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I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative:

 

    

   Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.449 
din 18 martie 2022 privind modificarea și completarea Ordinului președin-
telui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru apro-
barea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere 
la sursă, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Na-
ționale de Administrare Fiscală nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor 
art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 
pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 
2021—2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 
27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lu-
crează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Del-
ta Dunării”, precum și privind modificarea și completarea Ordinului preșe-
dintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru 
aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declara-
rea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reți-
nere la sursă (Monitorul Oficial nr. 298 din 28 martie 2022).

                                                                        
     Precizări suplimentare:

 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.449 din 18 
martie 2022

    Modifică și completează Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fis-
cală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pen-
tru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reține-
re la sursă, astfel:



    În anexa nr. 3 se introduce o nouă poziție, poziția 83 “Impozit pe profit datorat în 
conformitate cu prevederile art. 40^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare”;

    Anexa nr. 4 se modifică și se completează după cum urmează:

    capitolul I , subpunctul 1.1 litera o) se modifică și va avea următorul cuprins: „o) im-
pozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică. Impozitul se 
declară de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de ener-
gie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare. Sunt exceptați și produ-
cătorii de energie electrică pe bază de biomasă, începând cu veniturile suplimentare re-
alizate după data de 1 ianuarie 2022”.

    capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.2 se introduce o nouă literă, litera j), cu următo-
rul cuprins: „j) impozit pe profit datorat în conformitate cu prevederile art. 403 din Le-
gea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

    capitolul II, punctul 3, subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea următo-
rul cuprins: „3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc 
în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de 
plată prevăzute la pozițiile 11, 25—27, 29—51, 57—63, 65—71, 74—77 și 80—83 din No-
menclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.”

    Modifică și completează Titlul-formula introductivă și preambulul Ordinului președin-
telui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.64/2022 privind aplicarea prevederi-
lor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie 
electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și pentru completarea
Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domi-
ciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta
Dunării” precum și modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formu-
larelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin auto-
impunere sau reținere la sursă
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       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. 

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


