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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Daca am obtinut venituri in cursul anului 2015
de  la  o  casa  de  pariuri  care  nu  este
inregistrata/licentiata in Romania si nu are cod
fiscal.  Cum  pot  completa  declaratia  200  daca
respectiva casa de pariuri nu are cod fiscal? 

Potrivit legislaţiei, organizarea şi exploatarea jocurilor de
noroc pe teritoriul României se realizează de persoanele
care  deţin  licenţa  de  organizare  şi  autorizaţia  de
exploatare a jocurilor de noroc, emise de Oficiul Naţional
pentru Jocuri de Noroc pentru fiecare activitate în parte.
În  acest  caz,  declararea  veniturilor  se  va  face  în
formularul  200 -  "Declaraţie  privind veniturile realizate
din  România",  pentru  fiecare  venit  de  la  fiecare
organozator  în  parte,  corespunzător  perioadelor  de
realizare a câştigurilor respective.
În  limita  informaţiilor  transmise  de  dumneavoastră,  în
cazul  în  care  veniturile  sunt  obţinute  de  la  societăţi
(organizatori de jocuri de noroc/case de pariuri) care nu
sunt  înregistrate  fiscal  în  România,  aceste  venituri  se
declară în formularul 201 - "Declaraţie privind veniturile
realizate din străinătate", al  cărui termen de depunere
este data de 25 mai  2016, formularul  completându-se
pentru  fiecare  ţară  sursă  de  venit  şi  corespunzător
perioadelor de realizare a câştigurilor respective. 

2 O  persoana  fizica  care  este  si  PFA  (profesii
liberale)  a  incheiat  in  2015  un  contract  de
inchiriere  cu  o  alta  persoana  fizica  si  s-a
inregistrat  ca  platitor  de  impozit  din  chirii  in
octombrie 2015. In contractul de inchiriere chiria
e stabilita in lei cu mentiunea ca aceasta se va
modifica  corespunzator  daca  cursul  valutar
difera cu mai mult de x%.
1.  Cum  afla  respectiva  PFA  daca  trebuie  sa
includa in declaratia 200 pe anul 2015 si venitul
din chirii , respectiv care este elementul continut
in vectorul fiscal sau in declaratia de inregistrare
care separa cele doua situatii ? (Sau cum credeti
ca a considerat organul fiscal ca este perceputa
chiria, in lei sau valuta?)
2.  Situatia  in  care  nu  se  includ  veniturile  din
chirii in D200 este determinata de indeplinirea a
doua conditii  :  venitul  sa fie exprimat in lei  si
impozitarea  sa  fie  in  sistem  forfetar  -
neindeplinirea  uneia  dintre  ele  ducand  la
includerea acestor venituri in D 200 pe 2015? 

În  limita  informaţiilor  furnizate  de  dumneavoastră,
considerăm  că  în  situaţia  în  care  "în  contractul  de
închiriere chiria e stabilită în lei", acesta nu se va declara
în formularul 200. În situaţia în care părţile constată că
se  îndeplineşte  condiţia  potrivit  căreia  "cursul  valutar
difera cu mai mult de x%" acestea trebuiau să modifice
chiria printr-un act adiţional la contractul intiţial pe care
să-l  înregisreze  la  organul  fiscal,  care  va  dispune  în
funcţie de cele prevăzute în acest act.
Referitor  la  punctul  2,  Codul  fiscal  prevede că,  nu se
depune  formularul  200  pentru  veniturile  din  cedarea
folosinței  bunurilor  a  căror  impunere  este  finală,
respectiv pentru contribuabilii care realizează venituri din
cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută
în contractul încheiat între părți este stabilită în lei și nu
au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  în  sistem
real,  iar  la  sfârșitul  anului  anterior  nu  îndeplinesc
condițiile  pentru  calificarea  veniturilor  în  categoria
veniturilor din activități independente. 

3 Am  o  problema  legata  de  declaratia  200  la
venituri  din  jocuri  de  noroc  la  distanta,  in
legatura  cu  definirea  “venitului  brut”.  Oficiul
National  pentru  Jocuri  de  Noroc  sustine  ca
venitul brut reprezinta suma de bani retrasa din
contul online in contul bancar al contribuabilului,
deci suma efectiv incasata, insa nu stiu cat se
potriveste  aceasta  definitie  cu  codul  fiscal.

Potrivit  prevederilor  Codului  Fiscal  contribuabilii  care
obțin venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri
de  poker  au  obligația  de  a  depune  declarația  privind
venitul realizat.
Această declarație se completează în baza informațiilor
referitoare la fiecare venit brut, care v-au fost transmise
de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță.
Având în vedere cele de mai sus considerăm că venitul
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Casele de pariuri, avand obligatia legala de a ne
trimite informatii  privind venitul brut, au trimis
tot date privind sumele retrase in contul bancar.
Exista o alta opinie care sustine ca venitul brut
ar fi suma tuturor pariurilor castigate in contul
online, deci niste sume de bani virtuale incasate
in contul  online,  nu sumele de bani retrase si
incasate in contul bancar. Daca este posibil, va
rog sa ma lamuriti ce inseamna “venitul brut” si
ce sume ar trebui sa declar in declaratia 200. 

brut este venitul transmis de către organizatorii de jocuri
de noroc. 

4 De ce nu se retine la sursa impozitul datorat pt
veniturile provenite din jocurile de noroc online
(la fel ca si in offline)? De ce prefera ANAF sa se
complice inutil si sa oblige jucatorii la un drum la
ANAF si la completarea unei declaratii? Stiti ca
nu toti angajatii dvs cunosc Ordinul nr. 950/2016
al  presedintelui  ANAF  (si,  in  general,  nu  au
habar  despre  cum  stau  lucrurile  cu  pariurile
sportive)? 

Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală  pune  în
aplicare  legislația  elaborată  de  Ministerul  Finanțelor
Publice și de către Parlamentul României. 

5 Cum se raporteaza ANAF la veniturile obtinute
de  la  operatorii  online  de  jocuri  de  noroc
nelicentiati? In cursul anului 2015 s-a putut juca
online  la  sute  de  operatori  (primele licente pt
online  s-au  dat  abia  la  01.07.2015).  Aceste
venituri  obtinute  in  2015 de  la  operatori  care
astazi  nu  au  licenta  nu  pot  fi  trecute  pe
declaratia 200 intrucit acesti operatori nu au CIF.
Cum  putem  dovedi  functionarilor  ANAF  ca
aceste  sume chiar  provin  din  jocuri  de  noroc,
astfel  incat  sa  fie  impozitate  cu  1% ?  Aceste
venituri  au fost obtinute in Romania (legislatia
jocurilor  de  noroc  se  bazeaza pe  principiul  ca
operatorii  online presteaza servicii  pe teritoriul
Romaniei) deci trebuie declarate pe 200, nu pe
201 (declaratia 201 se adreseaza veniturilor din
jocuri de noroc ce necesita prezenta fizica a a
jucatorului in strainatate). 

Potrivit legislației în vigoare aveți obligația declarării, în
formularul  200,  a  veniturilor  obținute  în  România  din
jocuri  de noroc online. Justificarea sumelor se face pe
baza  documentului  eliberat  de  organizatorul  de
jocuri/plătitorului  de  venituri  sau  pe  baza  altor
documente justificative (exemplu: extras de cont). 

6 I.I. cu profil agricol, constituita in august 2015,
impozitata cu norma de venit;  la  constituire  a
depus la ANAF declaratia 070 (a estimat cifra de
afaceri 0; a optat pt. plata trimestriala TVA si i s-
a  aprobat)  si  o  cerere  prin  care  solicita
autorizarea  activitatii  cu  cod  CAEN  0111.
Intrebarea este:  in  mai  2016 va  depune doar
declaratia 221, sau va trebui sa depuna si 220
avand in vedere faptul ca in 2015 a functionat
doar o fractiune de an? 

În  situaţia  în  care,  ca  Intreprindere  Individuală,
desfăşuraţi activităţi agricole a căror impunere este pe
bază  de  norme  anuale  de  venit,  aveţi  obligaţia
completării şi depunerii până la data de 25 mai inclusiv,
PENTRU ANUL ÎN CURS -  2016, a  formularului  221 -
"DECLARAŢIE  privind  veniturile  din  activităţi  agricole
impuse pe bază de norme de venit", chiar dacă în anul
precedent aţi desfăşurat activitate numai o fracţiune din
an.
Pentru  activităţile  agricole  impuse  pe  bază  de  norme
anuale de venit nu se depune formularul 220. 

7 In  cazul  unui  PFA  cu  activitate  de  comert,  la
completarea  declaratiei  200,  pentru  stabilirea
venitului  net  anual,  trebuiesc  diminuate
cheltuielile  deductibile  cu  valoarea  stocului  de
marfa existent la sfarsitul anului? 

Potrivit Codului fiscal, condițiile generale pe care trebuie
să  le  îndeplinească  cheltuielile  efectuate  în  scopul
desfășurării  activității  independente,  pentru  a  putea  fi
deduse, în funcție de natura acestora, sunt:
-  să  fie  efectuate  în  cadrul  activităților  independente,
justificate prin documente;
-  să fie  cuprinse  în cheltuielile  exercițiului  financiar  al
anului în cursul căruia au fost plătite.

8 Muncesc ca îngrijitoare de bătrâni 24/24, 12 luni
pe  an  cu  contract  de  munca  şi  plătesc  toate
dările  statului  Italian.  Mai  trebuie  să

Pentru veniturile obținute de la un angajator din Italia în
baza unui contract de muncă, persoana fizică română,
nu are obligația de declarare a acestor venituri din salarii

2



Nr. Crt. Întrebare Răspuns

plătesc şi în România? Menţionez că in România
am proprietete personala, dar sunt residenta in
Italia.

în România şi de plată a impozitului pe venit. 

9 Pana in  2015  am avut  doar  venituri  salariale,
deci nu depuneam declaratia 200. Din 2015, mi-
am infiintat si un PFA pe care primesc venituri
din consultanta din contracte  cu alte  firme cu
care colaborez, pastrand contractul de munca pe
care il aveam deja. Practic in 2015 am obtinut si
venituri  din  salarii  si  venituri  pe  PFA.  Pe
declaratia 200 trebuie sa se regaseasca ambele
tipuri de venit sau dar cele din PFA? 

Pentru veniturile din salarii nu exista obligatia depunerii
declaratiei 200.

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