
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 

O R D I N   NR.  
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului 

formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă 

 
având în vedere prevederile art.81 şi ale art.228 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul 

 
O  R  D  I  N 

 
 Art.I – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor 

şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr.887 din 27 decembrie 2012, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 

1. Anexa nr.6 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de 

plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, se modifică după cum urmează: 

 

a) La Capitolul II „Completarea declaraţiei", Secţiunea B „Date privind creanţa fiscală",      

punctul 3.2., textul prevăzut la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“3.2. Tabelul de la pct. II "Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic" se 

completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 16, 21 – 23, 27 - 73 

din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr.11 la ordin.” 

 

b) La Capitolul II „Completarea declaraţiei", Secţiunea B „Date privind creanţa fiscală” punctul 

3.2.1., textul prevăzut la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: 



“3.2.1. Obligaţiile prevăzute la poziţiile 27 - 51 şi 65 - 73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată 

la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr.11 la ordin, se declară de către operatorii economici, 

plătitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

după cum urmează:” 

2. Anexa nr.11 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”, se completează, după 

cum urmează: 

După poziţia nr.64 “Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 

dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale”, se introduc poziţiile nr.65 - 73, cu 

următorul cuprins: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea creanţei fiscale Temeiul legal 

65. Accize pentru berea/baza de bere din amestecul 
cu băuturi nealcoolice, la care ponderea gradelor 
Plato provenite din malţ, cereale malţificabile 
şi/sau nemalţificabile este mai mică de 30% din 
numărul total de grade Plato 

art.207 şi 214 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare  

66. Accize pentru băuturile fermentate, altele decât 
bere şi vinuri, la care ponderea de alcool absolut 
(100%) provenită din fermentarea exclusivă a 
fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor 
concentrate de fructe este mai mică de 50% 

art.207 şi 214 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

67. Accize pentru bijuterii din aur şi/sau din platină, cu 
excepţia verighetelor 

art.207 şi 214 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

68. Accize pentru confecţii din blănuri naturale art.207 şi 214 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

69. Accize pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni 
cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia 
celor destinate utilizării în sportul de performanţă 

art.207 şi 214 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

70. Accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren 
a căror capacitate cilindrică este mai mare sau 
egală cu 3.000 cm3 

art.207 şi 214 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

71. Accize pentru arme de vânătoare şi arme de uz 
personal, altele decât cele de uz militar sau de uz 
sportiv  

art.207 şi 214 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

72. Accize pentru cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de 
muniţie pentru armele de vânătoare şi arme de uz 
personal, altele decât cele de uz militar sau de uz 
sportiv 

art.207 şi 214 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

73. Accize pentru motoare cu capacitate de peste 100 
CP, destinate iahturilor şi altor nave şi 
ambarcaţiuni pentru agrement 

art.207 şi 214 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 



 

 Art.II – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de 

reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale 

finanţelor publice, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art.III – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

   Emis la Bucureşti, la  

 

 
 
 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 
 

GELU ŞTEFAN DIACONU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


