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INFORMARE  
Privind modificarea formatului şi instrucţiunilor de completare a formularului 015 potrivit 

Ordinului ANAF numărul 511/2017 privind modificarea Ordinului ANAF numărul 
3698/2015, ca urmare a modificării şi completării Ordinul ANAF numărul 3775/2015 pentru 

aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, prin Ordinul ANAF 
numărul 581/2017 

 
 
 Ca urmare a modificărilor de competenţe aduse de Ordinul ANAF numărul 
581/2017, începând cu 17.02.2017, pentru următoarele persoane juridice nerezidente 
competenţa de administrare revine Administraţiei fiscale pentru contribuabili 
nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti   
- persoanele juridice străine care au obligaţia de a plăti impozit pe profit potrivit articolul 38 
din Legea numărul 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru transferul proprietăţilor imobiliare situate în România, inclusiv din închirierea 
sau cedarea folosinţei proprietăţii sau a oricăror drepturi legate de această 
proprietate imobiliară (până la 17.02.2017 competenţa de administrare revenea 
organului fiscal  în a cărui rază teritorială era situată proprietatea imobiliară); 
 - persoanele juridice străine care au obligaţia de a plăti impozit pe profit potrivit articolul 
38 din Legea numărul 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană 
juridică română, (până la 17.02.2017 competenţa de administrare revenea organului 
fiscal în a cărui rază teritorială se afla societatea ale cărei titluri de particiapare sunt 
vândute/cesionate); 
 - persoanele juridice străine care au obligaţia de a plăti impozit pe profit potrivit articolul 
38 din Legea numărul 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv 
vânzarea cesionarea oricărui drept aferent acestor resurse naturale, (până la 
17.02.2017 competenţa de administrare revenea organului fiscal în a cărui rază teritorială 
se află exploatarea). 
 
  În urma acestor modificări formularul 015 a fost adaptat corespunzător astfel: 
- la secţiunea VII “Alte date despre contribuabil” se introduce rândul 9 “Obligaţii fiscale 
potrivit articolul 38 din Codul fiscal  sau opţiunea de regularizare a impozitului pe profit 
potrivit articolul 225 şi articolul 227 din Codul fiscal” (se marchează numai de persoanele 
juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care au 
obligaţia de a plăti impozit pe profit potrivit articolul 38 din Codul fiscal sau care optează 
pentru regularizarea impozitului pe profit potrivit articolele 225 şi 227 din Codul fiscal) 
Observaţie - marcarea rândului 9 nu reprezintă şi înregistrarea ca plătitor de impozit pe profit. În vederea 
înregistrării ca plătitor de impozit pe profit se marchează rândul 2 “Impozit pe profit din secţiunea VIII 
“categorii de obligaţii fiscale de declarare cu caracter permanent” . 
 

- a fost eliminată secţiunea IX “Alte categorii de obligaţii fiscale” 
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