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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a amendamentului nr. 1
la Memorandumul de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„ privind asisten˛a
financiar„ nerambursabil„ acordat„ prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
pentru m„sura îŒmbun„t„˛irea sistemelor de alimentare cu ap„, colectare ∫i tratare a apelor uzate
Ón municipiul Bac„u, jude˛ul Bac„u, Rom‚nia“
Œn temeiul prevederilor art. 18 ∫i 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, amendamentul nr. 1 la Memorandumul de
finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„
privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„ acordat„ prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
m„sura îŒmbun„t„˛irea sistemelor de alimentare cu ap„,
colectare ∫i tratare a apelor uzate Ón municipiul Bac„u,

jude˛ul Bac„u, Rom‚nia“, semnat prin schimb de scrisori de
c„tre partea comunitar„ la data de 25 septembrie 2003 ∫i
de partea rom‚n„ la data de 15 septembrie 2004.
Art. 2. — Direc˛ia Autoritatea de Management pentru
Fondul de Coeziune din cadrul Ministerului Finan˛elor
Publice va urm„ri punerea Ón aplicare a prezentului
ordin.

Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 3 decembrie 2004.
Nr. 1.798.

CORRIGENDUM

Subiect:

Rectificarea Memorandumului de finan˛are pentru m„sura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 îŒmbun„t„˛irea
sistemelor de alimentare cu ap„, colectare ∫i tratare a apelor uzate Ón municipiul Bac„u, jude˛ul Bac„u,
Rom‚nia“

Prin Decizia nr. DL (2003) 2.282 din data de 1 septembrie, Comisia European„ a acordat asisten˛„ financiar„
nerambursabil„ pentru m„sura men˛ionat„, Ón conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.267/1999
din 21 iunie 1999. Acest memorandum de finan˛are a fost semnat din partea Comisiei Ón data de 1 septembrie 2003.
Ca urmare a unei erori, memorandumul de finan˛are semnat din partea Comisiei Europene indica incorect data de
finalizare ca fiind 31 decembrie 2009 Ón loc de data corect„ de finalizare, ∫i anume 31 decembrie 2008. Anexa I a
acestui corrigendum rectific„ memorandumul de finan˛are semnat Ón data de 1 septembrie 2003, prin Ónlocuirea datei de
finalizare de 31 decembrie 2009 cu data corect„ de finalizare de 31 decembrie 2008.
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M„sura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018

M E M O R A N D U M D E F I N A N fi A R E
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„ privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„ acordat„
prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru m„sura îŒmbun„t„˛irea sistemelor de alimentare
cu ap„, colectare ∫i tratare a apelor uzate Ón municipiul Bac„u, jude˛ul Bac„u, Rom‚nia“

MEMORANDUM DE FINANfiARE
Comisia European„, denumit„ Ón continuare Comisia, ac˛ion‚nd pentru ∫i Ón numele Comunit„˛ii Europene,
denumit„ Ón continuare Comunitatea, reprezentat„ de c„tre directorul general interimar pentru politici regionale, domnul
Graham Meadows, pe de o parte, ∫i Guvernul Rom‚niei, denumit Ón continuare Beneficiarul, pe de alt„ parte,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

M„sura la care se face referire Ón art. 2 va fi
implementat„ ∫i finan˛at„ din resursele bugetare ale
Comunit„˛ii Ón conformitate cu prevederile cuprinse Ón
prezentul memorandum. M„sura la care se face referire Ón
art. 2 va fi implementat„ cu respectarea condi˛iilor generale
prev„zute Ón anexa la Acordul-cadru semnat Óntre Comisie
∫i Beneficiar, completat cu prevederile prezentului
memorandum ∫i ale anexelor la acesta.
ARTICOLUL 2
Identificarea m„surii

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va
contribui, sub forma asisten˛ei financiare nerambursabile, la
finan˛area urm„toarei m„suri a∫a cum este descris„ Ón
anexa nr. I:
Num„rul m„surii:
2002/RO/16/P/PE/018
Denumirea m„surii:
Œmbun„t„˛irea sistemelor de
alimentare cu ap„, colectare ∫i
tratare a apelor uzate Ón
municipiul Bac„u, jude˛ul Bac„u,
Rom‚nia
Durata:
data Ónceperii: data semn„rii
memorandumului de finan˛are de
c„tre Comisie
data finaliz„rii: 31 decembrie 2008
Localizare:
municipiul Bac„u, jude˛ul Bac„u
Grupa:
bazinul hidrografic Bistri˛a/Siret
ARTICOLUL 3
Angajament

1. Cheltuiala public„ sau echivalent„ maxim„ care va fi
luat„ Ón considerare pentru calcularea asisten˛ei financiare
nerambursabile va fi de 52.006.000 euro.
2. Ponderea asisten˛ei acordate de Comunitate pentru
aceast„ m„sur„ este stabilit„ la 75% din cheltuielile publice
totale sau echivalente, conform celor indicate Ón planul de
finan˛are din anexa nr. II.

3. Valoarea maxim„ a asisten˛ei asigurate prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este
fixat„ la 39.004.500 euro.
4. O sum„ de 27.303.150 euro este angajat„ din
bugetul pe anul 2003 din linia bugetar„ B7-020.
Angajamentele privind tran∫ele ulterioare se vor baza pe
planul de finan˛are ini˛ial sau revizuit pentru proiectul
respectiv, Ón func˛ie de stadiul implement„rii proiectului ∫i
de disponibilit„˛ile bugetare.
ARTICOLUL 4
Pl„˛ile

1. Asisten˛a comunitar„ va acoperi pl„˛ile referitoare la
m„sura pentru care s-au f„cut angajamente valabile din
punct de vedere juridic de c„tre Beneficiar ∫i pentru care
s-a alocat Ón mod specific finan˛area necesar„. Aceste pl„˛i
trebuie s„ fie aferente lucr„rilor descrise Ón anexa nr. I.
2. Pl„˛ile efectuate Ónainte de data semn„rii
memorandumului de finan˛are de c„tre Comisie nu sunt
eligibile pentru asisten˛a prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare.
3. M„sura descris„ Ón anexa nr. I ∫i pl„˛ile efectuate de
autoritatea responsabil„ cu implementarea acestei m„suri
se vor Óncheia nu mai t‚rziu de 31 decembrie 2008.
Raportul solicitat pentru efectuarea pl„˛ii finale va fi
Ónaintat Ón maximum 6 luni de la aceast„ dat„.
4. Plata Ón avans este stabilit„ la 7.800.900 euro ∫i va
fi transferat„ dup„ cum urmeaz„:
— o sum„ de 3.900.450 euro va fi pl„tit„ dup„
semnarea memorandumului de finan˛are de c„tre
Beneficiar;
— diferen˛a se va achita dup„ semnarea contractului de
lucr„ri principale, care va fi avizat de c„tre Beneficiar
∫i Comisie, dup„ Ónaintarea planului final de achizi˛ii,
precum ∫i dup„ Óndeplinirea altor condi˛ii specificate
Ón art. 8 pct. 3.
5. Œn conformitate cu prevederile anexei nr. III.1
sec˛iunea a III-a pct. 5, Comisia va accepta pentru aceast„
m„sur„ o valoare total„ a pl„˛ilor Ón avans ∫i intermediare
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reprezent‚nd 90% din
nerambursabile acordate.

totalul

asisten˛ei

financiare

ARTICOLUL 5
Respectarea legilor ∫i politicilor Comunit„˛ii

M„sura se va realiza cu respectarea prevederilor
relevante stabilite Ón acordurile europene ∫i va contribui la
punerea Ón aplicare a politicilor comunitare, Ón special a
celor referitoare la protejarea ∫i Ómbun„t„˛irea st„rii
mediului.
ARTICOLUL 6
Proprietatea intelectual„

Beneficiarul ∫i autoritatea responsabil„ cu implementarea,
men˛ionat„ la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura Ón
ceea ce prive∫te ob˛inerea tuturor drepturilor de proprietate
intelectual„ pentru studii, proiecte, planuri, publicitate ∫i
pentru alte materiale produse Ón leg„tur„ cu planificarea,
implementarea, monitorizarea ∫i evaluarea proiectului.
Acestea vor garanta accesul ∫i dreptul de a utiliza astfel
de materiale de c„tre Comisie sau orice alt organism ori
persoan„ delegat„ de Comisie. Comisia va utiliza aceste
materiale numai Ón scop propriu.
ARTICOLUL 7
Permise ∫i autoriza˛ii

Orice tipuri de permise ∫i/sau autoriz„ri necesare pentru
implementarea m„surii trebuie s„ fie eliberate de autorit„˛ile
competente ale Beneficiarului la timp ∫i Ón conformitate cu
legisla˛ia na˛ional„.
ARTICOLUL 8
Condi˛ii specifice referitoare la m„sur„

F„r„ a se aduce atingere condi˛iilor generale prev„zute
Ón anexa nr. III, asisten˛a financiar„ nerambursabil„
acordat„ din partea Comunit„˛ii se afl„ sub rezerva
urm„toarelor condi˛ii:
1. Condi˛ii privind evalu„rile ∫i situa˛ia activelor
Comisia Ó∫i rezerv„ dreptul de a revizui valoarea
asisten˛ei pentru ISPA stabilit„ la art. 3, dac„ Ón termen de
5 ani de la data finaliz„rii lucr„rilor condi˛iile de exploatare
(tarife, venituri etc.) difer„ Ón mod semnificativ fa˛„ de
evalu„rile ini˛iale f„cute pentru stabilirea nivelului asisten˛ei
financiare nerambursabile ∫i/sau exist„ o modificare
substan˛ial„ care:
a) afecteaz„ natura exploat„rii sau condi˛iile de
implementare ori ofer„ unui organism public sau
privat un avantaj nejustificat; ∫i
b) rezult„ fie din modificarea formei de proprietate
asupra oric„rei p„r˛i a infrastructurii finan˛ate, fie
din Óncetarea sau modificarea esen˛ial„ a
aranjamentelor de exploatare.
fiara beneficiar„ va informa Comisia asupra oric„rei
modific„ri ∫i se va cere acordul prealabil din partea
Comisiei pentru aceste modific„ri.
Œn cazul Ón care este Óncheiat un contract de
concesionare pentru serviciile din domeniul apei potabile ∫i
apei uzate sau este Óncheiat„ o alt„ form„ de participare a
sectorului privat, Comisia Ó∫i rezerv„ dreptul de a verifica

acest contract, pentru a se asigura c„ asisten˛a financiar„
se deruleaz„ strict Ón beneficiul popula˛iei.
2. Condi˛ia privind viabilitatea
Asisten˛a financiar„ nerambursabil„ a Comunit„˛ii pentru
m„sur„ este acordat„ sub rezerva punerii la dispozi˛ie de
c„tre autorit„˛ile implicate a unor resurse suficiente pentru
asigurarea exploat„rii ∫i Óntre˛inerii eficiente a activelor.
3. Condi˛iile care trebuie Óndeplinite Ónaintea pl„˛ii tran∫ei
a doua a avansului, suplimentare fa˛„ de condi˛iile
prev„zute Ón alin. 2 al art. 4:
a) a fost semnat un acord de Ómprumut cu Banca
European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
(BERD) pentru cofinan˛area investi˛iilor incluse Ón
m„sur„;
b) prezentarea de c„tre Beneficiar a planului de
achizi˛ii final, care trebuie aprobat de c„tre
Comisie;
c) un manager de proiect ∫i o unitate de
implementare a proiectului au fost stabili˛i Ón
conformitate cu termenii de referin˛„ accepta˛i de
Comisie ∫i de BERD;
d) beneficiarul final a crescut tariful combinat pentru
ap„ ∫i ap„ uzat„ cu 30% Ón termeni reali Ón
2003, comparativ cu îtariful ini˛ial“ ajustat cu
infla˛ia. îTariful ini˛ial“ reprezint„ tariful la 1 aprilie
2003.
4. Condi˛ii care trebuie Óndeplinite Ónaintea efectu„rii
pl„˛ilor intermediare ulterioare
a) Comisia prime∫te dovada c„:
(i) apa industrial„ uzat„ este pretratat„ adecvat,
Ón concordan˛„ cu directivele europene ∫i
legisla˛ia rom‚n„, ∫i/sau este reciclat„ Ón mod
corespunz„tor;
(ii) pretratarea apelor industriale uzate este
monitorizat„ ∫i aplicat„ de c„tre autorit„˛ile de
mediu competente;
(iii) Ónc„rcarea efluentului provenit din industrie nu
este d„un„toare tehnologiei proiectate pentru
sta˛ia de epurare;
(iv) va fi completat un inventar al marilor poluatori
din agricultur„, situa˛i Ón amonte ∫i aval de
Bac„u, ∫i vor fi stabilite planuri de conformare
cu to˛i ace∫ti poluatori;
(v) taxe corespunz„toare vor fi introduse pentru
industrie, bazate pe cantitatea ∫i pe calitatea
efluentului produs ∫i pe costurile de tratare;
b) beneficiarul final a crescut p‚n„ la 31 decembrie
2004 tariful combinat pentru ap„ ∫i ap„ uzat„ cu
mai mult de 30% Ón termeni reali, comparativ cu
îtariful ini˛ial“ ajustat cu infla˛ia. îTariful ini˛ial“
reprezint„ tariful la 1 ianuarie 2004;
c) a fost prezentat un plan de management al apei
la nivel de bazin pentru zona de captare, care s„
confirme c„ nu exist„ prev„zute alte proiecte,
care ar putea s„ pericliteze durabilitatea
proiectului.
5. Condi˛ii ce trebuie Óndeplinite Ónainte de plata final„:
a) prezentarea de c„tre beneficiarul final, p‚n„ la
data de 31 mai 2007, a unui program specific de
exploatare ∫i Óntre˛inere care va fi agreat de c„tre

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 117/7.II.2005
Comisie. Programul se va derula pe o perioad„
de 10 ani Óncep‚nd cu luna iunie 2008;
b) Comisia va primi dovada c„ a fost implementat„
o solu˛ie pentru dispunerea n„molului provenit de
la sta˛ia de epurare, Ón concordan˛„ cu directivele
europene;
c) a fost actualizat un master plan pentru serviciile
de furnizare a apei potabile ∫i de canalizare, care
s„ indice priorit„˛ile investi˛iilor ∫i s„ asigure
conformarea cu directivele europene din sectorul
apei ∫i apelor uzate;
d) Comisia prime∫te dovada c„ au fost finalizate
planurile de conformare pentru marii poluatori din
agricultur„ (inclusiv pentru ferma de porcine
Societatea Comercial„ SUINPROD — S.A. Bac„u —
G„lbeni), situa˛i Ón aval ∫i amonte de Bac„u, ∫i

5

calitatea efluentului desc„rcat de poluatorii din
agricultur„ corespunde standardelor din legisla˛ia
european„ ∫i rom‚neasc„.
ARTICOLUL 9

Prevederile referitoare la implementare, descrise Ón
anexele la prezentul memorandum de finan˛are, fac parte
integrant„ din acesta.
Neconcordan˛ele cu condi˛iile ∫i prevederile referitoare la
implementare vor fi tratate de c„tre Comisie conform
procedurilor stipulate Ón anexa nr. III.1 sec˛iunea a VIII-a.
ARTICOLUL 10

Textul autentic al acestui memorandum de finan˛are
este prezentul document semnat mai jos.
Semnat la Bruxelles la 25 septembrie 2003 ∫i la
Bucure∫ti la 15 septembrie 2004.

Pentru Beneficiar,
Mihai Nicolae T„n„sescu,
coordonator na˛ional ISPA,
ministrul finan˛elor publice

Pentru Comunitate,
Graham Meadows,
director general interimar

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 281/2004 privind aprobarea
modelului ∫i con˛inutului formularului 100 îDeclara˛ie privind obliga˛iile de plat„ la bugetul general
consolidat“, cod 14.13.01.01/a
Œn temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„
fiscal„, republicat„,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 281/2004 privind aprobarea modelului ∫i con˛inutului
formularului 100 îDeclara˛ie privind obliga˛iile de plat„ la
bugetul general consolidat“, cod 14.13.01.01/a, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 158 din
23 februarie 2004, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Anexa nr. 2 îInstruc˛iuni de completare a
formularului 100 «Declara˛ie privind obliga˛iile de plat„ la
bugetul general consolidat», cod 14.13.01.01/a“ se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
2. Anexa nr. 3 îNomenclatorul obliga˛iilor de plat„ la
bugetul general consolidat“ se Ónlocuie∫te cu anexa nr. 2
la prezentul ordin.
Art. II. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se aplic„ pentru impozitele,
taxele ∫i contribu˛iile sociale datorate Óncep‚nd cu
1 ianuarie 2005, cu termen de declarare 25 februarie 2005.
Art. IV. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei din
cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, Direc˛ia general„ de
administrare a marilor contribuabili, direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti,
precum ∫i, dup„ caz, direc˛iile de specialitate din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. V. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 31 ianuarie 2005.
Nr. 91.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 281/2004)

I N S T R U C fi I U N I

de completare a formularului 100 îDeclara˛ie privind obliga˛iile de plat„ la bugetul general consolidat“,
cod 14.13.01.01/a
I. Depunerea declara˛iei
1. Declara˛ia privind obliga˛iile de plat„ la bugetul
general consolidat se completeaz„ ∫i se depune de
pl„titorii de impozite, taxe ∫i contribu˛ii sociale c„rora le
revin, potrivit legisla˛iei Ón vigoare, obliga˛iile de plat„ la
bugetul general consolidat cuprinse Ón Nomenclatorul
obliga˛iilor de plat„ la bugetul general consolidat, astfel:
1.1. Lunar, p‚n„ la data de 25, inclusiv, a lunii
urm„toare lunii la care se refer„, pentru obliga˛iile de plat„
reprezent‚nd:
a) impozit pe profit datorat de b„ncile comerciale;
b) accize;
c) impozit la ˛i˛eiul ∫i la gazele naturale din produc˛ia
intern„;
d) impozit re˛inut la surs„, conform legisla˛iei specifice
privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe
veniturile din salarii, impozit pe veniturile din profesii libere
(veniturile din activitatea de expertiz„ contabil„ ∫i tehnic„,
judiciar„ ∫i extrajudiciar„), impozit pe veniturile din drepturi
de proprietate intelectual„, impozit pe veniturile din activit„˛i
comerciale (veniturile din v‚nzarea bunurilor Ón regim de
consigna˛ie; venituri din activit„˛i desf„∫urate Ón baza
contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
venituri din activit„˛i desf„∫urate Ón baza contractelor/
conven˛iilor civile Óncheiate potrivit Codului civil), impozit pe
veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit
pe veniturile din dob‚nzi, impozit pe c‚∫tigurile din
transferul titlurilor de valoare, impozit pe veniturile din
opera˛iuni de v‚nzare-cump„rare de valut„ la termen, pe
baz„ de contract, precum ∫i orice alte opera˛iuni similare,
impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din
premii ∫i din jocuri de noroc, impozit pe alte venituri ale
persoanelor fizice;
e) impozit pe veniturile din dividende distribuite
persoanelor juridice;
f) impozit pe veniturile ob˛inute din Rom‚nia de
nereziden˛i, persoane fizice/juridice, conform titlului V din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
g) v„rs„minte de la persoanele juridice pentru
persoanele cu handicap neÓncadrate, conform art. 43 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999 privind
protec˛ia special„ ∫i Óncadrarea Ón munc„ a persoanelor cu
handicap, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 519/2002,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
h) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;
i) taxa asupra activit„˛ilor d„un„toare s„n„t„˛ii;
j) taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi
din import, cu capacitate cilindric„ de minimum 2.000 cm3;
k) taxa pe jocuri de noroc;
l) contribu˛ii sociale datorate de angajator;

m) contribu˛ii sociale re˛inute de la asigura˛i;
n) taxa pentru autorizarea ∫i controlul activit„˛ii nucleare,
conform Legii nr. 111/1996 privind desf„∫urarea Ón
siguran˛„ a activit„˛ilor nucleare, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
1.2. Trimestrial, p‚n„ la data de 25, inclusiv, a primei
luni din trimestrul urm„tor, pentru obliga˛iile de plat„
reprezent‚nd:
a) impozit pe profit, datorat de persoane juridice
rom‚ne, altele dec‚t cele prev„zute la pct. 1.1;
b) impozit pe profit din asociere datorat de persoane
fizice;
c) impozit pe profit datorat de persoane juridice str„ine:
impozit pe profit din asociere, impozit pe profit datorat de
persoane juridice str„ine care v‚nd/cesioneaz„ propriet„˛i
imobiliare situate Ón Rom‚nia sau titluri de participare
de˛inute la o persoan„ juridic„ rom‚n„, impozit pe profit
datorat de persoane juridice str„ine care desf„∫oar„
activitate prin intermediul unui sediu permanent Ón Rom‚nia,
conform art. 13 lit. b), c) ∫i d) din Legea nr. 571/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
d) impozit pe veniturile microÓntreprinderilor;
e) impozit pe veniturile microÓntreprinderilor din asociere
datorat de persoane fizice;
f) redeven˛ele miniere ∫i petroliere;
g) cota din veniturile realizate de persoanele juridice
rom‚ne care presteaz„ activit„˛ile prev„zute la art. 2 lit. a)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea ∫i
utilizarea Fondului special al avia˛iei civile, aprobat„ ∫i
modificat„ prin Legea nr. 212/2001.
1.3. Semestrial, p‚n„ la data de 25, inclusiv, a primei
luni din semestrul urm„tor, pentru obliga˛iile de plat„ ale
institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior, prev„zute la art. 2 ∫i 3
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 174/2001
privind unele m„suri pentru Ómbun„t„˛irea finan˛„rii
Ónv„˛„m‚ntului superior: taxa din veniturile institu˛iilor de
Ónv„˛„m‚nt superior.
1.4. Anual:
a) Ón termen de 30 de zile de la data termenului legal
de depunere a bilan˛ului contabil, dac„ prin legi speciale nu
se prevede altfel, pentru obliga˛iile de plat„ reprezent‚nd
v„rs„minte din profitul net, conform Ordonan˛ei Guvernului
nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societ„˛ile
na˛ionale, companiile na˛ionale ∫i societ„˛ile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum ∫i la regiile
autonome, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 769/2001,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) p‚n„ la data de 25 decembrie, inclusiv, a anului Ón
curs, pentru anul urm„tor, pentru obliga˛iile de plat„
reprezent‚nd taxa pentru activitatea de prospec˛iune,
explorare ∫i exploatare a resurselor minerale;
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c) p‚n„ la data depunerii situa˛iei financiare finale la
oficiul registrului comer˛ului, Óntocmit„ de lichidator, pentru
impozitul pe veniturile din lichidare/dizolvare f„r„ lichidare a
unei persoane juridice, conform art. 67 din Legea
nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
2. Declara˛ia privind obliga˛iile de plat„ la bugetul
general consolidat se depune Ón format electronic la
unitatea fiscal„ Ón a c„rei raz„ teritorial„ pl„titorul de
impozite, taxe sau contribu˛ii sociale Ó∫i are domiciliul fiscal.
Persoanele juridice care au subunit„˛i Ónregistrate ca
pl„titori de impozite ∫i taxe depun declara˛ia privind
impozitul pe veniturile din salarii, corespunz„tor activit„˛ii
subunit„˛ilor, la organul fiscal teritorial la care acestea sunt
Ónregistrate ca pl„titori de impozite ∫i taxe.
Marii contribuabili depun declara˛ia la organul fiscal
competent, definit prin legisla˛ia specific„.
Formatul electronic va fi Ónso˛it de formularul editat de
pl„titori cu ajutorul programului de asisten˛„, semnat ∫i
∫tampilat, conform legii.
Formularul se editeaz„ Ón dou„ exemplare:
— un exemplar se depune la unitatea fiscal„, Ómpreun„
cu suportul electronic;
— un exemplar se p„streaz„ de pl„titor.
Formatul electronic al formularelor se ob˛ine prin
folosirea programului de asisten˛„ pus la dispozi˛ie gratuit
de Ministerul Finan˛elor Publice ∫i se transmite organului
fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB,
compatibil„ MS-DOS.
Programul de asisten˛„ este distribuit contribuabililor
gratuit de unit„˛ile fiscale subordonate sau poate fi
desc„rcat de pe serverul de web al Ministerului Finan˛elor
Publice, la adresa www.mfinante.ro.
II. Completarea declara˛iei
Perioada de raportare:
Œn rubrica îLuna“ se Ónscrie cu cifre arabe num„rul lunii
la care se refer„ obliga˛ia sau num„rul ultimei luni a
perioadei de raportare, trimestru, semestru sau an, dup„
caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru
trimestrul 1).
Anul pentru care se completeaz„ declara˛ia se Ónscrie
cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2005).
Sec˛iunea A îDate de identificare ale pl„titorului“
Caseta îCod de identificare fiscal„“ se completeaz„
astfel:
— contribuabilii persoane juridice, subunit„˛ile acestora
sau alte entit„˛i f„r„ personalitate juridic„ Ónscriu codul de
Ónregistrare fiscal„ ori codul unic de Ónregistrare, dup„ caz;
— contribuabilii persoane fizice Ónscriu codul numeric
personal sau num„rul de identificare fiscal„, dup„ caz.
Œnscrierea cifrelor Ón caset„ se face cu aliniere la
dreapta.
Œn prima c„su˛„ se Ónscrie atributul R, Ón cazul Ón care
contribuabilul este Ónregistrat ca pl„titor de tax„ pe
valoarea ad„ugat„.
Œn rubrica îDenumire“ se Ónscriu, dup„ caz, denumirea
sau numele ∫i prenumele pl„titorului de impozite, taxe ∫i
contribu˛ii sociale.
Rubricile privind adresa se completeaz„, dup„ caz, cu
datele privind adresa domiciliului fiscal al pl„titorului sau
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adresa sediului subunit„˛ii care are calitatea de pl„titor de
impozite ∫i taxe.
Sec˛iunea B îDate privind obliga˛ia bugetar„“
Pentru fiecare obliga˛ie de plat„ prev„zut„ Ón
Nomenclatorul obliga˛iilor de plat„ la bugetul general
consolidat, datorat„ Ón perioada de raportare, se
completeaz„ Ón acela∫i formular c‚te un tabel generat cu
ajutorul programului de asisten˛„, Ónscriindu-se Ón r‚ndurile
corespunz„toare (rd. 1—rd. 4) sumele reprezent‚nd
obliga˛iile constituite Ón perioada de raportare la care se
refer„ declara˛ia, Ón conformitate cu instruc˛iunile de mai jos.
Œn situa˛ia Ón care Ón luna de raportare nu au rezultat
sume datorate/de recuperat/de restituit pentru impozitele,
taxele sau contribu˛iile cuprinse Ón vectorul fiscal completat
Ón conformitate cu Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 1.103/2003 privind Procedura de completare a
vectorului fiscal ∫i de notificare a contribuabililor privind
datele Ónregistrate Ón vectorul fiscal, la îSuma datorat„/de
recuperat/de restituit“ se Ónscrie, dup„ caz, cifra 0 (zero).
Necompletarea tabelului din sec˛iunea B Ón situa˛ia de
mai sus, pentru una dintre obliga˛iile de plat„ prev„zute Ón
vectorul fiscal, echivaleaz„ cu nedeclararea obliga˛iei de
plat„ respective.
Aten˛ie! Sumele Ónscrise Ón declara˛ie nu cuprind
diferen˛ele de impozite ∫i taxe stabilite prin actele de
control.
B1. Pentru impozitele/taxele/contribu˛iile sociale cuprinse
la pozi˛iile 4*)—7, 19—34, 36, 39—58 din Nomenclatorul
obliga˛iilor de plat„ la bugetul general consolidat, formularul
se completeaz„ astfel:
Col. îDenumire obliga˛ie bugetar„“: se Ónscrie denumirea
obliga˛iei bugetare, conform Nomenclatorului obliga˛iilor de
plat„ la bugetul general consolidat, datorat„ Ón perioada de
raportare.
Col. îSuma“:
Rd. 1 îSuma datorat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
impozit/tax„/contribu˛ie social„ datorat„ Ón perioada de
raportare, conform legii.
Rd. 3 îSuma de plat„“: se va Ónscrie suma de la rd. 1.
1. Impozit pe profit datorat de persoane juridice str„ine:
se completeaz„ trimestrial de persoana juridic„ str„in„, de
reprezentantul fiscal sau de persoana juridic„ rezident„
care are obliga˛ia de a pl„ti impozitul pe profit pentru
veniturile din v‚nzarea/cesionarea propriet„˛ilor imobiliare
∫i/sau titlurilor de participare, realizate Ón Rom‚nia de
persoana juridic„ str„in„, Ón conformitate cu art. 13 lit. d),
art. 30 ∫i 33 din Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Rd. 1. îSuma datorat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
impozit pe profit datorat de persoana juridic„ str„in„,
pentru veniturile realizate din v‚nzarea/cesionarea
propriet„˛ilor imobiliare situate Ón Rom‚nia sau din
v‚nzarea/cesionarea titlurilor de participare de˛inute la o
persoan„ juridic„ rom‚n„.
Rd. 3. îSuma de plat„“: se va Ónscrie suma de la rd. 1.
Pentru impozitul pe profit datorat de persoane juridice
str„ine care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea prin intermediul unui

*) A se vedea ∫i instruc˛iunile de la lit. B3 pct. 3.
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sediu permanent situat Ón Rom‚nia ∫i impozitul pe profit
din asociere datorat de persoane juridice str„ine, Ón
conformitate cu art. 13 lit. b) ∫i c) din Legea nr. 571/2003,
se vor avea Ón vedere instruc˛iunile de la lit. B3 pct. 3.
2. Pentru contribu˛iile sociale prev„zute la pozi˛iile 32—34,
36, 39—44 din Nomenclatorul obliga˛iilor de plat„ la
bugetul general consolidat, formularul se completeaz„ de
c„tre angajatori sau entit„˛i asimilate acestora, Ón
conformitate cu dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 86/2003 privind unele reglement„ri Ón domeniul
financiar, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 609/2003, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Ordinului
ministrului finan˛elor publice nr. 1.644/2003.
Rd. 1. îSuma datorat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
contribu˛ia social„ datorat„ Ón perioada de raportare,
conform legisla˛iei specifice privind contribu˛iile sociale.
Rd. 3. îSuma de plat„“: se va Ónscrie suma de la rd. 1.
La pozi˛ia 42 din Nomenclatorul obliga˛iilor de plat„ la
bugetul general consolidat se Ónscrie contribu˛ia de
asigur„ri sociale de s„n„tate datorat„ pentru persoanele
care se afl„ Ón concediu medical, Ón concediu medical
pentru sarcin„ ∫i l„uzie, Ón concediu medical pentru
Óngrijirea copilului bolnav Ón v‚rst„ de p‚n„ la 7 ani sau Ón
concediu pentru cre∫terea copilului p‚n„ la Ómplinirea
v‚rstei de 2 ani ∫i, Ón cazul copilului cu handicap, p‚n„ la
Ómplinirea de c„tre copil a v‚rstei de 3 ani, ∫i se deduce
din contribu˛ia de asigur„ri sociale datorat„ de angajatori.
B2. Pentru contribu˛iile sociale datorate de angajatori,
prev„zute la pozi˛iile 35, 37 ∫i 38 din Nomenclatorul
obliga˛iilor de plat„ la bugetul general consolidat, formularul
se completeaz„ de c„tre angajatori sau entit„˛i asimilate
acestora, Ón conformitate cu dispozi˛iile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 86/2003, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 609/2003, cu modific„rile ulterioare, ale
Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 1.644/2003 ∫i ale
legisla˛iei specifice privind contribu˛iile sociale.
Rd. 1. îSuma datorat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
contribu˛ia social„ datorat„ de angajatori Ón perioada de
raportare, conform legii.
Rd. 2. îSuma deductibil„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd:
a) facilit„˛i/deduceri acordate din bugetul asigur„rilor
pentru ∫omaj Ón conformitate cu prevederile Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i
stimularea ocup„rii for˛ei de munc„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare (cum ar fi suma cuvenit„
angajatorilor care Óncadreaz„ Ón munc„ pe perioad„
nedeterminat„ absolven˛i ai unor institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt,
absolven˛i din r‚ndul persoanelor cu handicap, ∫omeri Ón
v‚rst„ de peste 45 de ani, ∫omeri Óntre˛in„tori unici de
familie);
b) deduceri/presta˛ii de asigur„ri sociale efectuate din
bugetul asigur„rilor sociale de stat, Ón conformitate cu
prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare (cum ar fi indemniza˛ia pentru

incapacitate temporar„ de munc„, pentru maternitate,
pentru cre∫terea copilului, care se pl„te∫te de angajator
asigura˛ilor Ón contul asigur„rilor sociale, precum ∫i
contribu˛ia asigur„rilor sociale de s„n„tate aferent„
concediilor medicale, concediilor medicale pentru sarcin„ ∫i
l„uzie, concediilor medicale pentru Óngrijirea copilului bolnav
Ón v‚rst„ de p‚n„ la 7 ani sau concediilor pentru cre∫terea
copilului p‚n„ la Ómplinirea v‚rstei de 2 ani ∫i, Ón cazul
copilului cu handicap, p‚n„ la Ómplinirea de c„tre copil a
v‚rstei de 3 ani, conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare);
c) indemniza˛iile care se calculeaz„ ∫i se pl„tesc de
c„tre angajatori, conform art. 39 din Ordinul ministrului
muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei ∫i al ministrului
s„n„t„˛ii nr. 848/1.687/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
d) indemniza˛iile de risc maternal care se calculeaz„, se
pl„tesc de c„tre angajatori conform art. 11 alin. (4) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 96/2003 privind
protec˛ia maternit„˛ii la locurile de munc„, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 25/2004, ∫i se deduc din
contribu˛ia de asigur„ri sociale conform art. 11 alin. (1)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 96/2003,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 25/2004.
Rd. 3 îSuma de plat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
diferen˛a dintre suma datorat„ ∫i cea deductibil„, respectiv
dintre suma Ónscris„ la rd. 1 ∫i suma Ónscris„ la rd. 2. Œn
situa˛ia Ón care suma Ónscris„ la rd. 1 este mai mic„ dec‚t
suma Ónscris„ la rd. 2, se va Ónscrie cifra 0 (zero).
B3. Pentru impozitele cuprinse la pozi˛iile 1—3 ∫i 4*)
din Nomenclatorul obliga˛iilor de plat„ la bugetul general
consolidat, formularul se completeaz„ astfel:
1. Impozit pe profit: se completeaz„ lunar sau
trimestrial, dup„ caz, de pl„titorii de impozit pe profit,
pentru activitatea proprie, Ón conformitate cu art. 13 lit. a)
din Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Se vor completa rd. 1 ∫i rd. 3 sau rd. 4, dup„ caz.
Nu se completeaz„ de c„tre organiza˛iile nonprofit, de
c„tre contribuabilii care ob˛in venituri majoritare din cultura
cerealelor ∫i plantelor tehnice, pomicultur„ ∫i viticultur„.
De asemenea, contribuabilii prev„zu˛i la art. 34 alin. (7)
din Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, care au definitivat p‚n„ la data de 15 februarie
Ónchiderea exerci˛iului financiar anterior ∫i care pl„tesc
impozitul pe profit aferent anului fiscal Óncheiat p‚n„ la
data de 15 februarie a anului urm„tor, nu completeaz„
formularul pentru impozitul pe profit pentru luna decembrie
sau trimestrul IV, dup„ caz.

*) A se vedea ∫i instruc˛iunile de la lit. B1 pct. 1
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Rd. 1. îSuma datorat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
impozit pe profit datorat pentru perioada de raportare,
calculat„ ca diferen˛„ Óntre impozitul pe profit datorat
cumulat de la Ónceputul anului la sf‚r∫itului perioadei de
raportare ∫i impozitul pe profit datorat cumulat de la
Ónceputul anului la sf‚r∫itul perioadei precedente celei de
raportare, Ón situa˛ia Ón care, pe cumulat, Ón perioada de
raportare s-a Ónregistrat profit impozabil.
Rd. 3 îSuma de plat„“: se va Ónscrie suma de la rd. 1.
Rd. 4 îSuma de recuperat“: se Ónscrie suma
reprezent‚nd impozit pe profit de recuperat pentru perioada

de raportare, calculat„ ca diferen˛„ Óntre impozitul pe profit
datorat cumulat de la Ónceputul anului la sf‚r∫itul perioadei
precedente celei de raportare ∫i impozitul pe profit datorat
cumulat de la Ónceputul anului la sf‚r∫itul perioadei de
raportare, Ón situa˛ia Ón care Ón perioada de raportare s-a
Ónregistrat, pe cumulat, pierdere fiscal„ sau sc„derea
profitului impozabil (de exemplu, Ón trimestrul Ón care se
primesc dividendele de la o alt„ societate unde se de˛in
participa˛iile sau se Ónregistreaz„ cheltuieli nedeductibile
fiscal).

Exemplu:
Trimestrul I:
Rezultatul exerci˛iului: profit impozabil, pe cumulat = 1.000;
I1 = Impozit pe profit, cumulat = 250;
Impozit pe profit datorat trimestrul I = 250;
Declara˛ie trimestrul I:
Suma datorat„
Suma de plat„
Suma de recuperat

250
250
nu se completeaz„

Trimestrul II:
Rezultatul exerci˛iului: profit impozabil, pe cumulat = 700;
I2 = Impozit pe profit, cumulat, la sf‚r∫itul trimestrului II = 175;
Impozit pe profit de recuperat trimestrul II: (I1 — I2 = 250 — 175) = 75;
Declara˛ie trimestrul II:
Suma datorat„
Suma de recuperat

nu se completeaz„
75

Trimestrul III:
Rezultatul exerci˛iului: pierdere fiscal„, pe cumulat = 500;
I3 = Impozit pe profit, cumulat, la sf‚r∫itul trimestrului III = 0;
Impozit pe profit de recuperat trimestrul III = (I2 — I3 = 175 — 0) = 175;
Declara˛ie trimestrul III:
Suma datorat„

nu se completeaz„

Suma de recuperat

175

Trimestrul IV:
Rezultatul exerci˛iului: pierdere fiscal„, pe cumulat = 1.000;
I4 = Impozit pe profit, cumulat, la sf‚r∫itul trimestrului IV = 0;
Impozit pe profit de recuperat trimestrul IV = (I3 — I4 = 0 — 0) = 0;
Declara˛ie trimestrul IV:
Suma datorat„
Suma de recuperat
2. Impozit pe profit din asociere datorat de persoane
fizice: se completeaz„ de c„tre persoana juridic„ rom‚n„
care are obliga˛ia de a calcula, re˛ine ∫i a vira impozitul pe
profitul cuvenit din asociere persoanelor fizice rom‚ne ∫i
str„ine, Ón conformitate cu art. 13 lit. c) ∫i e) din Legea
nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

nu se completeaz„
0
Rd. 1 îSuma datorat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
impozit pe profit, re˛inut la surs„, pentru profitul impozabil
cuvenit din asociere asocia˛ilor persoane fizice, datorat„
pentru perioada de raportare, Ón situa˛ia Ón care, pe
cumulat, Ón perioada de raportare s-a Ónregistrat profit
impozabil.
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Rd. 3 îSuma de plat„“: se va Ónscrie suma de la rd. 1.
Rd. 4 îSuma de recuperat“: se Ónscrie suma
reprezent‚nd impozit pe profit de recuperat pentru perioada
de raportare, Ón situa˛ia Ón care Ón perioada de raportare
s-a Ónregistrat pe cumulat pierdere fiscal„ sau sc„derea
profitului impozabil.
Se vor avea Ón vedere ∫i instruc˛iunile prev„zute la
lit. B3 pct. 1.
3. Impozit pe profit datorat de persoane juridice str„ine
Se completeaz„ pentru:
— impozitul pe profit din asociere datorat de persoane
juridice str„ine, prev„zute la art. 13 lit. c) din Legea
nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, caz
Ón care declara˛ia se completeaz„ de c„tre persoana care
are obliga˛ia de a calcula, re˛ine ∫i vira impozitul pe profitul
cuvenit din asociere persoanelor juridice str„ine;
— impozitul pe profit datorat de persoanele juridice
str„ine care desf„∫oar„ activitate prin intermediul unui
sediu permanent Ón Rom‚nia, asupra profitului impozabil
atribuibil sediului permanent, conform art. 13 lit. b) din
Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Rd. 1 îSuma datorat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
impozit pe profit datorat pentru perioada de raportare, Ón
situa˛ia Ón care pe cumulat Ón aceast„ perioad„ s-a
Ónregistrat profit impozabil.
Rd. 3 îSuma de plat„“: se va Ónscrie suma de la rd. 1.
Rd. 4 îSuma de recuperat“: se Ónscrie suma
reprezent‚nd impozit pe profit de recuperat pentru perioada
de raportare, calculat„ Ón conformitate cu prevederile
titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Ón situa˛ia Ón care Ón perioada de
raportare s-a Ónregistrat pe cumulat pierdere fiscal„ sau
sc„derea profitului impozabil.
Se vor avea Ón vedere ∫i instruc˛iunile prev„zute la
lit. B3 pct. 1.
B4. Pentru accizele cuprinse la pozi˛iile 8—16 ∫i pentru
impozitul la ˛i˛eiul ∫i la gazele naturale din produc˛ia
intern„, prev„zut la pozi˛ia 17 din Nomenclatorul obliga˛iilor
de plat„ la bugetul general consolidat, formularul se
completeaz„ de c„tre persoanele care datoreaz„ bugetului
de stat sumele cu acest titlu, potrivit titlului VII din Legea
nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Agen˛ii economici importatori de produse accizabile nu
vor cuprinde Ón declara˛ie accizele aferente produselor
provenite din import, care se declar„ Ón Declara˛ia vamal„
de import.
Rd. 1 îSuma datorat„“: se completeaz„ cu suma
datorat„ Ón perioada de raportare.
Nu se cuprind accizele aferente produselor provenite din
import, care se declar„ Ón Declara˛ia vamal„ de import.
Rd. 2 îSuma deductibil„“: se completeaz„, dac„ este
cazul, Ónscriindu-se, dup„ caz:

— suma rezultat„ din aplicarea cotei procentuale asupra
accizelor datorate bugetului de stat pentru ˛igarete, ˛ig„ri ∫i
b„uturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea
educa˛iei fizice ∫i sportului nr. 69/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
— contravaloarea marcajelor aferente produselor
accizabile supuse marc„rii, pentru care se calculeaz„
acciza datorat„ Ón perioada de raportare, potrivit
prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Rd. 3 îSuma de plat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
diferen˛a dintre suma datorat„ ∫i suma deductibil„,
respectiv dintre suma Ónscris„ la rd. 1 ∫i suma Ónscris„ la
rd. 2.
Rd. 4. îSuma de restituit“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
acciza de restituit, potrivit legii, rezultat„ Ón perioada de
raportare.
B5. Pentru impozitul pe salarii prev„zut la pozi˛ia 18 din
Nomenclatorul obliga˛iilor de plat„ la bugetul general
consolidat, formularul se completeaz„ Ón conformitate cu
art. 57 din Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Rd.1 îSuma datorat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
impozitul pe veniturile din salarii datorat Ón perioada de
raportare.
Rd. 2 îSuma deductibil„“: se Ónscrie suma rezultat„ Ón
urma regulariz„rii impozitului datorat pe anul precedent cu
pl„˛ile anticipate re˛inute Ón cursul anului, determinat„ ca
diferen˛„ Óntre total impozit pe veniturile din salarii de
restituit angaja˛ilor (rd. 11 cap. VI din fi∫ele fiscale 1,
pentru anul 2004) ∫i total impozit pe venitul din salarii
r„mas de achitat de c„tre angaja˛i (rd. 10 cap. VI din
fi∫ele fiscale 1, pentru anul 2004).
Œn cazul Ón care diferen˛a de mai sus este negativ„, se
Ónscrie suma rezultat„ cu semnul î–“ (minus).
Rd. 3. îSuma de plat„“: se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
Œn situa˛ia Ón care la rd. 2 a rezultat o sum„ pozitiv„,
se va Ónscrie diferen˛a dintre suma Ónscris„ la rd. 1 ∫i
suma Ónscris„ la rd. 2. Dac„ suma Ónscris„ la rd. 1 este
mai mic„ dec‚t suma Ónscris„ la rd. 2, se Ónscrie cifra î0“
(zero), iar diferen˛a r„mas„ se preia la rd. 4.
Œn situa˛ia Ón care la rd. 2 a rezultat o sum„ negativ„
(Ónscris„ cu semnul minus, conform instruc˛iunilor
prev„zute la rd. 2), aceasta se cumuleaz„ cu suma
Ónscris„ la rd. 1.
Rd. 4 îSuma de restituit“: se completeaz„ numai Ón
cazul Ón care suma pozitiv„ Ónscris„ la rd. 2 este mai
mare dec‚t suma Ónscris„ la rd. 1. Se Ónscrie suma
reprezent‚nd diferen˛a de impozit r„mas„ de restituit,
calculat„ ca diferen˛„ Óntre suma Ónscris„ la rd. 2 ∫i suma
Ónscris„ la rd. 1.
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ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 281/2004)
NOMENCLATORUL

obliga˛iilor de plat„ la bugetul general consolidat

*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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«
RECTIFIC√RI
Œn anexa nr. 2 la Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
nr. 38/2004 pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport ∫i distribu˛ie a energiei electrice, a
tarifului pentru serviciul de sistem ∫i a tarifului de decontare pe pia˛a angro de energie electric„, practicate de
agen˛ii economici din cadrul sectorului energetic, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.247
din 23 decembrie 2004, se fac urm„toarele rectific„ri (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“ Partea I):
— Ón tabelul 1, coloana 6, la capul de coloan„, Ón loc de: îTarife zonale pentru introducerea de energie
electric„ Ón re˛ea (TG)“ se va citi: îTarife zonale pentru introducerea de energie electric„ Ón re˛ea (TG — lei/MWh)“;
— Ón tabelul 2, coloana 5, la capul de coloan„, Ón loc de: îTarife zonale pentru extragerea de energie
electric„ din re˛ea (TL)“ se va citi: îTarife zonale pentru extragerea de energie electric„ Ón re˛ea (TL — lei/MWh)“;
— Ón tabelele 1 ∫i 2, la coloana 6, respectiv 5, la valoarea tarifelor, Ón loc de: î ,“ se va citi: î .“.
«
Œn anexa nr. 3 la Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar nr. 2/2004
privind stabilirea, declararea ∫i plata de c„tre institu˛iile de credit a contribu˛iilor anuale, anuale majorate ∫i
speciale la Fondul de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei
îMonitorul Oficial“ Partea I):
— Ón nota de subsol, punctul 2, Ón loc de: î2) precizarea felului contribu˛iei — anual„, anual„ majorat„ ori
special„“ se va citi: î2) precizarea felului ∫i sumei contribu˛iei — anual„, anual„ majorat„ ori special„, .... lei“.
«
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Œn Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar nr. 3/2004 privind plata
compensa˛iilor de c„tre Fondul de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, se face urm„toarea rectificare (care apar˛ine Redac˛iei
îMonitorul Oficial“ Partea I):
— la capitolul îDispozi˛ii tranzitorii ∫i finale“, Ón loc de: îCapitolul IV“ se va citi: îCapitolul V“.
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