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ÎN ATEN�IA CONTRIBUABILILOR  
* Referitor la definitivarea impozitului pe profit  datorat pentru anul 2013  

* Alte aspecte privind impozitul pe profit 
 
 

� Contribuabilii pl�titori de impozit pe profit care efectueaz� 
declararea �i plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2013 
aplic� urm�toarele reguli : 

- depun formularul 100 ”Declara�ie privind obliga�iile de plat� la bugetul de 
stat” pentru impozitul pe profit pentru trimestrele I– III pân� la data de 25 
inclusiv a primei luni urm�toare încheierii acestora; termenul de declarare este �i 
termen de plat�.  

- nu mai depun formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru 
trimestrul IV al anului 2013. 
     - definitiveaz� impozitul pe profit aferent anului fiscal 2013 �i depun 
formularul 101 ” Declara�ie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2013 
pân� la data de 25 martie 2014. Plata final� a impozitului pe profit pentru anul 
fiscal 2013 urmeaz� s� se fac� pân� la termenul de depunere a declara�iei 
anuale privind impozitul pe profit. 

 
� Contribuabilii pl�titori de impozit pe profit care au optat pentru 

declararea �i plata impozitului pe profit anual, cu pl��i anticipate, 
efectuate trimestrial, pentru anul fiscal 2013 aplic� urm�toarele reguli : 

- depun formularul 100 ”Declara�ie privind obliga�iile de plat� la bugetul de 
stat” pentru impozitul pe profit reprezentând plat� anticipat� efectuat� trimestrial, 
pentru trimestrele I– IV pân� la data de 25 inclusiv a primei luni urm�toare 
încheierii acestora; termenul de declarare este �i termen de plat�.  

- depun formularul 101 ” Declara�ie privind impozitul pe profit ” �i 
efectueaz� plata impozitului pe profit pentru anul 2013 pân� la data de 25 
martie 2014. 

 
� Exprimarea op�iunii pentru aplicarea sistemului de declarare �i plat� a 

impozitului pe profit anual, cu pl��i anticipate efectuate trimestrial pentru anul 
fiscal 2014 se efectueaz� pân� la data de 31 ianuarie 2014 prin depunerea 
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formularului 012 ”Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de 
declarare �i plat� a impozitului pe profit ”, aprobat prin OPANAF nr. 1994/2013.  

 
Contribuabilii care aplic� sistemul de declarare �i plat� a impozitului pe 

profit anual, cu pl��i anticipate efectuate trimestrial determin� pl��ile 
anticipate trimestriale în sum� de o p�trime din impozitul pe profit datorat 
pentru anul 2013, actualizat cu indicele pre�urilor de consum ( indicele 
pre�urilor de consum se comunic� prin ordin al ministrului finan�elor publice 
pân� la data de 15 aprilie a anului 2014). 

Nu pot opta pentru aplicarea sistemului de declarare �i plat� a 
impozitului pe profit anual, cu pl��i anticipate efectuate trimestrial : 

- organiza�iile nonprofit; 
- contribuabilii care ob�in venituri majoritare din cultura cerealelor, a 

plantelor tehnice �i a cartofului, pomicultur� �i viticultur�; 
- persoanele juridice str�ine �i persoanele fizice nerezidente care 

desf��oar� activitate în România într-o asociere cu sau f�r� personalitate juridic�; 
- persoanele juridice str�ine care realizeaz� venituri din/sau în leg�tur� cu 

propriet��i imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare 
de�inute la o persoan� juridic� român�; 

- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru 
veniturile realizate atât în România cât �i în str�in�tate din asocieri f�r� personalitate 
juridic�; 

- contribuabilii nou-înfiin�a�i în cursul anului 2013 (nu sunt considera�i contribuabili nou-
înfiin�a�i în anul 2013 cei care se înregistreaz� ca efect al unor 
opera�iuni de reorganizare efectuate potrivit legii); 

- contribuabilii care înregistreaz� pierdere fiscal� la sfâr�itul anului fiscal 2013; 
- contribuabilii care în anul 2013 s-au aflat în inactivitate temporar� sau au 

declarat pe propria r�spundere c� nu desf��oar� activit��i la sediul social/sediile secundare, 
situa�ii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comer�ului sau în registrul �inut de 
instan�ele judec�tore�ti competente, dup� caz; 

- contribuabilii care în anul 2013 au fost pl�titori de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor. 

  
� IMPORTANT : Contribuabilii care aplic� sistemul de declarare �i plat� a 

impozitului pe profit cu pl��i anticipate efectuate trimestrial �i care, în anul 2013  
(primul an al perioadei obligatorii de cel pu�in 2 ani fiscali consecutivi) 
înregistreaz� pierdere fiscal�, efectueaz� pl��i anticipate în contul impozitului 
pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra 
profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaz� plata anticipat�. 

 
 Temei legal : 

 - art. 34, art. 35 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
       - Ordin al pre�edintelui ANAF nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului �i con�inutului formularului 

          (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare �i plat� a impozitului pe profit" 
-  Ordin al 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� 
 

  
�ef Administra�ie Adjunct Colectare, 

             
 
                                                    
                                                                                                                                                    Întocmit Maria Vladu/expert asistent/BSC/16.01.2014 
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