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Referat de aprobare 
a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în 
administrarea impozitului pe venit 

 
 
 

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2017 și a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.79/2017 au fost aduse o serie de modificări și completări Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal.  

În domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale datorate de persoanele 
fizice, modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte: 

- introducerea unor dispoziții referitoare la recalcularea, de către organul fiscal, a 
plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat, în cazul încetării sau 
suspendării temporare a activităţii, în cursul anului de impunere, desfășurate de 
contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate 
în locuințe proprietate personală; 

- modificarea bazei de calcul al contribuțiilor  sociale datorate de persoanele 
fizice care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinţei 
bunurilor, din investiţii, precum și din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. 

Având în vedere modificările legislative menționate, prin prezentul proiect de 
ordin se propune adaptarea corespunzătoare a modelului, conținutului și instrucțiunilor 
de completare ale următoarelor formulare utilizate pentru declararea venitului estimat 
sau pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit: 

- formular 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit", cod 
14.13.01.13/3p; 

- formular 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără 
personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 
14.13.01.13/1i; 

- formular 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de 
impozit/impozitul anual datorat", cod 14.13.02.13./3a. 

Pentru celelalte formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, 
aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr.3622/2015 și care nu suferă modificări, propunem preluarea acestora în prezentul 
proiect de act normativ, pentru a facilita îndeplinirea de către contribuabili a obligațiilor 
declarative, precum și pentru aplicarea unitară de către organul fiscal a procedurilor de 
administrare. 

 

 
 
 


