
Cum depuneti Declaratia 101
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a aprobat Ordinul nr. 2689/16.11.2010 pentru
modificarea si completarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutul
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor , taxelor si contributilor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau retinere la sursa, care urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Acest
act normativ modifica, in principal, " Declaratia privind impozitul pe profit " - formular 101. Declaratia
privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana
la data de 25 aprilie inclusiv, a anului urmator. Toti contribuabilii, exceptie facand societatile comerciale
bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane straine, care
definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea anului financiar anterior, organizatiile nonprofit,
precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice,
pomicultura si viticultura. Ei au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe
profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Contribuabilii mentionati, care au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 25
februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare, depun declaratia anuala de impozit pe profit fara a
depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare.
Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului
minim, depun declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2010 astfel: pentru perioada 1 ianuarie
2010 - 30 septembrie 2010, declaratia se depune pana la data de 25 februarie 2011, iar pentru perioada 1
octombrie 2010 - 31 decembrie 2010, declaratia se depune potrivit prevederilor art.
  
  34 alin.(1), (5) si (11) si ale art.
  
  35 alin.(1) din Legea nr.
  
  571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia privind impozitul pe
profit se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se depune in format hartie, semnat conform
legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta. 
  
  Biroul de Presa al DGFP Sibiu 
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