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Referat de aprobare 
a proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3386/2016 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul 

pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" 
 
 

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,  precum și a Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind 

plata defalcată a TVA, au fost introduse o serie de dispoziții care necesită adaptarea declarațiilor 

anuale utilizate în procesul de administrare a impozitelor și taxelor. 

Astfel, potrivit Ordonanței Guvernului nr.3/2017, contribuabilii care desfăşoară exclusiv 

activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definită potrivit Ordonanţei Guvernului nr.57/2002, 

precum şi activităţi conexe acesteia sunt scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. 

Această facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în condiţiile respectării reglementărilor în 

domeniul ajutorului de stat. 

Totodată, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.23/2017, persoanele 

impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 

2017 beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit, care se înscrie în mod distinct în 

declaraţia anuală de impozit pe profit. 

Având în vedere modificările legislative menționate mai sus, prin prezentul proiect de 

ordin, se propune modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr.3386/2016, după cum urmează: 

- completarea formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" cu indicatori 

privind impozitul pe profit scutit, potrivit art.22^1 din Legea nr.227/2015 și reducerea de 5% a 

impozitului pe profit în cazul persoanelor impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA 

potrivit Ordonanței Guvernului nr.23/2017. 

-  completarea formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" și 120 "Decont 

privind accizele", cu rubricile necesare îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care 

și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut 

calitatea de subiect de drept fiscal; 

- modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularelor menționate 

mai sus. 

 

 


