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  Formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" 
                                           adaptat noilor prevederi legislative  

 

         BAZA LEGALĂ               MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI 
 
 
ORDIN ANAF Nr. 869/2017 
privind modificarea şi 
completarea Ordinului ANAF nr. 
587/2016 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului 
formularelor utilizate pentru 
declararea impozitelor şi taxelor 
cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la 
sursă 
 
 
 
 
(publicat în Monitorul Oficial 
numărul 175 din 10.03.2017) 
 

 
1. poziţia 64  din "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la 
bugetul de stat", "Impozit pe construcţii" se abrogă, acest 
impozit nemaifiind în vigoare începând cu 1 ianuarie 
2017; 
 2. după poziţia 71 din "Nomenclatorul obligaţiilor de plată 
la bugetul de stat", se introduc două noi poziţii, 72 şi 73: 
 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |    Denumirea creanţei fiscale    |            Temeiul legal             | 

|crt.|                                  |                                      | 

|____|__________________________________|______________________________________| 

|"72.| Impozit specific unor activităţi | art. 1 şi 8 din Legea nr. 170/2016   | 

|    |                                  | privind impozitul specific unor      | 

|    |                                  | activităţi                           | 

|____|__________________________________|______________________________________| 

| 73.| Impozit pe veniturile din pensii | art. 132 din Legea nr. 227/2015      | 

|    |                                  | privind Codul fiscal, cu modificările| 

|    |                                  | şi completările ulterioare"          | 

|____|__________________________________|______________________________________| 

- prevederile ordinului referitoare la declararea obligaţiilor 
privind veniturile din pensii de către plătitorii de venituri 
din pensii se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii 
februarie 2017; 
- instrucţiunile de completare ale formularului 100 s-au 
actualizat în mod corespunzător cu referire la impozitele 
de mai sus şi la veniturile microintreprinderii de 500.000 
lei la a căror depăşire aceste entităţi au obligaţia 
declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în 
care s-a depăşit această limită. 
Atenţionare!  
Obligaţiile de plată prevăzute în „Nomenclatorul 
obligaţiilor de plată la bugetul de stat” pentru care, 
scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 
decembrie sunt scadente şi/sau se declară până la data 
de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 
decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt 
scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare 
anterioară datei de 21 decembrie, (a fost preluat articolul 
155 din  Codul de procedură fiscală). 
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