
 
      

 
 
 
 
 

Referat de aprobare 
 
 
 

Ca urmare a modificării sistemului de impozitare pentru anumite categorii de 
venituri realizate de persoanele fizice şi având în vedere dispoziţiile referitoare la 
modalitatea de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu prevăzută la art.83, alin.(4^1) 
din Codul de procedură fiscală, este necesară adaptarea corespunzătoare a conţinutului 
formularelor utilizate în prezent pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe veniturile 
persoanelor fizice. 

 
Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte: 

 - modul de stabilire a venitului net, pentru contribuabilii care desfăşoară activităţi 
agricole; 

- modificarea termenelor de plată pentru impozitul anual datorat în cazul veniturilor 
din agricultură impuse pe baza normelor de venit.  

- includerea în sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultură şi 
piscicultură; 

- impunerea pe baza normelor de venit a activităţilor de închiriere în scop turistic a 
camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare 
cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de 
primire turistică, potrivit legislaţiei specifice; 

- desfiinţarea deciziilor de impunere din oficiu, în cazul în care contribuabilul 
depune declaraţia de venit, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. 

 
Având în vedere particularităţile modului de stabilire a impozitului pe venit, în 

dispozitivul deciziei de impunere, au fost introduse informaţii cu privire la termenele de 
plată a sumelor stabilite din oficiu. Totodată, pentru situaţiile în care creanţele fiscale 
sunt scadente la termene viitoare datei comunicării deciziei de impunere, a fost 
prevăzută o anexă la decizia de impunere care cuprinde informaţii privind repartizarea 
sumelor stabilite din oficiu, pe termenele de plată prevăzute de lege. 

Anexa se va utiliza, numai în situaţia în care impunerea din oficiu se realizează în 
cursul anului de realizare a venitului.  

Ca urmare, prin prezentul proiect de ordin, se propune aprobarea modelului şi 
conţinutului formularelor 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor 
fizice” şi  “Anexă la Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.                    
 


