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ANAF actualizeaz ă Nomenclatorul obliga țiilor fiscale 
care se pl ătesc în contul unic

Începând cu anul 2017, prin Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor
activităţi,  publicată în Monitorul Oficial nr.812/14.10.2016, a fost prevăzută obligaţia de
plată a impozitului specific pentru persoanele juridice române care desfăşoară activităţi
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de legea mai sus menţionată.

În acest sens, a fost efectuată actualizarea conţinutului nomenclatorului în baza
căruia se declară obligaţiile fiscale de plată la bugetul de stat utilizând formularul 100,
prin proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  de
modificare  şi  completare  a  OPANAF  nr.587/2016  pentru  aprobarea  modelului  şi
conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de
stabilire  prin  autoimpunere  sau  reţinere  la  sursă,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

Ca urmare a modificărilor legislative mai sus precizate se impune actualizarea
nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic prevăzute în anexa nr.1
la  OPANAF  nr.531/2016  privind  impozitele,  contribuţiile  şi  alte  sume  reprezentând
creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

*   *  *
Proiectele  de  acte  normative,  iniþiate  de  ANAF,  sunt  fãcute  publice  pe  site-ul  instituþiei  la  adresa
www.anaf.ro , domeniul INFO  ANAF/  Transparen ța  decizionalã . De  asemenea,  acestea  pot  fi
consultate la Serviciul  Comunicare, Relaþii  Publice și  Mass-Media din cadrul  ANAF, cu sediul  în str.
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureºti.

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 menþiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la
urmãtoarele adrese:

• Prin  scrisori  la  adresa  poștalã: Agen ția  Naționalã  de  Administrare  Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 -  la  Serviciul Comunicare, Rela ții Publice ºi Mass-
Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro 
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru  a avea acces la  informaþiile  de  presa privind  aplicarea Legii  nr.52/2003 privind  transparenþa
decizionalã  în Agenþia  Naþionalã  de Administrare  Fiscalã,  se poate  accesa domeniul  INFO ANAF  /
Comunicate  de presã aflat pe site-ul instituției.

SERVICIUL COMUNICARE, RELA ȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA

     

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


