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ÎN ATEN�IA PL�TITORILOR DE IMPOZIT PE PROFIT 
• Referitor la depunerea formularului 101 „Declara�ie privind  

impozitul pe profit” pentru anul 2013 
 

            � FORMULARULUI 101 „Declara�ie privind impozitul pe profit” 
pentru anul 2013 se depune de c�tre :  

 
               � organiza�iile nonprofit �i contribuabilii care ob�in venituri majoritare din   
      cultura cerealelor, a plantelor tehnice �i a cartofului, pomicultur� �i viticultur� 
        TERMEN :  pân� la data de 25 februarie 2014 
 

� contribuabilii pl�titori de impozit pe profit care efectueaz� declararea �i   
      plata impozitului pe profit trimestrial �i contribuabilii pl�titori de impozit pe profit    
      care au optat pentru declararea �i plata impozitului pe profit anual, cu pl��i  
      anticipate, efectuate trimestrial 
   TERMEN :  pân� la data de 25 martie 2014 
   

� contribuabilii societ��i comerciale bancare - persoane juridice române �i 
      sucursalele din România ale b�ncilor - persoane juridice str�ine 
 TERMEN :   pân� la data de 25 martie 2014 
 
  �  persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolv� cu lichidare 

TERMEN :  pân� la data depunerii situa�iilor financiare la organul                
                   fiscal competent 
� persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolv� f�r� lichidare  
TERMEN :  pân� la închiderea perioadei impozabile 
 
� Pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 

2013 din activit��ile desf��urate în asociere de c�tre contribuabilii prev�zu�i 
la art. 13 lit. c) �i e) din Codul fiscal se întocmesc �i se depun la organul 
fiscal competent pân� la data de 25 martie 2014 urm�toarele : 
- formularul 100 ”Declara�ie privind obliga�iile de plat� la bugetul de stat ” 
- formularul 104 ”Declara�ie privind distribuirea între asocia�i a veniturilor �i 

                      cheltuielilor ” 
 IMPORTANT : Termenul de declarare este �i termen de plat� a   
                impozitului pe profit 
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  �Câteva informa�ii referitoare la completarea formularului 101: 
    Rubrica privind "Perioada" se completeaz�, astfel: 

- 1 februarie - 31 decembrie, pentru anul 2013, în cazul persoanelor 
juridice române pl�titoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 
2012 au îndeplinit condi�iile prev�zute la art. 112^1 din Codul fiscal, �i, 
începând cu 1 februarie 2013, au fost obligate la plata impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor, iar în cursul anului devin pl�titoare de impozit pe profit 
deoarece realizeaz� venituri mai mari de 65.000 euro; 

- perioada cuprins� între data de întâi a primei luni din trimestrul în 
care contribuabilii au început s� desf��oare activit��ile prev�zute la art. 112^2 
alin. (6) din Codul fiscal �i sfâr�itul anului 2013, în cazul contribuabililor 
pl�titori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep 
s� desf��oare activit��i în domeniul bancar, în domeniul asigur�rilor �i 
reasigur�rilor (cu excep�ia persoanelor juridice care desf��oar� activit��i de intermediere 
în aceste domenii) �i în domeniile jocurilor de noroc, consultan�ei �i 
managementului, iar începând cu trimestrul respectiv devin pl�titori de impozit 
pe profit (de exemplu, 1.07 - 31.12). 

 
NOT� : Formularul 101 „Declara�ie privind impozitul pe profit” este aprobat 

prin Ordinul pre�edintelui ANAF nr.1950/2012 privind aprobarea modelului �i 
con�inutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor �i taxelor cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau re�inere la surs�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Acesta 
se completeaz� cu ajutorul programului de asisten�� �i se depune la organul 
fiscal competent, în format PDF, cu fi�ier XML ata�at, pe suport CD, înso�it de 
formatul hârtie, semnat �i �tampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace 
electronice de transmitere la distan��, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

 
 
Temei legal : 
- art. 34 �i art. 35 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare; 
- pct. 99^5 din Hot�rârea de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului �i con�inutului 
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor �i taxelor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau re�inere la surs�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

  
  
 

�ef Administra�ie Adjunct Colectare, 
                                                            Gabriela IONESCU          
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