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                              ORDIN nr.    
        pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii                

                  informative 

 

        În temeiul prevederilor art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind 

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

precum și art.60, alin.(1) și (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

        Având în vedere dispoziţiile art.291, alin. (1), lit. a), b), c) din Legea nr.207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală. 

         

 

            Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  

                           emite următorul ordin: 

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularisticii prevăzute în anexele 1-2 la prezentul 

ordin, după cum urmează: 

 

a)"Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate 

salariilor/remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor 

state membre ale Uniunii Europene, realizate în România", prevăzut în anexa nr. 1. 

  

b)"Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor 

state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României", prevăzut în anexa nr. 2.  

 

       (2) Formularele prevăzute la alin.(1), lit. a) și b) se completează și se depun conform 

instrucțiunilor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la prezentul ordin, astfel: 

 

a) Instrucțiuni de completare a formularului "Declaraţie informativă privind veniturile de natură 

salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate 

acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România", prevăzute în 

anexa nr.3. 

 

b) Instrucțiuni de completare a formularului "Declaraţie informativă privind produsele de asigurări 

de viată contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul 

României", prevăzute în anexa nr.4.  

 

Art. 2. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor, sunt 

prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin. 

 



Art. 3. - Entitățile raportoare au obligația depunerii declarațiilor informative privind veniturile de 

natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane 

asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România și 

privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii 

Europene pe teritoriul României, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul 

expirat. 

 

Art. 4. - Declarațiile se depun în format electronic sub forma unor fişiere PDF, care au ataşate  

fişiere XML. 

 

Art. 5. - Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la îndeplinire de către Direcţia generală de 

informații fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcția Generală de Administrare 

a Marilor Contribuabili, precum şi Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice şi Unităţile 

Fiscale subordonate acestora din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

 

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la 

data de 01 ianuarie 2016.  

 

Emis la București,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

                Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

 

 

GELU ŞTEFAN DIACONU 
 

                                                                PREŞEDINTE 
 


