
 
 
 

 
TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL  
Str. Gen. N. Haralambie nr. 12, sector 4, Bucuresti,  
tel. 031 4378213, email: contact@taxation.ro, www.taxation.ro 
 
© Tax&Business Solutions SRL 2018 

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 

 

 
 SUBIECT: OBLIGAȚII DE PLATĂ LA BUGETUL DE STAT - 

FORMULARUL 100 

MONITORUL OFICIAL nr. 424/18 mai 2018 Ordinul președintelui ANAF nr. 1.203/2018 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 in vigoare: 18 mai 2018 

 

Acest ordin aduce modificări OPANAF nr. 587/2016 sub 
următoarele aspecte: 

1. Se introduce ''Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, 
potrivit legii'', care include următoarele creanțe fiscale:  
     (i) Impozit pe profit scutit, conform Legii nr. 566/2004 a 
cooperației agricole;  
     (ii) Impozit pe veniturile microîntreprinderilor scutit, 
conform Legii nr. 566/2004 a cooperației agricole. 

2. Formularul (100) se completează cu o nouă secțiune, 
corespunzător noului nomenclator: ''Secțiunea III. Impozite, 
taxe și alte obligații scutite de la plată, potrivit legii''. Astfel, 
formularul (100) se completează și de către contribuabilii care 
beneficiază de facilitățile fiscale de la pct. 1.  

Acești contribuabili au obligația de a declara trimestrial, până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, suma 
reprezentând facilitatea fiscală. 

3. Din ''Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat'' 
se elimină următoarele poziții, reprezentând impozite care se 
declară cu ajutorul declarației (formularului) 112:  

(i) Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate 
intelectuală,  

(ii) Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole,  

(iii) Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice 
dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit 
titlului II din Codul fiscal,  

(iv) Impozit pe veniturile obţinute de persoanele fizice 
dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit 
Legii nr. 170/2016,  

(v) Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice 
dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit 
titlului III din Codul fiscal. 

4. Instrucțiunile de completare a formularului (100) se 
modifică conform prevederilor acestui ordin. 

   
 


