr.164/2016;
b) modificarea Nomenclatorului privind obligațiile de plată la bugetul de stat,
anexă la formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”
prin eliminarea pozițiilor pentru declararea impozitului reținut la sursă pe veniturile
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realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, din arendarea
bunurilor agricole sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică;
c) introducerea unui nou nomenclator, anexă la formularul 100, Nomenclatorul
obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii, care cuprinde facilitățile fiscale în
vigoare, cum ar fi impozitul pe profit scutit și impozitul pe veniturile
microîntreprinderii scutit, în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole
nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea
nr.164/2016;
d) modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului
100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.
Față de cele de mai sus, s-a întocmit proiectul de ordin, alăturat, cu ale cărui
prevederi, dacă sunteți de acord, vă propunem a-l semna.
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