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.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare,
- art.5 alin.(4), art.74 alin.(2), art.81 şi art.94 din Legea nr.571/2003, 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,
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, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr.72 din 30 ianuarie 2012, se modifică după cum
urmează:
1. La Anexa 1 Formularul 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod
14.13.01.13/3p se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa 1 la prezentul
ordin.
2. La Anexa 1 Formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole
impuse pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9 se modifică şi se înlocuieşte cu formularul
prevăzut în anexa 2 la prezentul ordin.
3. La Anexa 1 Formularul 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile
fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cod

14.13.01.13/1i se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa 3 la prezentul
ordin.
4. La Anexa 2 Instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 220
“Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p se modifică şi se
înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în anexa 4 la prezentul ordin.
5. La Anexa 2 Instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 221
"Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit", cod
14.13.01.13/9 se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în anexa 5 la prezentul
ordin.
6. La Anexa 2 Instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 223
“Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi
supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i se modifică şi se înlocuiesc cu
instrucţiunile prevăzute în anexa 6 la prezentul ordin.
ART.II- Anexele nr.1 – 6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART.III - 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.IV - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Emis la Bucureşti, la

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ
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