
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

O R D I N   NR. ........ 

 

privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din 

salarii şi contribuţii sociale şi procedura de declarare a obligaţiilor prevăzute în 

Nomenclatorul “Creanţe fiscale” din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 

privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei 

privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei 

de 1 ianuarie 2011 

 

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

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

completările ulterioare,  

 Având în vedere prevederile art.26 alin.(2), ale art.78 alin.(3), ale art.81 – art.83 şi cele 

ale art.228 alin.(21) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul 

 

O  R  D  I  N 

 

Art.1 – Cu data de 1 februarie 2011, organele fiscale actualizează, din oficiu, vectorul 

fiscal privind impozitul pe venitul din salarii, începând cu perioada fiscală ianuarie 2011, al 

contribuabililor care au organizate sedii secundare cu minim 5 angajaţi, potrivit legii, după 

cum urmează: 

a) se înscrie obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii în vectorul fiscal 

al contribuabililor plătitori de salarii care, la data menţionată, nu au înscrisă, în vectorul fiscal, 

această obligaţie declarativă; 

b) se anulează obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii din vectorul 

fiscal al sediilor secundare cu minim 5 angajaţi, potrivit legii. 

 

 



Art.2 –  Cu aceeaşi dată, se transferă evidenţa electronică a îndeplinirii obligaţiilor 

declarative privind impozitul pe venitul din salarii, de la organele fiscale la care sunt 

înregistrate sediile secundare cu minim 5 angajaţi, la organul fiscal competent pentru 

administrarea contribuabilului care a înfiinţat respectivele sedii secundare. 

 

Art.3 – Cu data de 1 februarie 2011, organul fiscal competent actualizează în vectorul 

fiscal al contribuabililor plătitori de impozit pe venitul din salarii şi contribuţii sociale 

perioada fiscală lunară, începând cu obligaţiile de declarare aferente lunii ianuarie 2011.   

 

Art.4 – Obligaţiile fiscale prevăzute în Nomenclatorul “Creanţe fiscale” din Anexa 

nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de 

depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 

impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de 

raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 se declară şi se corectează potrivit legislaţiei 

specifice în vigoare în perioada la care se referă. 

 

Art.5 – Obligaţiile de declarare a impozitului pe venitul din salarii aferente ultimei 

perioade fiscale a anului 2010, cu termen legal de declarare până la data de 25 ianuarie 2011, 

inclusiv, se îndeplinesc potrivit reglementărilor legale şi procedurilor în vigoare până la data 

de 1 ianuarie 2011. 

 

Art.6 – (1) Începând cu data de 1 februarie 2011, prin excepţie de la art.4, impozitul pe 

venitul din salarii datorat de sediile secundare cu minim 5 angajaţi,  aferent unor perioade de 

raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se declară şi se corectează de către 

contribuabilul care le-a înfiinţat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia, 

după cum urmează: 

a) formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, aprobat 

prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare se depune împreună cu formularul prevăzut în anexa 

nr.1 la prezentul ordin “Situaţia privind impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sedii 

secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011“; 

 

b) formularul 710 “Declaraţie rectificativă”, aprobat prin Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1340/2009 se depune împreună cu formularul 



prevăzut în anexa nr.2 la prezentul ordin “Situaţia privind rectificarea impozitului pe venitul 

din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 

ianuarie 2011“. 

La corectarea impozitului pe venitul din salarii, aferent perioadelor de raportare 

anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se au în vedere şi dispoziţiile Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

 (2) În situaţia în care, impozitul pe venitul din salarii, aferent unei perioade de 

raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se referă atât la activitatea sediilor secundare cât 

şi la activitatea contribuabilului care le-a înfiinţat, obligaţia de plată se declară cumulat, după 

caz, în formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” sau în 

formularul 710 “Declaraţie rectificativă”, însoţite de situaţiile prevăzute la alin.(1). 

 

Art.7 – Formularele prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentul ordin se completează 

şi se depun prin modalităţile prevăzute pentru formularele 100 “Declaraţie privind obligaţiile 

de plată la bugetul de stat” şi 710 “Declaraţie rectificativă”. 

 

Art.8 – Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.9 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

    Emis la Bucureşti, la .................... 

 

 

PREŞEDINTELE 

AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

 

SORIN BLEJNAR 

 

 

 


