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ÎN ATENŢIA PLĂTITORILOR DE IMPOZIT PE PROFIT
* referitor la definitivarea impozitului pe profit datorat
pentru anul fiscal 2010 şi la depunerea declaraţiei
privind impozitul pe profit
I. Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv,
au fost obligaţi la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului
pe profit datorat pentru anul 2010 procedează astfel :
→ pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 :
╔ se determină impozitul pe profit datorat prin compararea impozitului pe profit
aferent perioadei(luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate în
perioada respectivă) cu impozitul minim anual, prevăzut la art.18 alin.3,
recalculat în mod corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12
şi înmulţirea cu numărul de luni aferente perioadei ianuarie – septembrie 2010
╔ se depune până la data de 25 februarie 2011 formularul 101 “Declaraţie
privind impozitul pe profit” pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 şi
se plăteşte impozitul pe profit datorat din definitivarea impunerii
→ pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 :
╔ se determină impozitul pe profit (luând în calcul veniturile şi cheltuielile
înregistrate în perioada respectivă)
╔ formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” se depune :
- până la data de 25 februarie 2011, dacă se definitivează închiderea
exerciţiului până la această dată şi se face şi plata impozitului pe profit datorat
- până la data de 25 aprilie 2011 pentru cei care nu definitivează
închiderea până la data de 25 februarie 2011 şi se face şi plata finală a
impozitului pe profit.
Procedura de mai sus este aplicabilă tuturor plătitorilor de impozit
pe profit care, potrivit legii, au intrat sub incidenţa prevederilor privind
impozitul minim, chiar dacă au declarat în cele 3 trimestre ale perioadei
ianuarie – septembrie 2010 numai impozit pe profit, acesta fiind mai mare
decât impozitul minim.
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II. Contribuabilii cărora, potrivit legii nu li s-au aplicat prevederile
privind impozitul minim în anul 2010 depun formularul 101 “Declaraţie
privind impozitul pe profit” potrivit prevederilor art.34 alin.4, alin.5, alin.11,
respectiv art.35 alin.1.
Art.34 alin.(4) Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit
anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează
impozitul.
Art.34 alin.(5) Contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor
tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual,
până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează
impozitul.
Art.34 alin.(11) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b), care definitivează până la data de
25 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior, depun declaraţia anuală de impozit pe
profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 februarie
inclusiv a anului următor
Art.35 alin.(1) Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit
până la data de 25 aprilie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la
art. 34 alin. (4), (5), (11), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la
termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.

Atenţie :
►Contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.1 lit.b) din Codul fiscal, care au
definitivat închiderea exerciţiului financiar 2010 până la data de 25 februarie
2011, depun declaraţia anuală de impozit pe profit fără a depune formularul
100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2010.
►Contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.1 lit. b) care nu au definitivat închiderea
exerciţiului financiar 2010 până la data de 25 februarie 2011 plătesc pentru
ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru
trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a impozitului pe
profit pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei
privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35 alin. (1), respectiv 25 aprilie 2011.
Temei legal :
1.OUG nr.87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
publicată în M.O.nr.669/30.09.2010
2.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2689/2010 pentru
modificarea Ordinului nr.101/2008 privind aprobarea formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, publicat în M.O.nr.789/25.11.2010
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