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     MODIFICĂRI  ŞI COMPLETĂRI ALE FORMULARELOR 100  şi 710 
                           introduse prin ORDINUL  ANAF numărul 2935/2017  
privind modificarea şi completarea Ordinului ANAF numărul 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 812 din 13.10.2017 
 
 
 
 

Modificările formularelor 100 şi 710 au fost introduse ca urmare a prevederilor 
referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea numărul 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolului 78 din Legea 
numărul 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
                Ordinul ANAF numărul 587/2016 se modifică şi se completează astfel: 
1. Formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", se 
înlocuieşte cu anexa nr. 1 la Ordinul ANAF numărul  2935/2017 
2. Formularul 710 "Declaraţie rectificativă", se înlocuieşte cu anexa numărul 2 la 
Ordinul ANAF numărul  2935/2017. 
 
 3. "Instrucţiunile de completare ale formularului 100 se modifică şi se completează 
astfel: 
 a)  "În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au 
încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a 
avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declaraţie depusă potrivit 
art. 90 alin. (4) din Legea numărul 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» şi se 
completează codul de identificare fiscală al succesorului.  
De asemenea, la secţiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la 
rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii 
care şi-a încetat existenţa." 

CODUL de PROCEDURĂ FISCALĂ, articolul 90  alineatul  (4): 
Codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale poate fi utilizat 
ulterior radierii numai 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. 
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b) La capitolul II "Completarea declaraţiei", subpunctul 3.1.5 de la punctul 3 "Date 
privind creanţa fiscală" se abrogă. Respectiv s-au abrogat prevederile referitoare la 
completarea informaţiilor în declaraţia 100 în situaţia în care contribuabilii au 
optat pentru achiziţionarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate 
a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de 
parteneriat. 
 
Legea numărul 448/2006: 
Art. 78 alin.(2): Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, 
care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un 
procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. 
Art. 78 (3) modificat prin OUG  numărul 60/2017 cu aplicare începând cu data de 1 
septembrie 2017: 
-  Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu 

angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (2), plătesc 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au 
angajat persoane cu handicap 

Prevederi anterioare ale articolului 78 alineatul (3): 
3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, (care au cel puţin 50 
de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi), care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la 
alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii: 
a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim 
brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap; 
    b) să achiziţioneze 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, în condiţiile prevăzute la lit. a). 

 

4. Instrucţiunile de completare ale formularului 710 la capitolul I "Depunerea 

declaraţiei", se completează cu precizări referitoare la completarea declaraţiei în situaţia 
îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a 
obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de 
subiect de drept fiscal. 
 
 
Ordinul ANAF numărul 2935/2017 se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii 
septembrie 2017 cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, 
inclusiv. 
 
 
 
 
 
Material informativ elaborat la data de 20.10.2017 


