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Precizări

”Declara
 
 
 
 
 
 În  Monitorul Oficial
privind modificarea OPANAF
conţinutului formularelor
privind accizele" . 
 Pe perioada aplicării preve
pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (cod 101) este până 
la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub 
incidenţa prevederilor art. 16 alin. (
de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.
 
 Fac excepţie contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de 
Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
 
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea impozitului pe 
profit anual aferent anului fiscal 2021.
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MINISTERUL FINANȚELOR        

țională de Administrare Fiscală 

Generală Regională a Finanțelor 

Precizări privind depunerea formularului
”Declarație privind impozitul pe profit”

Oficial nr. 273/22.03. 2022 a fost publicat OPANAF
OPANAF  nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului

formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit"

Pe perioada aplicării prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020, termenul 
pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (cod 101) este până 
la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub 
incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei 

a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. 

Fac excepţie contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de 
Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea impozitului pe 
rent anului fiscal 2021. 
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formularului 101 
profit”  

OPANAF  423/2022 
modelului şi 
profit" şi 120 "Decont 

derilor art. I din OUG nr. 153/2020, termenul 
pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (cod 101) este până 
la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub 

5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei 
 

Fac excepţie contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de 
Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea impozitului pe 


