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ANAF propune modificarea formularelor 101 si 120

ANAF propune modificarea formularului  101 -  “Declarație  privind impozitul  pe
profit” și a formularului 120 - “Decont privind accizele”, în ceea ce privește conþinutul și
instrucțiunile de completare a acestora, ca urmare a intrãrii în vigoare a Codului fiscal
precum și a Codului de procedurã fiscalã.

În cazul formularului  101 "Declarație privind impozitul pe profit", propunerile
ANAF sunt  urmãtoarele: 

-  eliminarea  unor  indicatori,  respectiv  veniturile  și  cheltuielile  extraordinare în
contextul în care clasificarea veniturilor și  cheltuielilor a fost modificatã, potrivit noilor
reglementãri  contabile,  precum  și  elementele  similare  cheltuielilor, ca  urmare  a
modificãrii prevederilor fiscale începând cu 1 ianuarie 2016;

- detalierea indicatorului amortizare fiscalã în cazul mijloacelor fixe prevãzute la
art.28 alin. (20) și alin. (21) din Codul fiscal;

-  actualizarea  corelațiilor  între  indicatori,  ca  urmare  a  modificãrii  conținutului
formularului;

- actualizarea instrucțiunilor de completare a formularului.

În cazul formularului 120 "Decont privind accizele", modificãrile vizeazã: 
-  actualizarea denumirii unor indicatori, potrivit Titlului VIII din Codul fiscal;
-  detalierea unor indicatori, în cazul bãuturilor fermentate liniștite și spumoase;
-  eliminarea accizelor aferente  produselor  care se regãseau la  capitolul  „Alte

produse accizabile”, respectiv accizele nearmonizate prevãzute de Legea nr.571/2003;
-  actualizarea  corelațiilor  între  indicatori,  ca  urmare a  modificãrii  conținutului  
formularului;
- actualizarea instrucțiunilor de completare a formularului.

*   *  *
Proiectele  de  acte  normative,  iniţiate  de  ANAF,  sunt  făcute  publice  pe  site-ul  instituţiei  la  adresa
www.anaf.ro,  domeniul INFO  ANAF/  Transparen ţa  decizional ă. De  asemenea,  acestea  pot  fi
consultate la  Serviciul  Comunicare,  Relaţii  Publice şi  Mass-Media  din  cadrul  ANAF, cu sediul  în  str.
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la
următoarele adrese:

• Prin  scrisori  la  adresa  poştală: Agen ţia  Naţional ă  de  Administrare  Fiscal ă,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 -  la  Serviciul Comunicare, Rela ţii Publice şi Mass-
Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro 
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.



Pentru  a  avea  acces  la  informaţiile  de  presa  privind  aplicarea Legii  nr.52/2003  privind  transparenţa
decizională  în  Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală,  se  poate  accesa  domeniul  INFO ANAF  /
Comunicate  de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

     

Pentru orice reclama ţie sau neregul ă referitoare
 la administra ţia fiscal ă, apela ţi gratuit ANAF,  la nr. de  .


