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A_RPC/ 1254 /27.11.2017  
 

Formularele 101 "Declara ţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" 
sunt adaptate la prevederile legale in vigoare 

 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala modifica si completeaza, printr-un proiect de 

ordin, Formularul 101 si formularul 120, astfel: 
- formularul 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" este completat 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. 

- formularele 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele", 
sunt completate 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; 

- instrucțiunile de completare a formularelor menționate mai sus sunt modificate 
corespunzator. 

 
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. 
  

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

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 mentiunea 
“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 si 
Mass-Media; 
 Prin email la adresa presa@anaf.ro 
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind 
transparenþa decizionalã în Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, se poate accesa 
domeniul INFO ANAF / Comunicate  de presã aflat pe site-ul instituției. 


