
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

 

MINISTERUL FINAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generala Regională a Finan
Publice Galați 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea
 

Modific

 În Monitorul Oficial
modificarea şi completarea
formularelor utilizate pentru
sau reţinere la sursă. 
 Principalele modific
1.Anexa nr. 3 "Nomenclatorul obliga
după cum urmează: 
    a) poziţia 73 "Impozit pe veniturile din pensii" se abrog
    b) după poziţia 80 se introduc dou

2. Pentru redevenţa obţinută prin concesionare din activit
a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorat
modificările şi completările ulterioare, 
resurselor la suprafaţă ale statului, reprezentând te
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
declarația se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în func
până la data de 25 inclusiv a lunii urm
3.Pe perioada aplicării prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020, pentru contribuabilii pl
veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, 
depunerea declaraţiei aferente trimest
4.  Termenul de depunere a D100 este pân
a primei luni a anului fiscal modificat, urm
aprobarea situațiilor financiare), în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost pl
sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora
5. Pe perioada aplicării prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020, pentru pl
activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu modific
ulterioare, termenul pentru depunerea declara
anului următor. 
6.Rândul 1.3 ”Bonificație..” se înlocuie

Nr. 
crt. 

Denumirea creanţei fiscale

"81 Redevenţă obţinută prin concesionare din 
activităţi de exploatare a resurselor la 
suprafaţă ale statului şi a apelor 
naturale carbogazoase sau necarbogazoase

82 Redevenţă obţinută prin concesionare din 
activităţi de exploatare a resurselor la 
suprafaţă ale statului, reprezentând terenuri 
cu destinaţie agricolă 
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Oficial nr. 178/23.02.2022 a fosr publicat OPANAF 
completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului

pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire

modificări: 
Anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat" se modific

ia 73 "Impozit pe veniturile din pensii" se abrogă; 
ia 80 se introduc două noi poziţii, poziţiile 81 şi 82, cu următorul cuprins:

 prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafa
naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu 

rile ulterioare, şi redevenţa obţinută prin concesionare din activit
 ale statului, reprezentând terenuri cu destinaţie agricolă, datorată potrivit Ordonan

 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi complet
ia se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de clauzele contractelor de concesiune,  

 la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare.(Vezi HG 70/2022). 
rii prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020, pentru contribuabilii pl

veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, 
iei aferente trimestrului IV este până la data de 25 iunie inclusiv a anului urm

Termenul de depunere a D100 este până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv pân
a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor

, în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost pl
aprobat distribuirea acestora, cu excepţiile prevăzute de lege. 

rii prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020, pentru plătitorii de impozit specific unor 
i, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu modificările ş

, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II este până la data de 25 iunie inclusiv a 

ie..” se înlocuiește cu”Reducere impozit conform OUG 153/2020”.
  

ei fiscale Temeiul legal

 prin concesionare din 
i de exploatare a resurselor la 

i a apelor minerale 
naturale carbogazoase sau necarbogazoase 

Legea minelor nr. 85/2003, cu modific
ulterioare 
Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii 
privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din 
activităţi de exploatare a resurselor la suprafa
apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

 prin concesionare din 
i de exploatare a resurselor la 
 ale statului, reprezentând terenuri 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi complet
Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii 
privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din 
activităţi de exploatare a resurselor la suprafa
apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase"

Bdul Independen

Focșani

 Tel :

 Fax ține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

i ale formularului 710 

237/2022 privind 
modelului şi conţinutului 

stabilire prin autoimpunere 

 la bugetul de stat" se modifică şi se completează 

torul cuprins: 

i de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi 
 potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu 

 prin concesionare din activităţi de exploatare a 
 potrivit Ordonanţei de 

i completările ulterioare, 
ontractelor de concesiune,  

rii prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe 
termenul pentru 

 la data de 25 iunie inclusiv a anului următor. 
tor, respectiv până la data de 25 

distribuirea dividendelor (în loc de 

, în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la 
 

titorii de impozit specific unor 
şi completările 

 la data de 25 iunie inclusiv a 

te cu”Reducere impozit conform OUG 153/2020”. 

Temeiul legal 

Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările 

rârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii 
inute prin concesionare din 

xploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a 
apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase 

 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
i completările ulterioare 

rârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii 
inute prin concesionare din 

i de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a 
apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase" 

Bdul Independenței nr. 24, 

șani 

:  +40 237.236.600 

 : +40 236.21.72.66 


