Act:

Ordinul nr. 869 /08.03.2017

Autoritate
emitenta:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

Publicat in:

Privind:

In vigoare din

FISCALA
MO nr. 175/10.03.2017
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presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. I. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru
aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor
si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat", pozitia 64
"Impozit pe constructii" se abroga.
2. La anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat", dupa pozitia
71 "Taxa pentru videoloterie" se introduc doua noi pozitii, pozitiile 72 si 73, cu
urmatorul cuprins:
Nr. crt.

Denumirea creantei fiscale

"72.

Impozit specific unor activitati

73.

Impozit pe veniturile din
pensii

Temeiul legal
art. 1 si 8 din Legea nr. 170/2016 privind
impozitul specific unor activitati
art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare"

3. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea
declaratiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaratiei" subpunctul 1.1, litera a) se
modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite
persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe veniturile din premii,
impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse,
datorat de persoanele fizice, impozit pe veniturile din pensii;".
4. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea
declaratiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaratiei" subpunctul 1.3 "Alte
termene", litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata:
impozit pe veniturile din dobanzi, in cazul imprumuturilor acordate pe baza contractelor
civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; impozit pe veniturile
microintreprinderilor in cazul persoanelor juridice care se dizolva cu lichidare sau fara
lichidare; taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuala
pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de viciu,
varsaminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat
de catre autoritatile publice centrale; impozit specific unor activitati in cazul in care
contribuabilii inceteaza sa existe in cursul anului;".
5. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea
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declaratiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaratiei" subpunctul 1.3 "Alte
termene", litera h) se abroga.
6. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea
declaratiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaratiei", dupa subpunctul 1.3 se
introduce un nou subpunct, subpunctul 1.4, cu urmatorul cuprins:
"1.4. Semestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand impozitul specific unor
activitati, respectiv pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, conform
prevederilor Legii nr. 170/2016."
7. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul I "Depunerea
declaratiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaratiei", dupa subpunctul 1.4 se
introduce urmatorul text:
"Atentie!
Obligatiile de plata prevazute in nomenclatorul din anexa nr. 3 pentru care, potrivit
Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sau altor legi care le
reglementeaza, scadenta si/sau termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie
sunt scadente si/sau se declara pana la data de 21 decembrie. In situatia in care data
de 21 decembrie este zi nelucratoare, creantele fiscale sunt scadente si/sau se declara
pana in ultima zi lucratoare anterioara datei de 21 decembrie. "
8. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II
"Completarea declaratiei" punctul 1 "Perioada de raportare", primul paragraf se
modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In rubrica «Luna» se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau
numarul ultimei luni a perioadei de raportare, dupa caz (de exemplu: 1 pentru luna
ianuarie, 3 pentru trimestrul I sau 6 pentru semestrul I)."
9. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II
"Completarea declaratiei" punctul 3 "Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»"
subpunctul 3.1, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
’’3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite si taxe care se platesc in contul unic» din anexa
nr. 1 la ordin se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la
pozitiile 1-10, 12-24, 28, 72 si 73 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de
stat, prevazut in anexa nr. 3 la ordin."
10. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II
"Completarea declaratiei" punctul 3 "Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»"
subpunctul 3.1.3, primul paragraf al alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"(2) Microintreprinderile care in cursul unui an fiscal realizeaza venituri mai mari de
500.000 euro sau a caror pondere a veniturilor realizate din consultanta si
management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv ori care incep sa desfasoare
activitati de natura celor prevazute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare, au obligatia declararii impozitului pe profit
incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute de lege sau
incepand cu trimestrul in care au inceput sa desfasoare activitatile respective."
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11. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II
"Completarea declaratiei" punctul 3 "Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»", dupa
subpunctul 3.1.6 se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 3.1.7. si 3.1.8, cu
urmatorul cuprins:
"3.1.7. Obligatia de la pozitia 72 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de
stat, prevazut in anexa nr. 3 la ordin, datorata la bugetul de stat, se declara de
persoanele juridice romane in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr.
170/2016 privind impozitul specific unor activitati.
3.1.8. Obligatia de la pozitia 73 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de
stat, prevazut in anexa nr. 3 la ordin, datorata la bugetul de stat, se declara de platitorii
de venituri din pensii in conformitate cu prevederile art. 132 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."
12. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II
"Completarea declaratiei" punctul 3 "Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»"
subpunctul 3.2, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul
unic» din anexa nr. 1 la ordin se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata
prevazute la pozitiile 11, 25-27, 29-63 si 65-71 din Nomenclatorul obligatiilor de plata
la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 3 la ordin."
13. La anexa nr. 4 "Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind
obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", la capitolul II
"Completarea declaratiei" punctul 3 "Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»",
subpunctul 3.2.6 se abroga.
Art. II. Prevederile prezentului ordin referitoare la declararea obligatiilor privind veniturile din
pensii se aplica incepand cu obligatiile aferente lunii februarie 2017.
Art. III. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de
reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia
informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale
regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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