
 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

ORDIN NR.......... 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul 

III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare 

 

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, 

- art.133 alin.(1) și alin.(3) și art.134 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 

ORDIN 

 

ART.I - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 

30 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.La Anexa nr.2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 

"Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, subpunctul 1.7.4. de la 

punctul 1 „Depunerea declaraţiei”, se modifică și va avea următorul conținut: 

“1.7.4. Declaraţia se completează, distinct, pentru fiecare venit brut primit de un 

participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, indicându-se 

perioada de realizare a venitului prevăzută la subpct.1.7.2. și/sau subpct.1.7.3.“ 

 

2. La Anexa nr.2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 

"Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, la capitolul II „Date 

privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit“, punctul 6 de la litera B „Date privind 

venitul/câștigul net anual” se modifică și va avea următorul conținut: 

“6. JOCURI DE NOROC 

    rd.1 Venit brut - se înscrie fiecare venit brut primit de un contribuabil de la un organizator 

de jocuri de noroc sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.” 



 

 

ART.II - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală 

de reglementare a colectării creanțelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei 

din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale regionale ale 

finanţelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

 

ART.III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Emis la Bucureşti, la ............. 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

EUGEN - DRAGOȘ  DOROȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


