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Prin acest ordin se modifică formularul 101 ’’Declarație privind 
impozitul pe profit’’ și formularul 120 ’’Decont privind accizele’’, 
precum și Instrucțiunile de completare a acestor formulare. 

 1. Formularul 101 

a) Se introduce rubrica ’’Declarație depusă potrivit art. 90 alin. 
(4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală’’ 
care se completează în situația îndeplinirii obligațiilor fiscale de 
către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat 
existența pentru perioada în care respectiva persoană/entitate a 
avut calitatea de subiect de drept fiscal. 

b) Rubrica ’’Perioada’’ se va completa cu:  

- perioada din anul fiscal pentru care se datorează impozit pe 
profit pentru microîntreprinderile existente care au un capital 
social subscris de cel puțin 45.000 lei și care optează să aplice 
prevederile Titlului II privind impozitul pe profit; 

- anul fiscal modificat pentru contribuabilii care optează pentru 
un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic sau cei care își 
modifică exercițiul financiar (art. 16 alin. (5), (51) și (52) C.fisc). 

c) Se introduc noi indicatori privind: (i) impozitul pe profit scutit 
conform art. 221 C.fisc (pentru activitate de inovare, cercetare-
dezvoltare), (ii) reducerea de 5% a impozitului pe profit calculat 
conform OG nr. 23/2017 (aplicarea opțională a sistemului de 
plată defalcată a TVA). 

1. Formularul 120 

Se introduce rubrica ’’Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală’’ care 
se completează în situația îndeplinirii obligațiilor fiscale de către 
succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența 
pentru perioada în care respectiva persoană/entitate a avut 
calitatea de subiect de drept fiscal. 
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Ordinul președintelui ANAF nr. 4160/2017 
privind modificarea și completarea 
Ordinului președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr. 3386/2016 
pentru aprobarea modelului și 
conținutului formularelor 101 ’’Declarație 
privind impozitul pe profit’’ și 120 ’’Decont 
privind accizele’’ 
*intrare în vigoare: 8 ianuarie 2018. Se aplică 
începând cu declararea obligațiilor anuale aferente 
anului fiscal 2017. 

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