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OpANAF nr. 2578 din 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a 

contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Monitorul oficial 

nr. 1278 din 30.12.2022 

 

Emitent: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

Având în vedere dispoziţiile art. 47 alin. (2) şi art. 55 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul 

conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 744.298 din 29.12.2022,  în temeiul 

prevederilor art. 91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul 

ordin: 

Articolul I 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea 

formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează 

vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 şi 1.056 bis din 4 

noiembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Articolul 4 

Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter 

permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt: 

a)taxa pe valoarea adăugată; 

b)impozitul pe profit; 

c)impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; 

d)accizele; 

e)impozitul pe venit; 

f)impozitul pe reprezentanţă; 

g)contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice; 

h)contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice; 

i)contribuţia asiguratorie pentru muncă; 

j)redevenţele miniere; 

k)redevenţele petroliere; 

l)contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii; 

m)impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural; 

n)impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 

sectorul gazelor naturale; 

o)impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele 

naturale; 

p)taxele datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc. 
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2. Anexa nr. 1 - formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de 

menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate 

juridică“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

3. La anexa nr. 1, „Instrucţiuni de completare a formularului (010) «Declaraţie de înregistrare 

fiscală/ Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi 

fără personalitate juridică»“, secţiunea C „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe 

datorate“ se modifică după cum urmează: a)La rândurile 1.4.1 şi 1.4.2, litera b) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

b)renunţării la opţiunea de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, 

cu plăţi anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (3) din Codul fiscal şi solicitării aplicării 

sistemului de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit, conform art. 41 alin. (1) din Codul 

fiscal. 

b)Rândul 2 „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Rândul 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 

Rândul 2.1. Potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul fiscal se marchează cu «X» de către 

persoanele juridice române care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal. 

Rândul 2.2. Activităţi care intră sub incidenţa prevederilor art. 47 alin. (2) din Codul fiscal se 

marchează cu «X» de către persoanele juridice române care intră sub incidenţa prevederilor art. 47 

alin. (2) din Codul fiscal. 

Se marchează cu «X» codul CAEN corespunzător activităţilor desfăşurate. 

Rândurile 2.3 şi 2.4 se marchează cu «X», după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă 

sau scoatere din evidenţă. 

Atenţie! Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform 

prevederilor titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» din Codul 

fiscal. c)Rândul 3 „Impozit specific unor activităţi“ se abrogă. 

4. La anexa nr. 10 „Declaraţie pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a menţiunilor 

ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale (700)“, secţiunea C „Date 

privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 

la prezentul ordin. 

5. La anexa nr. 10, „Instrucţiuni de completare a formularului (700) «Declaraţie pentru 

înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi 

pentru radierea înregistrării fiscale»“, secţiunea C „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele 

directe datorate“ se modifică după cum urmează: a)La rândurile 1.4.1 şi 1.4.2, litera b) se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

b)renunţării la opţiunea de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, 

cu plăţi anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (3) din Codul fiscal şi solicitării aplicării 

sistemului de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit, conform art. 41 alin. (1) din Codul 

fiscal. 

b)Rândul 2 „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Rândul 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
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Rândul 2.1. Potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul fiscal se marchează cu «X» de către 

persoanele juridice române care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal. 

Rândul 2.2. Activităţi care intră sub incidenţa prevederilor art. 47 alin. (2) din Codul fiscal se 

marchează cu «X» de către persoanele juridice române care intră sub incidenţa prevederilor art. 47 

alin.  

(2) din Codul fiscal. 

Se marchează cu «X» codul CAEN corespunzător activităţilor desfăşurate. 

Rândurile 2.3 şi 2.4 se marchează cu «X», după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă 

sau scoatere din evidenţă. 

Atenţie! Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform 

prevederilor titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» din Codul 

fiscal. c)Rândul 3 „Impozit specific unor activităţi“ se abrogă. 

Articolul II 

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Articolul III 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu 

data de 1 ianuarie 2023. 

Articolul IV 

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a 

marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale 

subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

Lucian-Ovidiu Heiuş 

Bucureşti,  

29 decembrie 2022. Nr. 2.578. 

ANEXA Nr. 1*) 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. 

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.699/2021) 
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