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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Referitor la completarea formularului D200, secţiunea
B. Venit net/Câştig net anual: dacă venitul brut este 
484 lei, venit bază de calcul este 458 lei şi impozit 
lunar este 47 de lei, ce trebuie să completez? Cum 
fac calculele?

Pentru a vă putea formula un raspuns, vă rugăm să ne 
precizaţi în ce categorie se încadrează venitul obţinut. În 
general, calculul se face: Venit brut - Cheltuieli 
deductibile = Venit net. La rândul 4 "Câştig net anual" se 
înscriu doar câştigurile din tranzacţii mobiliare. Impozitul 
nu reprezintă cheltuială deductibilă. 

Este vorba de un contract de colaborare între mine 
(care deţin un site/blog) şi un PFA. Deci, bănuiesc că 
e vorba de venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală. 

Dacă consideraţi că aveţi un contract cu PFA, încheiat în 
condiţiile Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi 
drepturile conexe, atunci veţi trece la rd.1 - venitul brut, la
rd.2 cheltuiala deductibilă în cotă forfetară de 20% 
cumulat cu sumele reprezentând contribuţiile sociale 
obligatorii retinute/platite, iar la rd.3 diferenţa dintre rd.1 
şi rd.2. Prin decizia unităţii fiscale se va stabili impozitul 
anual datorat din care se va scădea suma impozitului 
retinut de 47 lei.

2 Potrivit Codului fiscal art. 421 (3), tratamentul fiscal al
veniturilor realizate din administrarea masei 
patrimoniale de către fiduciar, altele decât 
remuneraţia fiduciarului, se stabileşte în funcţie de 
natura venitului respectiv şi se supune impunerii 
potrivit regulilor proprii fiecărei categorii de venituri. 
La ce categorie de venit declară un cabinet de 
avocatură, în formularul 200, veniturile încasate în 
contul bancar fiduciar, din administrarea masei 
patrimoniale fiduciare (din dobandă bancară, chirie, 
arendă)?

Veniturile realizate din administrarea masei patrimoniale 
de către fiduciar, altele decât remuneraţia fiduciarului, 
primite în contul bancar fiduciar, se înscriu în formularul 
200, la categoria de venit corespunzatoare, pentru care 
se primeste venitul. Deci în funcţie de masa patrimonială 
administrată. 

3 Referitor la declaraţia 201, categoria venit/pierdere 
din transfer titluri de valoare: în 2012 pierdere, în 
2013 câştig mai mic decât pierderea din 2012; am 
primit decizia de impunere, am mers şi am discutat 
dar nu înteleg unde ar trebui să declar 
pierderea/castigul din anii precedenţi în declaraţie?

În formularul 201 nu se declară pierderea fiscală din anii 
precedenţi. La rândul 2 se declară pierderea fiscală 
rezultată din activitatea desfăşurată în străinătate în anul 
fiscal de raportare.Pierderea din ani precedenţi se 
evidenţiază în Decizia de impunere emisă de unitatea 
fiscală.

4 Referitor la D200, doresc să găzduiesc persoane în 
una din camerele apartamentului în care locuiesc, 
folosind site-ul www.airbnb.com.
Vă rog să îmi spuneţi cum se procedează pentru a 
înregistra veniturile anuale, pentru a se calcula taxele
aferente. Estimez venituri anuale mai mici de 1000 de
euro, deci nu doresc să înfiintez PFA, SRL sau orice 
alt tip de organizare. În situaţia în care va trebui 
depus contractul de închiriere pentru fiecare 
persoană găzduită, împreună cu formularele 
aferente, acest lucru va presupune multe drumuri din 
partea mea la dumneavoastră, precum şi multe 
documente de procesat pentru dumneavoastră. Pot 
opta pentru a încasa în RON/USD/EUR. Veniturile se 
încadreaza în categoria de cedare a folosiţei 
bunurilor? Dacă da, vă rog să îmi spuneţi cum 
completez formularul 200 în situaţia aceasta, având 
în vedere ca pot fi şi sub 5 contracte şi peste 5 
contracte pe an, iar suma exactă în RON o aflu după 
ce pleacă oaspetele, plata făcandu-se pe varianta de 
transfer bancar, având o durata de 3-7 zile lucratoare.
Dacă nu, cum încadrez veniturile acestea? Mentionez
ca banii sunt virati de AirBnb. Sau poate trebuie 
completată declaraţia 201 cu alte venituri?

Din întrebarea dumneavoastră, că "intenţionaţi să 
închiriaţi camera"..nu aveţi obligaţia depunerii declaraţiei 
D200 pentru anul 2014, ci declaraţia privind venitul 
estimat.
Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în 
scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate 
personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 
una și 5 camere inclusiv, datorează un impozit pe venitul 
stabilit ca normă anuală de venit sau se poate opta 
pentru determinarea venitului în sistem real.

http://www.airbnb.com/
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Deci rămâne întrebarea, ce voi completa în D200 
anul viitor la rubrica: II. DATE PRIVIND VENITURILE 
REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT? 

Odată cu înregistrarea contractului, anul acesta aveţi 
obligaţia de a depune Formularul 220 "Declaraţie privind 
venitul estimat/norma de venit".
Formularul 200 Declaraţie privind veniturile realizate din 
România, pentru veniturile realizate în anul 2015 va avea
termen de depunere 25 mai 2016 şi veţi completa la 
categoria de venit "venituri din cedarea folosintei 
bunurilor".

5 Toate câmpurile din D201 se referă la anul de 
raportare (2014), nu am găsit în explicaţii unde să 
completez pierderea din anul precedent astfel încât 
să fie compensată cu câştigul din anul de raportare, 
am depus în 2013 inclusiv o copie a declaraţiei 201 
aferentă anului 2012 şi mi-a venit decizie de 
impunere...

În formularul 201 nu se declară pierderea fiscală din anii 
precedenţi. La rândul 2 se declară pierderea fiscală 
realizată din activitatea desfăşurată în străinătate în anul 
fiscal de raportare. Pierderea din anii precedenţi se 
evidenţiază în Decizia de impunere emisă de unitatea 
fiscală 

6 Am depus declaratia 200 pentru anul 2015 în data de
10.02.2015 şi am primit decizia de impunere pentru 
anul 2015, aproximativ 1400 ron/trimestru. Anul 
acesta nu mai realizez venituri la nivelul celor din 
anul precedent (venituri 0). Drept urmare, vă întreb 
dacă pot depune vreo declaraţie pentru a recalcula 
impozitul datorat în anul 2015. Se poate depune 
declaratia 220 pentru anul 2015 cu valoare 0 şi să se 
emită o alta decizie de impunere?

Pentru recalcularea plăţilor anticipate puteţi depune o 
altă declaraţie de venit estimat 220, însoţită de 
documente justificative, doar dacă în cursul acestui an vă
încetaţi activitatea sau intraţi în suspendare temporară a 
activităţii. Odată cu declaratia 200, puteaţi depune 
declaraţia 220, dacă estimaţi că veţi realiza în acest an 
venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal 
anterior.

7 Am urmatoarea speţă: în 2013 am castigat la bursa 
suma de 100.000 lei, pentru care am achitat impozitul
de 16%, iar în 2014 am înregistrat o pierdere de 
120.000 lei !
Întrebare:
1. Cum raportez această pierdere? Cum compensez 
cu castigul din 2013?
2. În câţi ani pot realiza astfel de compensări ?

Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, 
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul 
societăţilor închise, stabilită prin declaraţia privind venitul 
realizat, se recuperează din câştigurile nete anuale 
obţinute în următorii 7 ani fiscali consecutivi. Pierderea 
din 2014 nu se compensează cu caştigul din 2013, ci se 
va recupera începând cu 2015.

8 Cum completez declaraţia 200 dacă realizez venituri 
din profesii libere (topometrist) şi venituri din 
expertize tehnice care au retinere la sursa 10%?

D200 se completează separat pentru fiecare sursa de 
venit, în cadrul categoriei de venit din activitati 
independente - profesii libere. În cazul în care realizaţi 
acceaşi categorie de venit din surse diferite, trebuie să 
completaţi în declaraţia 200, la pct. 3 venit net anual, 
precum si pct. 3.1. venit net aferent activităţilor cu regim 
de reţinere la sursă a impozitelor. Puteţi accesa şi 
următorul link pentru informaţii suplimentare 
https://static.anaf.ro/.../Anaf/formulare/dec_200_2014.pdf

9 Aş dori să ştiu dacă la transferul titlurilor de valoare 
(câştiguri la bursa de valori) câştigul pe anul 2014 se 
compensează cu pierderile din anii 2012, 2013.

Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, 
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul 
societăţilor închise, stabilită prin declaraţia privind venitul 
realizat, se recuperează din câştigurile nete anuale 
obţinute în următorii 7 ani fiscali consecutivi. Perderea 
este evidentiată în Decizia emisă de organul fiscal.

10 Înteleg că la veniturile din chirii, CASS-ul NU se 
deduce, şi că dacă sunt doi proprietari, fiecare va 
plăti impozit pentru 50% din chirie (1/2 din 200*75% =
16% din 75 de euro) şi CASS de 5.5% aplicat la 975 
lei? respectiv 24% din total chirie?

Calculul venitului net se face prin aplicarea cotei forfetare
de cheltuieli de 25% la venitul brut, CASS nu se înscrie 
în declaraţie ci este dedusă de organul fiscal. Fiecare 
proprietar depune propria declaratie. 

11 Un PFA îşi plăteşte contribuţie la concedii şi 
indemnizaţii (0,85% din venit). La întocmirea 
declaraţiei 200, este această cheltuială deductibilă?

Contribuţiile sociale obligatorii achitate sunt deductibile.

12 Vă rog să îmi spuneţi dacă o persoană lucrează în 
străinatate ca persoană fizică autorizată (cu PFA 
deschis în ţara unde îşi desfăşoară activitatea, 
Austria), mai trebuie să depună declaraţia 201 şi în 

Pentru veniturile obţinute din străinătate de natura celor 
obţinute din România se aplică acelaşi tratament fiscal ca
şi pentru cele obţinute din România. Aveţi obligaţia să 
depuneţi declaraţia 201 până la data de 25 mai. 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2014.pdf
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România? Regimul de lucru este de obicei o lună în 
afara graniţei, o lună în România.

13 O persoană fizică nerezidentă în România, 
înregistrată la sediul reprezentantului fiscal din 
România cu cod NIF, a avut câştiguri din 
tranzacţionarea titlurilor de valoare mobiliară la 
societăţi deschise. Unde trebuie să depună declaraţia
200? La administraţia fiscală unde are sediul 
reprezentantul fiscal sau la administratia fiscala a 
agentului de tranzactionare, cel care a eliberat 
adeverinţa de portofoliu?

Declaraţia se depune la administraţia financiară în a cărei
rază teritorială se află sediul reprezentantului. 

14 În cazul în care nu s-au efectuat operaţiuni de 
transfer titluri în anul de raportare, se mai depune 
declaraţia 201? Pentru continuitate, având în vedere 
că în anii precedenţi au fost depuse şi în anii următori
vor exista astfel de operaţiuni.

Dacă sunteţi o persoană fizică autorizată să desfăşuraţi o
astfel de activitate, trebuie să depuneţi declaraţia 200 
chiar dacă nu aţi realizat venituri în acel an.

Nu, sunt persoană fizică şi am un portofoliu de titluri. 
Era vorba despre declaraţia 201, societatea de 
brokeraj având sediul în alt stat.

Declaraţia 201 se depune doar pentru anul în care aţi 
obţinut venituri din transfer de titluri de valoare.

15 O persoană care lucrează pentru o firmă din Austria 
dar este plătită dintr-un cont offshore, ca însoţitor de 
bord, trebuie sa completeze formularul 201? 
Rezidenţa este în România, însă petrece mai puţin 
de 6 luni pe an aici. Dacă nu, trebuie să completeze 
un alt formular pentru realizarea veniturilor din 
străinătate?

Veniturile din activităţi dependente (contract de muncă) 
desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator 
nerezident nu sunt impozabile în România.

16 Un medic stomatolog care obţine venituri din profesii 
libere, în sistem real, formă de organizare CMI, intră 
în concediu prenatal şi de îngrijire copil începând cu 
data de 01 februarie 2014. Face cerere de 
suspendare a activităţii de la 01 februarie 2014, la 
adminstraţia financiară.
Are obligaţia să depună declaraţia 200 pentru 
veniturile realizate în luna ianuarie 2014?

Pentru veniturile realizate în luna ianuarie a anului 2014, 
are obligaţia să depună formularul 200 pentru anul 2014.

17 La ce categorie de venit declară un cabinet de 
avocatură, în declaraţia 200, veniturile încasate 
DISTINCT în CONTUL BANCAR FIDUCIAR 
reprezentând DOBÂNDĂ bancară acordată pentru 
disponibilităţi băneşti în contul curent (dobânda 
acordată pentru sumele existente în cont, rezultate 
din valorificarea unui imobil).

În funcţie de clauzele contractuale, dacă dobânda 
aferentă disponibilităţilor din CONTUL BANCAR 
FIDUCIAR, vă revine dumneavoastră, atunci aceasta 
reprezintă venit al cabinetului şi se include în venitul brut 
al acestuia.

18 Declaraţia 200 se poate trimite prin poştă la 
administraţia financiară?

Da, se poate transmite prin poştă, cu plic recomandat.

19 O persoană fizică autorizată în România care 
desfăşoară activităţi artistice în Italia, respectiv Franţa
şi obţine venituri pentru care în Italia şi Franţa i se 
reţine impozitul pe venit de 30%, conform Convenţiei 
de evitare a dublei impuneri, mai trebuie să declare 
aceste venituri în declaraţia 200? Cheltuiala cu acest 
impozit este integral deductibilă în România, fiind o 
cheltuială în scopul desfăşurării activităţii?

Pentru veniturile obţinute din străinătate de natura celor 
obţinute din România se aplică acelaşi tratament fiscal ca
şi pentru cele obţinute din România. Aveti obligatia să 
depuneţi declaraţia 201 până la data de 25 mai. În 
situaţia în care, pentru veniturile din străinătate statul cu 
care România are încheiată convenţie de evitare a dublei
impuneri şi-a exercitat dreptul de impunere, aceste 
persoane au dreptul să deducă, pentru fiecare sursă de 
venit, din impozitul pe venit datorat în România impozitul 
pe venit plătit în străinătate, în condiţiile prevăzute de 
Codul fiscal. Impozitul plătit în străinătate, care se 
deduce din impozitul pe venit datorat în România, este 
limitat la partea de impozit pe venit datorat în România.

20 Contribuţia la concedii şi indemnizaţii (0,85% din 
venit) plătită de titularul unui PFA este cheltuială 
deductibilă?

Reprezintă cheltuială deductibilă pentru un PFA numai 
contribuţiile sociale obligatorii. Contribuţia la care faceţi 
referire este opţională, achitată ca urmare a depunerii de 
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către dumneavoastră a unei declaraţii de asigurare la 
casa de sanatate pentru a beneficia de drepturile 
conferite de OUG nr.158/2005. 

21 În legătură cu declaraţia 201, pentru o persoană 
fizică ce are venituri din drepturi de autor, atât din 
ţară cât şi din Germania. La întocmirea declaraţiei 
201 pentru veniturile din Germania, nu am văzut să 
existe posibilitatea de a deduce cotele forfetare de 
20%, aşa cum se face în declaraţia 200. Nu se poate 
deduce, sau cum se face?

Veniturile se declară pentru fiecare țară - sursă a 
veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat. 
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării 
prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul 
determinate după regulile proprii fiecărei categorii de 
venit, în funcție de natura acestuia. Deci şi pentru venituri
din drepturi de autor din Germania se deduce o cota de 
20% ca şi cheltuieli deductibile.

22 O persoană fizică româna cu domiciliul în România 
obţine venituri pe o perioadă mai mare de 183 de 
zile, exclusiv ca PFA înregistrată în Belgia, pe 
perioada anului 2014, pentru care plăteşte asigurări 
şi impozit în Belgia. Este această persoană obligată 
să depună Declaraţia 201? Menţionez că nu a obţinut
nici un venit în România!

Având domiciliul în România, pentru veniturile obţinute 
din străinătate se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi 
pentru cele obţinute din România. Aveţi obligaţia să 
depuneţi declaraţia 201 până la data de 25 mai şi veţi 
beneficia de credit fiscal în limita impozitului datorat în 
România.

23 Un medic care efectuează studii clinice la un spital 
din România pentru o firmă din America şi este plătit 
de firma respectivă, în ce formular declară aceste 
venituri: 200 sau 201?

În cazul prezentat de dumneavoastră aveţi obligaţia 
depunerii la organul fiscal a declaraţiei 200.

24 În calitate de PFA neplătitor de TVA, există vreo 
diferenţă între a factura unor clienţi din România şi a 
factura unor clienţi din UE, în ceea ce priveşte taxele 
aplicate (impozit 16%, sănătate 5.5%, pensie) ?

Veniturile realizate în ţară, chiar dacă sunt plătite din 
străinătate, sunt supuse aceluiaşi regim fiscal.

25 Dacă am obţinut în anul 2014 venituri din profesii 
libere (sistem real) şi din închirieri (cu cotă forfetară 
de cheltuieli), întocmesc declaratia 200 separat 
pentru fiecare tip de venit?

Declaraţia 200 se completează pentru fiecare categorie 
de venit realizat. În funcţie de câte categorii de venituri aţi
obţinut, puteţi completa câte o sectiune din formular 
(cartuş). 

26 Sunt persoană fizică şi de câţiva ani am venituri din 
străinătate câştigate din publicitate online (încadrate 
la categoria Comercial). Încă din 2010 depun anual 
declaraţia 201 şi am plătit impozit la toţi banii 
câştigaţi, fără a completa câmpul Pierdere Fiscală. 
Pentru a obţine acest profit însă, achit lunar nişte 
facturi (găzduire, domenii etc.). întrebarea mea este 
dacă pot trece suma facturilor plătite în anul respectiv
la Pierdere fiscală, pentru a nu plăti impozit la toţi 
banii câştigaţi. Dacă acest lucru e posibil, trebuie sa 
ataşez toate aceste facturi la depunerea declaraţiei 
201?

Dacă veniturile obţinute sunt pentru activitatea 
desfăşurată în România, acestea nu reprezintă venit din 
străinătate. Pentru aceste venituri trebuie depus 
formularul 200 "Declaratie privind veniturile realizate din 
România", iar sumele aferente facturilor se înscriu în 
formular la rândul 2 "cheltuieli deductibile", fără a se 
anexa declaraţiei.

27 O persoană fizică autorizată care are salariaţi, va 
completa în declaraţia 200 la rândul 2.1 contribuţiile 
pe care le-a plătit în 2014 doar pentru titular (CAS şi 
CASS) sau trebuie să treacă şi contribuţiile sociale pe
care le plăteşte pentru că are salariaţi (CAS, CASS, 
somaj, FNUASS, etc)?

La rândul 2.1 în D200 se declară numai contribuţiile 
sociale obligatorii plătite pentru titular, celelalte contribuţii 
(aferente salariilor plătite angajaţilor) intră la rândul 2, în 
totalul cheltuielilor deductibile şi nu se evidenţiază 
distinct.

28 Funcţionez ca PFA din anul 2000. Am completat şi 
transmis declaraţi 200 prin intermediul Spaţiului 
Privat Virtual, însă nu am reuşit să o trimit efectiv (din
butonul TRIMITE) până ce nu am trecut ca dată de 
începere a activităţii 1 ianuarie 2014, şi nu data 
începerii funcţionării ca PFA (anul 2000). Acum am 
citit în instrucţiunile de completare a declaraţiei 200 
că trebuia să las necompletat câmpul respectiv. 
Precizez ca la data încetării activitatii am lasat gol. 
Este în regulă cum am trimis declaraţia?

Rubrica "data începerii/încetării activităţii" se 
completează de către contribuabilii care încep/încetează 
activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune 
declarația. În situaţia în care aţi completat data începerii 
activităţii puteţi depune prin intermediul Spatiului Privat 
Virtual, Declaratia 200 rectificativă, bifând în mod 
corespunzător, în partea stângă sus, căsuţa special 
prevăzutp în aces scop în formular. Pentru mai multe 
informaţii, în ceea ce priveşte completarea formularului, 
puteţi accesa şi urmatorul link: 
https://static.anaf.ro/.../Anaf/formulare/dec_200_2014.pdf

https://static.anaf.ro/.../Anaf/formulare/dec_200_2014.pdf
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29 O PFA în sistem real a depus declaraţia 200 pentru 
veniturile realizate în anul 2014 şi a primit decizia de 
impunere (250), însă pe această decizie nu apare 
decât diferenţa de impozit rezultată din regularizarea 
anuală. Ce se întâmplă cu regularizarea contribuţiei 
la sănătate?

Regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate se face pe formularul 630, dar întrebarea 
dumneavoastră nu se încadrează în tema de astăzi. 
Puteţi obţine informaţii suplimentare trimiţând solicitarea 
dumneavostră pe formularul de asistenţă : 
https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_em
ail

30 Vă rog să-mi spuneţi ce declaraţie trebuie depusă în 
situaţia realizării unor venituri din străinătate, venituri 
realizate în baza unui contract de arbitraj/curtaj şi 
civil.

Dacă veniturile sunt pentru activitatea desfăşurată de 
dumneavoastră în România, iar plătitorul este din 
străinătate, pentru aceste venituri trebuie depus 
formularul 200 Declaraţie privind veniturile realizate din 
România.
Dacă activitatea se desfăşoară în strainatate, aveţi 
obligaţia să depuneţi declaraţia 201. Pentru veniturile 
obţinute din străinătate de natura celor obţinute din 
România se aplică acelaşi tratament fiscal.

31 Pentru o persoană fizică autorizată având cod CAEN 
0111, ce anexe se ataşază la Declaraţia 221 (Norme 
venit)? Este necesară şi depunerea Declaraţiei 200 
strict pentru această activitate (0111)?

Persoanele fizice care realizează în mod individual 
venituri impozabile din România, din activităţi agricole 
pentru care venitul net se determină pe bază de norme 
de venit, nu au obligaţia completării şi depunerii 
Formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate 
din România". La depunerea formularului 221 nu sunt 
necesare a se prezenta anexe pentru justificarea datelor 
declarate.

32 Dacă plata contribuţiilor sociale obligatorii pentru 
trimestrul IV din 2014 s-a făcut în 2015, aceste sume 
se mai trec la rândul 2.1 din Declaraţia 200?

Nu, se trec numai cheltuielile aferente exerciţiului 
financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

33 Pentru o intreprindere individuală care realizează 
venituri din activităţi agricole pe baza normelor de 
venit, venituri comerciale(din închirierera bunurilor) la 
care determinarea venitului se face în sistem real, 
cum se completează declaraţia 200? Numai cu 
veniturile comerciale? Ce fac cu veniturile din 
activităţile agricole impozitate la normă de venit?

Pentru veniturile realizate din activităţi agricole, pe baza 
normelor de venit, nu aveţi obligaţia de a completa 
declaraţia 200.
Pentru veniturile obţinute din închirierea bunurilor în 
sistem real, aveţi obligaţia de a completa declaraţia 200.

34 Şi totuşi ce fac cu veniturile (toate încasările) pe care 
le am din activitatea agricolă impusă pe baza 
normelor de venit. Nu le declar nicăieri?

Nu, deoarece pentru veniturile nete determinate pe bază 
de norme de venit, cu excepția celor pentru care s-au 
depus declarații privind venitul estimat / norma de venit în
luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți 
anticipate, conform legii, nu se depune declaraţie. 

35 Documentele justificative atașate la Declaraţi 201 pot 
fi în limba engleza?

Potrivit Codului de procedură fiscală, documentele 
justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă 
străină ce se depun la organul fiscal, trebuie să fie 
însoţite de traduceri în limba română, certificate de 
traducători autorizaţi. 

36 Doresc să mă informez dacă pentru venituri din 
drepturi de autor sau de proprietate intelectuală cu 
cotă de impunere de 16% cu reţinere la sursă, 
beneficiarul venitului are vreo obligaţie declarativa?

Dacă aţi optat pentru stabilirea impozitului pe venitul din 
drepturi de proprietate intelectuală ca impozit final, 
respectiv impunerea cu o cotă de 16% aplicată asupra 
venitului brut, nu aveţi obligaţia de a declara acest venit.

37 Unde declar veniturile online? Fără să am de a face 
cu functionari ANAF. Până vă reformaţi.

Pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este
disponibil serviciul ,,Spaţiul Privat Virtual,,. Prin 
intermediul acestui serviciu puteţi obţine documente şi 
depune declaraţii fiscale, fără a mai fi nevoit să vă 
deplasaţi la sediul administraţiei fiscale. Accesul la acest 
serviciu se face pe bază de credenţiale (de tip 
"username" şi parolă) pe care vi le veţi alege la 
înregistrare. De asemenea, dacă deţineţi deja un 
certificat digital calificat, înregistrat pe site-ul nostru, vă 
puteţi autentifica în "Spaţiul Privat Virtual". Serviciul poate
fi accesat la acest link: 

https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_email
https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_email
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https://www.anaf.ro/.../serv.../Inregistrare_persoane_fizice

38 În condiţia în care sunt persoană fizică ce nu 
realizează venituri (şomer neindemnizat) trebuie să 
completez şi să depun vre-un gen de formular la 
ANAF?

În situaţia în care nu realizaţi venituri, nu aveţi obligaţia 
de a completa şi depune nicio declaraţie.

39 Declaraţia 200 trebuie să fie însoţită şi de Declaratia 
220? Dacă da, în ce caz?

Declaraţia D200 este însoţită de declaraţia D220 doar în 
cazul în care în anul anterior aţi realizat pierderi, aţi 
realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, 
precum şi dacă, din motive obiective, estimaţi că veţi 
realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul 
fiscal anterior.

40 Muncesc ca îngrijitoare de bătrâni 24/24, 6 luni pe an 
şi plătesc toate dările statului austriac. Mai trebuie să 
plătesc şi în România? Menţionez că nu beneficiez 
de nimic în ţară.

Dacă venitul obţinut este în baza unui contract de muncă,
în România nu aveţi nicio obligaţie declarativă sau de 
plată.

41 Am încercat să trimit astăzi Declaraţia 200 prin 
Spaţiul Privat Virtual, având username şi parolă, dar 
nu am reuşit. Fie primesc mesaj cu eroare (error 
code 500), fie mesaj că documentul justificativ nu a 
fost încărcat şi că fisierul nu a fost primit de sistem. 
Este obligatoriu să ataşez un document justificativ? 
Pot depune D200 prin SPV dacă nu deţin certificat 
digital calificat?

Da, se poate depune D 200 prin SPV fără a deţine 
certificat digital, accesul la acest serviciu se face pe bază
de credenţiale (de tip "username" şi parolă). Pentru a 
soluţiona  eroarea, prezentată de dumneavoastră vă 
rugăm să ne transmiteţi un e-mail pe adresa: 
admin.portal@mfinante.ro 

42 Tocmai am depus Declaraţia 200 online; decizia de 
impunere o primesc pe e-mail sau trebuie să merg la 
administraţia fiscală de care aparţin pentru a o ridica?

În cazul depunerii formularului D200 prin serviciul 
"Spaţiul Privat Virtual", decizia de impunere anuală D250 
se va comunica tot prin intermediul acestui serviciu. Dacă
declaraţia a fost depusă în format PDF inteligent, cu 
certificat digital autorizat, decizia de impunere va fi 
comunicată de către organul fiscal, prin poştă, cu 
confirmare de primire.

43 Sunt persoană fizică autorizată cu contract de agent 
cu o bancă, impunere în sistem real, realizez venituri 
la care se reţine la sursă: CAS 10,5%, CASS 5.5% şi 
impozit 10%. Pentru acest venit, pentru care CAS şi 
CASS sunt deductibile mai trebuie să plătesc 
diferenta de impozit. În afară de acest venit, tot de la 
această bancă, am încasat în decembrie 2014 suma 
de 252 lei, reprezentând "Venituri din premii", pentru 
care s-a reţinut la sursă doar impozitul de 16%, 
venitul brut fiind de 300 de lei. Cum declar aceste 
două categorii de venituri în declaraţia 200? 
Completez D200 doar pentru venitul pentru care s-a 
reţinut 10% şi nu completez nimic pentru  "premiu"?
Pe sume: Venit brut conform contractului de agent 
1980 lei, CASS 109 lei, CAS 208 lei, alte cheltuieli 
388 lei, impozit 167 lei (10%). Venit premii brut  300 
lei, net 252 lei. Ce completez la rândul 1 - Venit brut? 
Ce completez la rândul 3.1? 

Dacă aveţi şi alte venituri obţinute în baza activităţii 
pentru care sunteţi autorizată (PFA), se declară şi aceste 
venituri; dacă singurul venit este cel din contractul de 
agent, atunci numai acest venit va face obiectul 
declarării. În ceea ce priveşte venitul din premii, acesta 
intră în categoria veniturilor cu impozitare finală şi nu se 
declară (dacă sunt premii aşa după cum sunt definite în 
Codul fiscal). 

44 Vă rog să îmi spuneţi dacă îngrijitoarele de bătrâni 
care lucrează ca persoane fizice independente în ţări 
europene şi acolo platesc taxe şi impozite pe venitul 
realizat anual, trebuie să completeze formularul 201?

Pentru veniturile obţinute din străinătate din desfăşurarea
unor activităţi independente autorizate (PFA), veţi depune
declaraţia 201, iar pentru impozitul plătit acolo trebuie să 
prezentaţi certificat de atestare a impozitului plătit în 
statul respectiv, în vederea acordării creditului fiscal. 

45 Am următoarea întrebare: persoana fizică cu permis 
de ședere în altă ţară, cu un contact civil încheiat cu 
o firmă din altă ţară trebuie să depună Declarația 
201?

Persoanele care au domiciliul fiscal în România, pentru 
veniturile obţinute din străinătate, se aplică acelaşi 
tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România. 
Aveţi obligaţia să depuneţi declaraţia 201 până la data de
25 mai. Pentru impozitul plătit trebuie să prezentati 
certificat de atestare a impozitului plătit în statul respectiv

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice
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în vederea acordării creditului fiscal. Veniturile din 
activităţi dependente (contract de muncă) desfăşurate în 
străinatate şi plătite de un angajator străin nu sunt 
impozabile în România.

46 Dacă completez declaraţiile ca imputernicit, pot 
anexa o copie a procurii sau trebuie să depun 
originalul?

La depunerea declaraţiilor trebuie ataşată procura în 
original sau copie legalizată.

47 Revin cu întrebarea mea şi rog un raspuns pertinent, 
deoarece o altă colegă a pus aceeaşi întrebare şi a 
primit un alt răspuns decât am primit eu. Deci, dacă 
muncesc ca îngrijitoare de bătrâni 24/24 în Austria, 6 
luni pe an, în baza unui PFA deschis în Austria, cu 
contract între mine şi familia la care prestez munca, 
sunt obligată să depun declaraţia 201 în România? 
Menţionez că îmi plătesc asigurările sociale în 
Austria.

Persoanele care au domiciliul fiscal în România, pentru 
veniturile obţinute din străinătate, persoană fizică 
autorizată, se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru 
cele obţinute din România. Aveti obligaţia să depuneţi 
declaraţia 201 până la data de 25 mai. Pentru impozitul 
plătit trebuie să prezentati certificat de atestare a 
impozitului plătit în statul respectiv, în vederea acordarii 
creditului fiscal. Veniturile din activităţi dependente 
(contract de muncă) desfăşurate în străinatate şi plătite 
de un angajator străin nu sunt impozabile în România. 

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.


