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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate
pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere
sau reținere la sursă
Având în vedere prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, ale art. 81 și ale art. 228 alin. (2)
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, precum și prevederile legislației specifice privind contribuțiile sociale,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului
și conținutului formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:
1. La anexa nr. 10 „Instrucțiuni de completare a
formularului 102 «Declarație privind obligațiile de plată la
bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale»,
cod 14.13.01.40”, la capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1,
după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu
următorul cuprins:
„f) contribuția individuală de asigurări sociale datorată de
persoanele care realizează venituri de natură profesională,
altele decât cele de natură salarială;
g) contribuția individuală de asigurări pentru șomaj datorată
de persoanele care realizează venituri de natură profesională,
altele decât cele de natură salarială.”
2. În anexa nr. 10 la capitolul II, secțiunea B, punctul 4,
primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:
Nr.
crt.

„4. Pentru contribuțiile prevăzute la pozițiile nr. 1—3, 6—15,
18, 20—28 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetele
asigurărilor sociale și fondurilor speciale prevăzut în anexa
nr. 16, formularul se completează de către angajatori sau entități
asimilate acestora și de către plătitorii de venit, în conformitate
cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind unele
reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare,
ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare,
ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.644/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003
privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală,
referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor
bugetare reprezentând contribuții sociale și ale legislației
specifice.”
3. La anexa nr. 16 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la
bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale”, după
poziția nr. 26 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 27 și
28, cu următorul cuprins:

Denumire creanță fiscală

Temei legal

„27. Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de Art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010
persoanele care realizează venituri de natură profesională, pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind
altele decât cele de natură salarială
Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările
ulterioare
28. Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj datorată Art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010, cu
de persoanele care realizează venituri de natură modificările ulterioare”
profesională, altele decât cele de natură salarială
Art. II. — Prevederile prezentului ordin se aplică începând
cu obligațiile de plată cu termen de declarare 25 octombrie
2010.
Art. III. — Direcția generală proceduri pentru administrarea
veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării
creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației,

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili,
direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a
municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar
București, 6 octombrie 2010.
Nr. 2.559.

