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OpANAF  nr. 172/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul Oficial, nr. 113 din 09 februarie 2023 

În temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) 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, 

având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 186/2022 privind 
unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 
octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la 
energie, ale art. 101 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. 738.290 din 8.02.2023, 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

Art. I. -  

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru 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. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1. La anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat", după poziţia 87 se 
introduce o nouă poziţie, poziţia 88, cu următorul cuprins: 
    
 Nr. 
crt. 

Denumirea 
creanţei fiscale Temeiul legal 

 "88 Contribuţie de 
solidaritate 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 
6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea 
problemei preţurilor ridicate la energie" 

2. Anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de 
plată la bugetul de stat»" se modifică şi se completează după cum urmează: 

a) La capitolul I "Depunerea declaraţiei" punctul 1 "Termenul de depunere a declaraţiei" 
subpunctul 1.3 "Alte termene", după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul 
cuprins: 

"  

https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81156611&d=2023-02-12#p-81156611
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2023-02-12
https://lege5.ro/App/Document/gm3teojygq/hotararea-nr-520-2013-privind-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-administrare-fiscala?pid=65313721&d=2023-02-12#p-65313721
https://lege5.ro/App/Document/geztcmzygiztc/ordonanta-de-urgenta-nr-186-2022-privind-unele-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2022-1854-al-consiliului-din-6-octombrie-2022-privind-o-interventie-de-urgenta-pentru-abordarea-probleme?pid=511791685&d=2023-02-12#p-511791685
https://lege5.ro/App/Document/gezdonjrgi4da/regulamentul-nr-1854-2022-privind-o-interventie-de-urgenta-pentru-abordarea-problemei-preturilor-ridicate-la-energie?d=2023-02-12
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?pid=81154707&d=2023-02-12#p-81154707
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2023-02-12
https://lege5.ro/App/Document/hezdqmbqgm/ordinul-nr-587-2016-pentru-aprobarea-modelului-si-continutului-formularelor-utilizate-pentru-declararea-impozitelor-si-taxelor-cu-regim-de-stabilire-prin-autoimpunere-sau-retinere-la-sursa?d=2023-02-12
https://lege5.ro/App/Document/hezdqmbqgm/ordinul-nr-587-2016-pentru-aprobarea-modelului-si-continutului-formularelor-utilizate-pentru-declararea-impozitelor-si-taxelor-cu-regim-de-stabilire-prin-autoimpunere-sau-retinere-la-sursa?pid=88429509&d=2023-02-12#p-88429509
https://lege5.ro/App/Document/hezdqmbqgm/ordinul-nr-587-2016-pentru-aprobarea-modelului-si-continutului-formularelor-utilizate-pentru-declararea-impozitelor-si-taxelor-cu-regim-de-stabilire-prin-autoimpunere-sau-retinere-la-sursa?pid=88429512&d=2023-02-12#p-88429512
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m) anual, până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor sau până la data de 25 a celei de-a 
şasea luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat/exerciţiului financiar diferit, pentru 
contribuţia de solidaritate datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2022 
privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 
octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la 
energie." 

b) La capitolul II "Completarea declaraţiei" punctul 3 "Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»" 
subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"  

3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic» din 
anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 11, 
25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 80-88 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, 
prevăzut în anexa nr. 3 la ordin." 

Art. II. -  

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a 
colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile 
generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. III. -  

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
  
 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
Lucian-Ovidiu Heiuş 

Bucureşti, 8 februarie 2023. 

Nr. 172. 

Sursă: Lege 5 Indaco 
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