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Referat de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea 
impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a 

modelului și conținutului unor formulare 
  
 
 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative au 
fost modificate prevederile titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, fiind 
reglementat un nou mecanism de declarare și plată a impozitului pe venit, pe baza 
Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 
persoanele fizice. 

Ca urmare a modificărilor legislative, prin Ordinul președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr.888/2018 a fost aprobat modelul și conținutul 
Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 
persoanele fizice, prin care contribuabilii declară atât veniturile realizate din România și 
străinătate în anul 2017 (Capitolul I), cât și veniturile estimate/norma de venit a se 
realiza în România și impozitul pe venit datorat în anul 2018 (Capitolul II). 

Astfel, pentru veniturile realizate în anul 2017, definitivarea impozitului anual 
datorat se realizează de organul fiscal central competent prin emiterea unei decizii de 
impunere, pe baza datelor declarate de contribuabili în declaraţia privind veniturile 
realizate din România (formular 200), declaraţia privind veniturile realizate din 
străinătate (formular 201) sau în Declarația unică privind impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, după caz. 

În vederea aplicării unitare a dispozițiilor legale și a procedurilor de administrare 
a impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017, prin proiectul de 
ordin se propun următoarele: 

a)  aprobarea procedurii de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de 
persoanele fizice și de emitere a deciziilor de impunere anuală; 

Procedura reglementează următoarele aspecte:  
- termenul de procesare a declarațiilor de impunere anuală; 
- operațiunile efectuate de organul fiscal în procesul de stabilire a impozitului 

anual: procesarea declarațiilor, emiterea și comunicarea deciziilor de impunere anuală; 
- stabilirea venitului net anual impozabil și a impozitului anual datorat. 
b) aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din 

impozitul pe venitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult 
și a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii; 

Procedura reglementează următoarele aspecte:  
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 - operațiunile efectuate de organul fiscal în procesul de soluționare a cererilor 
privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat 
pentru susținerea entităților noprofit/unităților de cult, precum şi pentru acordarea de 
burse private, conform legii;  
  - termenul de procesare a cererilor; 

- modalitatea de stabilire a cheltuielilor admise cu bursele private și a sumelor 
de virat în contul entităților nonprofit/unităților de cult. 

c) aprobarea modelului și conținutului formularelor 250 ”Decizie de impunere 
anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice” și 251 ”Decizie de 
impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, 
utilizate pentru definitivarea impozitului anual datorat de persoanele fizice. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


