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În aten ţia organiza ţiilor nonprofit, organiza ţiilor sindicale şi  
organiza ţiilor patronale 

 
 
 

Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor Publice Tulcea aduce la cunoştinţa organizaţiilor 
nonprofit, organizaţiilor sindicale şi organizaţiilor patronale că prevederile legale 
reglementate la art.34, alin.(5), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitoare la declararea şi plata impozitului pe profit 
de către organizaţiile nonprofit, se aplică coroborat cu prevederile art.15, alin.(3) din 
acelaşi act normativ, potrivit cărora, organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi 
organizaţiile patronale sunt scutite de plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din 
activităţi economice realizate până la echivalentul în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, 
dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit 
prevăzute la art.15, alin.(2). 

Potrivit reglementărilor menţionate, obligaţia declarării şi, implicit, plăţii impozitului pe profit 
revine numai organizaţiilor nonprofit care potrivit legii sunt plătitoare de impozit pe profit. 

În acest context, potrivit prevederilor art.78 din Ordonanţa nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile menţionate, plătitoare 
de impozit pe profit, au obligaţia completării şi depunerii la organul fiscal competent a 
formularului 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane 
juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, reglementat prin Ordinul 
nr.262/2007, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea conformării obligaţiei privind declararea 
şi plata impozitului pe profit, respectiv a actualizării evidenţei pe plătitor (vectorului fiscal), 
prin adăugarea obligaţiei privind plata impozitului pe profit. 
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