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Noua declaraţie de impozit pe profit pentru anul 2010 

 

În Monitorul Oficial nr. 789 / 25.11.2010 a fost publicat Ordinul nr. 2689 / 16.11.2010 
pentru modificarea Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
101 / 2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru 
declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă. 

Prin Ordinul nr. 2689 / 16.11.2010 se înlocuiesc modelul Declaraţiei privind impozitul pe 
profit (formularul 101, anexat acestui material) şi instrucţiunile de completare a acesteia. 

Instrucţiunile de completare a formularului 101 - „Declaraţie privind impozitul pe profit” 
menţionează că: 

 În cazul în care au fost obligaţi la plata impozitului minim până la data de 30.09.2010, 
contribuabilii vor depune două declaraţii de impozit pe profit, după cum urmează: 

 Pentru perioada 01.01.2010 – 30.09.2010 declaraţia se va depune până la data de 
25.02.2011; 

 Pentru perioada 01.10.2010 – 31.12.2010 declaraţia se va depune conform prevederilor 
art. 34, alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35, alin. (1) din Codul Fiscal (adică până la data de 
25.02.2011 sau 25.04.2011, după caz). 

 Rubricile privind „Perioada”, nou introduse în formular, se vor completa numai pentru 
anul 2010. 

 Rândul 2 – impozitul minim anual, din secţiunea C - „Date privind impozitul pe profit 
anual” nu se va completa de către contribuabilii care nu datorează impozit minim. De 
asemenea, acest rând nu se va completa pentru perioada 01.10.2010 – 31.12.2010. 
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Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ.  

Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, nu ne asumăm nici o 
responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi                 
să ne contactaţi. 
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Jean-Pierre VIGROUX - Managing Partner 

Gabriel SINCU - Partner, Head of Tax & Outsourcing Services 

Hubertus EICHLER - German Desk Coordinator 

 


