
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

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:

       Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1.150/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea 
modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozi-
telor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sur-
să (Monitorul Oficial nr. 619 din 24 Iunie 2022)                                   
     Precizări suplimentare:

      Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1.150/2022 

- modelul și conținutul formularelor a fost modificat astfel:

• la anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, 
după poziția 83 se introduc două noi poziții, pozițiile 84 și 85, cu urmă-
torul cuprins:

- poziția 84 - Taxă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român;

- poziția 85 - Taxă datorată Comitetului Național Paralimpic.

•   la anexa nr. 4 se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul 
cuprins: „r) taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român și taxa 
datorată Comitetului Național Paralimpic.”.

•   la capitolul I „Depunerea declarației”, punctul 1 „Termenul de 
depunere a declarației”, subpunctul 1.3 „Alte termene:”, litera e) a 
fost modificată în sensul că s-a introdus și taxa datorată Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român și taxa datorată Comitetului Național Par-
alimpic.

•   la capitolul II „Completarea declarației”, punctul 3 „Secțiunea B 
«Date privind creanța fiscală»” se modifică și se completează astfel:

- la subpunctul 3.2, primul paragraf din 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, 
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25—27, 29—51, 57—63, 65—71, 74—77, 80—85 din Nomenclatorul obligațiilor 
de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

- la subpunctul 3.2.3, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 
cuprins: (3) Un procent de 98,8% din taxele percepute pentru obținerea li-
cenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a 
jocurilor de noroc, se declară la pozițiile 65, 66—68, 70—71 din Nomenclatorul
obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3;

- a fost introdus subpunctul 3.2.10, cu următorul cuprins: Obligațiile pre-
văzute la pozițiile 84 și 85 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul 
de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii eco-
nomici organizatori de jocuri de noroc;

•   la pozițiile menționate, operatorii economici organizatori de jocuri de
noroc declară un procent de 1% din totalul taxelor datorate care se 
constituie ca venit al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și un pro-
cent de 0,2% din totalul taxelor datorate care se constituie ca venit al 
Comitetului Național Paralimpic.

       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


