
 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
 

ORDIN NR. 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie 
informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 

din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” 

  

 

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, 

- art.77^1 alin.(6) şi art.77^3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art.228 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art.2 alin.(2) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei 

nr.1706/1889/C/2008, privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a 

impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi 

a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 

ORDIN 

 

ART.1 – (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare prevăzute în 

anexa nr.1 la prezentul ordin: 

a) 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul 

proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i; 

      b) 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 

patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10. 



 (2) Formularele prevăzute la alin.(1) se completează şi se depun conform 

instrucţiunilor prevăzute în anexa nr.2 la prezentul ordin.  

 (3) Formularul prevăzut la alin.(1) lit.a) se depune în format electronic, conform 

instrucţiunilor prevăzute în anexa nr.3 la prezentul ordin. 

 

ART.2 - (1) Formularul prevăzut la alin.(1) lit.a) se utilizează pentru declararea 

informaţiilor privind transferurile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal 

realizate începând cu semestrul I al anului 2012.  

 (2) Formularul prevăzut la alin.(1) lit.b) se utilizează pentru declararea veniturilor 

din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, realizat prin alte modalităţi 

decât procedura notarială sau judecătorească, începând cu data intrării în vigoare a 

prezentului ordin. 

 

ART.3 - Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

ART.4 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 

generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice 

judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

ART.5 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Emis la Bucureşti, la  

 
 
 
 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

ŞERBAN POP 

 

 

 

 

 


