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OPANAF nr. 3.250/2015 modifică OPANAF nr. 1.950/2012 cu referire la 
persoanele juridice rezidente într-un stat membru UE sau SEE care optează 
pentru regularizarea impozitului plătit în România, conform art. 1161 din Codul 
fiscal - Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obținute din România 
de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene 
sau al Spațiului Econimic European. 

Potrivit acestui ordin, Declarația 101 se va depune de către persoanele juridice 
menționate mai sus în termenul de prescripție și va fi însoțită de certificatul de 
rezidență fiscală care confirmă faptul că acea persoană juridică  a avut 
rezidența fiscală într-un stat membru UE sau SEE în anul obținerii venitului și 
în anul exercitării opțiunii privind regulariarea impozitului din România. 

Declarația se depune pentru veniturile obținute în perioada 1 iunie 2015 – 
31 decembrie 2015. 

La rândul 50 din declarație se va înscrie impozitul reținut la sursă de către 
plătitorul de venit, precizându-se că acesta constituie plată anticipată în contul 
impozitului pe profit. Pentru identificarea plăților anticipate în această perioadă 
este necesară depunerea de documente justificative care dovedesc reținerea 
la sursă a impozitului (ex: facturi, contracte, OP-uri, dispoziții de plată valutare 
externe, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 
OPANAF nr. 3250/2015 pentru 
modificarea şi completarea 
OPANAF nr. 1.950/2012 privind 
aprobarea modelului şi 
conţinutului formularelor utilizate 
pentru declararea impozitelor şi 
taxelor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la 
sursă, publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 905 din 7 
decembrie 2015 

*intrare în vigoare: 7 decembrie 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm 
să luați decizii numai după consultarea 
unui specialist. 

 


