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INFORMARE
privind termenul de depunere a declarațiilor și de plată a impozitelor în cazul
impozitului pe profit (D101 pentru anul 2021),
impozitului pe venitul microîntreprinderilor (D100 trim. IV an 2021) și
impozitului specific unor activități (D100 semestrul II an 2021)
 Pentru plătitorii de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 și 42 din Codul
fiscal, termenul de depunere a declarației anuale privind impozitul pe profit (D101) și de
plată a acestui impozit, aferent anului 2021 este până la data de 25 iunie 2022.
Pentru contribuabilii cu an fiscal modificat,care intră sub incidenţa prevederilor
art.16 alin.(5) din Codul fiscal, termenul de depunere a declarației anuale privind impozitul
pe profit (D101) și de plată a acestui impozit, este până la data de 25 a celei de-a şasea
luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.
 Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare
de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declarației aferente
trimestrului IV al anului 2021 (D100) și pentru plata impozitului aferent acestui trimestru
este până la data de 25 iunie 2022.


Pentru plătitorii de impozit specific unor activități, prin derogare de la prevederile art. 8 din
Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declarației
aferente semestrului II al anului 2021 (D100) și pentru plata impozitului aferent acestui
semestru este până la data de 25 iunie 2022.

De reținut!!!
 Aceste măsuri se vor aplica pentru perioada 2021-2025, ele fiind stipulate la art. I alin.(13)
din OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/
creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative.
 Termenul de 25 iunie 2022 se aplică de către toți contribuabilii, indiferent dacă aceștia
beneficiază sau nu de reducerea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor/impozitului specific unor activități în condițiile OUG nr.153/2020.
Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ

Şef serviciu,
Angela Adriana MARINESCU
Întocmit,
Temian Mihaela
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