
 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

ORDIN NR. ........ 

pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe 

venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice 

 
 
 
Având în vedere dispozițiile: 
 
- art.5 alin.(4), art.79, art.82 alin.(6), art.96, art.102, art.122, art.123, 

art.125, art.130, art.132 alin.(2), art.134, art.226, art. 227 alin.(3), art.230 alin.(5) 

lit.f), art.231 și art.233 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- art.342 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările 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, 

 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 

 

ORDIN 

 

 

ART.1 – (1) Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucțiunile de completare 

ale următoarelor formulare: 

 a) 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", cod 

14.13.01.13 şi "Anexa nr. .... la Declaraţia privind veniturile realizate din 

România", prevăzute în anexa nr.1; 



 

 

 b) 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate", cod 

14.13.01.13/7, prevăzut în anexa nr.2; 

c) 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate 

juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/2i, 

prevăzut în anexa nr.3; 

d) 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile 

din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", 

cod 14.13.01.13/l, prevăzut în anexa nr.4; 

e) 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile 

scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți", cod 14.13.01.13/v.n., prevăzut în 

anexa nr.5; 

f) 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din 

impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii", cod 14.13.04.13 și "Anexa 

nr.... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul 

anual pe veniturile din salarii şi din pensii", prevăzute în anexa nr.6. 

 (2) Se aprobă modelul și conţinutul următoarelor formulare: 

a) 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România 

de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a, prevăzut în anexa nr.7; 

b) 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din 

străinătate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a, prevăzut în anexa nr.8. 

 

ART.2 - (1) Formularele prevăzute la art.1 alin.(1) și alin.(2) se utilizează 

pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 şi definitivarea 

impozitului anual. 

(2) Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se 

face impunerea, organul fiscal central competent emite deciziile de impunere 

anuală pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a celorlalte 

informaţii existente în evidenţa fiscală. 

 

     ART.3 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de 

păstrare a formularelor menţionate la art.1 alin.(1) și alin.(2), sunt prevăzute în 

anexa nr.9. 

 



 

 

ART.4  - Anexele nr.1 - 9 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

ART.5 - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă 

trimiteri la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 ART.6 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, 

Direcția generală pentru reglementarea colectării creanțelor bugetare, Direcţia 

generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum și 

direcţiile generale regionale ale finanţelor publice și unitățile fiscale subordonate 

acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

ART.7 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

 

Emis la Bucureşti, la  

 

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

EUGEN - DRAGOȘ DOROȘ 

 

 

 

 

 

 

 


