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TAX ALERT 

MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FISCAL LA ÎNCEPUT DE 
FEBRUARIE 2011 

 

 Declaraţie - inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31.12.2010 şi neachitată 
până la data de 31.01.2011 

 Declaraţia cod 100 - “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” 

 Procedura de predare - primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind 
creanţele fiscale ale sediilor secundare, înregistrate fiscal ca plătitoare de 
salarii şi venituri asimilate salariilor 
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MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL FISCAL  
LA ÎNCEPUT DE FEBRUARIE 2011 

 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 85 / 02.02.2011, a fost publicat Ordinul 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie - inventar 
privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 
aflată în sold la data de 31.12.2010 şi neachitată până la data de 31.01.2011, inclusiv 
accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“. 

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori (prevăzute la art. 2963, lit. e) şi g) din 
Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal), precum şi instituţiile publice prevăzute la art. 2963, lit. f), 
pct. 1 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, sunt obligate să depună Declaraţia - inventar 
la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ - teritorială îşi au sediul social, până 
la data de 15.02.2011. 

 

   
 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 88 / 02.02.2011, a fost publicat Ordinul 
nr. 232 / 2011 privind procedura de predare - primire a informaţiilor şi/sau a 
documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca 
plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor. 

Ordinul 232 / 2011 descrie procedura de predare - primire a informaţiilor şi/sau a documentelor 
privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi include 
modelul şi conţinutul formularului “Proces - verbal de predare - primire a informaţiilor şi/sau a 
documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare”. 

Începând cu data de 01.02.2011, competenţa pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de 
contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri 
asimilate salariilor revine organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul 
care a înfiinţat respectivele sedii secundare, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat 
de salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la aceste sedii. 

După data de 31.01.2011, organele fiscale în a căror administrare fiscală s-au aflat sediile 
secundare nu vor mai efectua nicio operaţiune în evidenţa fiscală a sediului secundar şi nu vor mai 
emite nici un document pe seama acestuia. 

Competenţa privind înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi venituri 
asimilate salariilor revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea. 

 

   
 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 89 / 03.02.2011, a fost publicat Ordinul 
73 / 2011 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. 

Principalele modificări aduse de Ordinul 73 / 2011 se referă la conţinutul formularului cod 100 - 
“Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. 

Prevederile Ordinului 73 / 2011 se aplică pentru obligaţiile datorate începând cu data de 01.01. 
2011, cu termen de declarare data de 25.02.2011. 
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CONTACT 

 

Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 
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