
  

 
TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL  

Str. Gen. N. Haralambie nr. 12, sector 4, Bucuresti,  
tel. 031 4378213, email: contact@taxation.ro, www.taxation.ro 

 Acest ordin modifică OPANAF nr. 587/2016 cu referire la conținutul 
formularului 100 ’’Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de 
stat’’. Astfel: 

1. Se elimină din formular impozitul pe construcții. 

2. Se adaugă următoarele poziții: 

a) impozit specific unor activități (conform art. 1 și art. 8 din 
Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități) 

- se declară de către persoanele juridice române conform art. 8 din 
Legea nr. 170/2016 

- declarația se depune până la termenul de plată prevăzut de lege 
(semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
semestrului sau până la data încheierii perioadei impozabile pentru 
contribuabilii care încetează să existe în cursul anului – art. 8 din 
Legea nr. 170/2016) 

b) impozit pe veniturile din pensii (conform art. 132 Cod fiscal) 

- se declară de către plătitorii de venituri din pensii conform art. 132 
C.fisc 

- pentru acest impozit, termenul de depunere a declarației este 
lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de 
raportare 

3. Se precizează că, atunci când termenul de declarare a 
obligațiilor de plată se împlinește în data de 25 decembrie, 
obligațiile fiscale se vor declara până la 21 decembrie. În situația în 
care data de 21 decembrie este o zi nelucrătoare, declararea se va 
face până în ultima zi lucrătoare anterioară aceste date. 

4. Acest ordin se aplică începând cu obligațiile aferente lunii 
februarie 2017. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MONITORUL OFICIAL nr. 175/10 mar. 
2017 
Ordinul președintelui ANAF nr. 869/2017 
privind modificarea și completarea 
Ordinului președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
587/2016 pentru aprobarea modelului și 
conținutului formularelor utilizate pentru 
declararea impozitelor și taxelor cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reținere la sursă 
*intrare în vigoare: 10 martie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

nr. 10/ 11 martie 2017  

    
SUBIECT: FORMULARUL 100 – DECLARAȚIE 
PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ LA BUGETUL DE 
STAT 

NOTĂ: 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. 
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