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Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta 
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative: 
                    Ordinul preşedintelui ANAF nr. 4160 din 28 decembrie 2017 privind modificarea 
şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind 
impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" (Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 
2018). 
            Precizări suplimentare: 
OPANAF 4160/2017 – Modificare declaraţii 101 şi 120 

- Prin ordin se modifică formatul declaraţiilor 101 "Declaraţie privind impozitul pe 
profit" şi 120 "Decont privind accizele", precum şi, în mod corespunzător, 
instrucţiunile de completare ale acestora. 

- Schimbările au fost generate de modificările aduse Codului fiscal prin O.U.G. 
nr. 3/2017, precum şi de O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. 

- Astfel a fost necesară completarea formularului 101 "Declaraţie privind 
impozitul pe profit" cu indicatori privind impozitul pe profit scutit pentru activităţi 
de cercetare-dezvoltare, potrivit art. 22^1 din Legea nr.227/2015 şi reducerea 
de 5% a impozitului pe profit în cazul persoanelor impozabile care optează 
pentru plata defalcată a TVA. 

- Totodată, au fost completate formularele 101 "Declaraţie privind impozitul pe 
profit" şi 120 "Decont privind accizele", cu rubricile necesare 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. 

- Noul model al formularelor se foloseşte începând cu declararea obligaţiilor 
anuale aferente anului fiscal 2017. 

 
Pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la o anume problematica fiscala 

va recomandam sa consultati,  informatiile disponibile pe site-ul ANAF (www.anaf.ro). 
Astfel, accesând portalul ANAF pot fi gasite urmatoarele genuri de informatii: legislatie 
fiscala (Codul fiscal si Codul de procedura fiscala actualizate, împreuna cu Normele 
metodologice date în aplicare), proceduri fiscale (ex. modalitatea de declarare on-line), 
ghiduri fiscale (ex. Ghidul pentru asociatiile de proprietari), nomenclatoare (ex. Normele de 
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venit agricol pe judete), formulare fiscale si instructiuni de completare  si multe alte informatii 
fiscale de interes general.  

Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 
tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ.  
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