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1 Am  un  PFA  care  desfasoara  activitate  de
consultanta si  audit  in baza unor contracte de
colaborare cu alte  firme. In anul  2016 nu am
realizat pana la data depunerii  declaratiei 200,
venituri  la  nivelul  anului  2015.  Nu  intentionez
suspendarea  sau  incetarea  activitatii  in  2016.
Intrebarea este  daca  odata  cu  declaratia  200,
pot  sa  depun  si  declaratia  220  pentru
diminuarea venitului estimat. 

Da  puteți  depune  declarația  privind  venitul
estimat/norma  de  venit  odată  cu  declarația  privind
venitul realizat, în situația în care, din motive obiective,
estimați că veți realiza venituri care diferă cu cel puțin
20% față de anul fiscal anterior. 

2 Pentru  un  castig  de  70  euro  realizat  in  anul
2015, din jocuri de noroc, cum se procedeaza ?
Avand  in  vedere  ca  organizatorul  nu  are  cod
fiscal... La ghiseu mi s-a spus ca nu au ce face
cu declaratia mea fara cod fiscal ...
Formularul 201 este pentru venituri realizate din
strainatate. Pe internet nu poate fi  completata
cererea fara cod fiscal. Care ar fi solutia ? 

Potrivit legislaţiei în domeniu, 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 cazul în care veniturile sunt obţinute de la societăţi
(organizatori  de  jocuri  de  noroc)  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.  În  formularul
menţionat  nu  este  necesar  să  completaţi  codul  de
identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc. 
Pentru  o  analiză  corectă  a  speţei  prezentate  de
dumneavoastră  ne  sunt  necesare  informaţii
suplimentare, ca urmare vă rugăm să utilizaţi formularul
pentru asistenţă prin e-mail, pe care îl găsiţi la următorul
link:
https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_e
mail,  unde puteţi  transmite întrebarea dumneavoastră,
împreună cu mai multe detalii în legătură cu modalitatea
de obţinere a câştigurilor la care faceţi referire. 

3 O  intreprindere  individuala  realizeaza  venituri
din productia muzicala. Titularul, persoana fizica
realizeaza venituri (separate de veniturile II) din
drepturi de autor cu impunere la sursa de 10 %.
Pe declaratia 200 declar ambele surse de venit
pe doua pozitii separate? 

În  situaţia  menţionată  de  dvs.,  formularul  200,  se
completează la cap. II, utilizând câte un cartuş pentru
fiecare  categorie  de  venit  (respectiv,  un  cartuş  din
formular şi unul din anexa acestuia). 

4 Cred  ca  sunt  multe  persoane  cu  venituri  din
jocuri  de  noroc  online,  puteti  distribui  un
formular completat ca si exemplu? Sunt destule
campuri care nu imi dau seama cum ar trebui

În situația în care ați obținut venituri din jocuri de noroc
la  distanță,  din  străinătate,  aveți  obligația  depunerii
formularului 201 - „Declarație privind veniturile realizate
din strănătate”.
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completate, sau daca sunt obligatorii ori nu. De
obicei  veniturile  sunt  in  valuta,  cum  facem
conversia, la ce curs? Si ce consecinte sunt in
cazul in care nu se depune la timp declaratia?
Sau daca nu se depune deloc?

Veniturile  astfel  obținute  în  anul  fiscal  de  raportare,
exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor
transforma  în  lei  la  cursul  de  schimb mediu  anual  al
pieţei  valutare,  comunicat  de  Banca  Naţională  a
României, din anul de realizare a venitului.
În  legătură  cu  modul  de  completare,  vă  sugerăm să
consultați  ghidul  de completare a formularului  201 pe
care îl găsiți pe site-ul ANAF, accesând următorul link
https://static.anaf.ro/.../Contribuabili/decl_201_2016.ppt
Nedepunerea  formularului  201  -  „Declarația  privind
veniturile realizate din străinătate”, până la data de 25
mai  inclusiv  a  anului  următor  celui  de  realizare  a
venitului,  se sancționează cu amendă contravențională
cuprinsă între 50 și 500 lei. În cazul aplicării sancțiunii
amenzii,  contribuabilul  are  posibilitatea  achitării  în
termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii,
agentul  constatator  făcând  mențiune  despre  această
posibilitate  în  procesul-verbal  de  constatare  și
sancționare contravențională. 

5 Pentru drepturile de autor realizate in anul 2015,
în declaratie, se trec atat veniturile realizate cu
impozitare la sursa 16%, cat si cele impozitate
cu 10% la sursa ? La "cheltuiala deductibila" se
trece cota forfetara de 25% aplicata la venitul
brut? 

În cazul în care venitul  net din valorificarea sub orice
formă  a  drepturilor  de  proprietate  intelectuală  s-a
calculat pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, D200 se
completează astfel:
-  la  rd.  1.  Venit  brut  -  se  înscrie  suma reprezentând
veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al
veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice
formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate
sursele,  în  anul  de  raportare.  La  stabilirea  veniturilor
brute din drepturi  de proprietate intelectuală se au în
vedere  atât  sumele  încasate  în  cursul  anului,  cât  şi
reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu titlu de
impozit şi contribuțiile obligatorii, efectuate de plătitorii
de venit;
- iar la rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie valoarea
rezultată  prin  însumarea  cheltuielilor  forfetare  şi  a
contribuțiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.
În cazul în care aţi optat prin contract ca plătitorul de
venit  să  vă  reţină  16% impozit,  atunci  nu  mai  aveţi
obligația depunerii D200 pentru că impozitul este final. 

6 Spuneti-mi  va  rog  daca  o  persoana  fizica
neinregistrata fiscal,  care a desfasurat in 2015
activitate de asistenta in brokeraj in baza unui
contract de mandat cu un broker de asigurari,
trebuie sa depuna declaratia 200. Mentionez ca
brokerul  a  retinut  si  virat  din  comision  16%
impozit si 5,5%CASS. 

Întrucât plătitorul de venit a reţinut şi a virat impozitul
de 16%, reprezentând impozit final, în cazul prezentat
de  dumneavoastră  nu  există  obligaţia  depunerii
declaraţiei 200 . 

7 Dacă  am  depus  declarația  200  în  SPV  și  am
primit  confirmarea  depunerii,  tot  acolo,  este
nevoie să depun declarația și în format printat,
la administrația fiscală? 

Nu este nevoie să mai depuneți declarația și în format
hârtie. 

8 Daca  am  un  PFA  cu  sediu  in  Braila  (contract
comodat)  dar  adresa  mea  din  Buletin  este  la
Baia  Mare  depun  declaratia  200  prin  posta  la
ANAF  Baia  Mare,  nu?  Avand  in  vedere  ca
impozitul estimat l-am platit la Baia Mare nu la
Braila.

Raționamentul  dumneavoastră  este  corect.  Declarația
trebuie depusă la Baia Mare, acolo unde aveți domiciliul
în buletin. 

9 Am castigat 14,28 euro pe un site de jocuri de
noroc  in prima jumatate a anului  2015 si desi
castigul era in euro, am retras suma in lei, tot in

În cazul în care veniturile sunt obţinute de la o societate
(organizatoare  de  jocuri  de  noroc)  care  nu  este
înregistrată fiscal în România, aceste venituri se declară
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prima  jumatate  a  lui  2015. Organizatorul e
inregistrat in Gibraltar, nu pare a avea cod fiscal
romanesc.  Am  depus  acum  1  saptamana
formularul 200 si azi am predat si emailul primit
de  la  organizator  cu  dovada  sumei  de  14,28
euro retrasa in 2015, ca sa justific cererea. Sper
ca  am  procedat  corect  si  ca  se  va  emite  o
decizie  de  impunere  fara  alte  formalitati,  mai
ales  tinand cont de suma foarte mica.  Eu am
indeplinit toate diligentele necesare. As dori sa
stiu  daca am procedat  corect  si  daca mai  am
ceva de facut.  Ca feedback general:  ar  fi  fost
frumos  ca  sub  o  anumita  suma-plafon,  sa  fie
simplificata procedura. Spatiul virtual privat nu e
o  simplificare  cata  vreme  tot  de  la  sediul
institutiei poti obtine validarea... 

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. 

10 La ce categorie de venit din declaratia 200 se
incadreaza  ''veniturile  din  transferul  valorilor
mobiliare si al instrumentelor financiare derivate
detinute in portofoliu''? 

Veniturile  realizate  de  dumneavoastră  se  înscriu  în
formularul  200  la  categoria  "transferul  titlurilor  de
valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în
cazul societăţilor închise". 

11 Codul iban e obligatoriu pt declaratiile 200, 201? Contul  IBAN  nu  este  obligatoriu  a  se  completa  în
formularele  200  și  201,  acesta  fiind  necesar  doar  în
situația în care aveți de primit bani de la unitatea fiscală
și  nu  doriți  să  vă deplasați  la  sediul  instituției  pentru
ridicarea acestora. 

12 1. Am desfășurat  ca PFA 3 activități,  din care
activitatea principală și una din cele secundare
este de servicii,  iar a doua secundară este de
comerț prin internet.  Toate cele  3 activități  se
încadrează  la  CATEGORIA  venituri  comerciale.
Conform  instrucțiunilor  de  completare  a
declarației 200, la punctul 3.6., se precizează că
trebuie  să  completez  declarația  corespunzător
numărului de SURSE ori CATEGORII de venituri
realizate.  
Vă rog să mă lămuriți dacă cele 3 activități pe
care  le-am  desfășurat  sunt  considerate  surse
diferite  din  categoria  venituri  comerciale  și,  în
consecință, dacă în completarea declarației 200
trebuie  să țin  cont  de  defalcarea acestora,  ca
fiind  din  surse  diferite.  ORI  depun  declarația
pentru CAEN principal cu veniturile și cheltuielile
totalizate pentru toate la un loc.
2. Legat de prima întrebare, tot în instrucțiuni, la
punctul 4, se precizează că la obiectul principal
de  activitate  se  înscrie  denumirea  activității
principale GENERATOARE DE VENITURI. Astfel,
pentru un PFA, cu o activitate principală și mai
multe  secundare,  vă  rog  să  mă  lămuriți  dacă
pentru  ANAF  activitatea  principală  este
considerată cea  înscrisă  la  registrul  comerțului
sau se referă la  fiecare activitate  principală  și
secundară pe care PFA-ul a desfășurat-o efectiv. 

În situaţia în care aveţi 3 coduri CAEN corespunzătoare
activităţilor  comerciale  desfăşurate,  veţi  completa  în
formularul  200-  "Declaraţia  privind  veniturile  realizate
din România", şi în Anexa la acesta, la cap.II, câte un
cartuş  corespunzător  fiecărui  cod  CAEN,  reprezentând
sursă diferită de realizare a venitului comercial, avănd în
vedere punctul 1.1.10. din instrucţiunile de completare
potrivit căruia se declară fiecare categorie de venit ŞI
fiecare sursă de realizare a venitului unde se veţi înscrie
codul  CAEN  corespunzător  veniturilor  din  activitatea
declarată la cartuşul respectiv. 

Dar,  în  acest  caz,  cum  defalc  cheltuielile  de
constituire  ale  PFA,  de  telefon,  de  transport?
Pentru  că  fiecare  dintre  ele  sunt  pe  câte  un
document justificativ? 

Având 3 coduri CAEN, se înţelege că evidenţa contabilă
se ţine separat pentru fiecare activitate în parte, iar în
cazul  în  care  pentru  cele  3  activităţi  aveţi  cheltuieli
comune,  justificate  printr-un  singur  document,
considerăm că deducerea cheltuielii respective, se poate
face  proporţional,  unul  din  criterii  ar  putea  fi  venitul
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realizat în cadrul fiecărei activităţi. 

Foarte stufos totul pentru un amărât de PFA. E
mai  simplu  la  SRL  unde  faci  o  singură
contabilitate  pentru  toate  CAEN-urile.  Sunt
convinsă că sunt multe PFA-uri care habar nu au
că trebuie să depună 220 și 200 pentru fiecare
CAEN. De-altfel și din cadrul ANAF, se primesc
răspunsuri  diferite  în funcție de persoana care
este de serviciu. Ar fi putut să fie totul muuuult
mai simplu. Vă mulțumesc oricum pentru toate
răspunsurile dvs. 

13 Un  PFA  are  ca  obiect  de  activitate  cresterea
albinelor si este impozitat pe norma de venit. La
data de 24 mai are in evidenta 177 familii  de
albine.  In  declaratia  200  se  inregistreaza  cele
177 familii sau 102 familii (scazand numarul de
75 familii care sunt neimpozabile). 

Pentru veniturile din activităţi  agricole impuse pe bază
de  norme  de  venit,  nu  există  obligaţia  completării  şi
depunerii formularului 200 – Declaraţie privind veniturile
realizate din România. În acest caz, se completează şi se
depune formularul 221 – Declaraţie privind veniturile din
activităţi  agricole  impuse pe bază de norme de venit,
înscriindu-se numărul total de familii de albine, respectiv
177 . 

14 Pentru un contract de prestari servicii in care s-a
optat pentru retinerea la sursa a impozitului de
16% se mai completeaza declaratia 200? 

În situația dumneavoastră nu aveți obligația declarativă. 

15 Daca anul trecut in Mai am retras de la o casa
de  pariuri  online,  care  avea  licenta  provizorie
( sau nu avea, habar nu am), suma de 200 de
ron, ce formular trebuie sa completez? 200 sau
201? Casa de pariuri nu are rezidenta fiscala in
Romania, nu am niciun CUI, CIF de la ei ci doar
un nume.
Si a doua intrebare: Daca trimit astazi prin posta
formularul  si  ajunge  vineri,  sunt  pasibil  de
amenda? 

În cazul în care veniturile sunt obţinute de la o societate
(organizatoare  de  jocuri  de  noroc)  care  nu  este
înregistrată fiscal în România, aceste venituri se declară
în formularul 201- "Declaraţie privind veniturile realizate
din străinătate", al cărui termen de depunere este data
de  astăzi,  25  mai  2016,  formularul  completându-se
pentru  fiecare  ţară  sursă  de  venit  şi  corespunzător
perioadelor  de  realizare  a  câştigurilor  respective.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia
la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
Ca urmare,  nu veţi  fi  sancţionat pentru depunerea cu
întârziere a formularului menţionat, dacă plicul prin care
expediaţi  declaraţia  are  data  poştei  de  astăzi,
25.05.2016. 

16 Lucrez in strainatate cu acte legale platind toate
impozitele si taxele.
Sunt obligat sa declar si in tara venitul? 

Veniturile  din  activităţi  dependente  desfăşurate  în
străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt
impozabile  în  România,  potrivit  prevederilor  Legii  nr.
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu
se  declară  şi  nu  fac  obiectul  creditului  fiscal  extern.
Pentru  celelalte  venituri  obţinute  în  străinătate  aveţi
obligaţia depunerii declaraţiei 201. 

17 De  ce  nu  se  pot  completa  si  declaratiile  201
folosind  Spatiul  Privat  Virtual?  Iar  in  cazul
declaratiilor  200  si  201  depuse  prin  Posta,
incepand cu ce data putem trece pentru a primi
nr. de inregistrare pe copia noastra? 

Deocamdată, nu se poate completa declaraţia 201 prin
SPV,  dar  acest  serviciu  este  în  continuă  dezvoltare.
Declaraţia 201 se poate depune electronic prin portalul
e-guvernare.ro  doar  dacă  deţineţi  un  certificat  digital
calificat.
In cazul în care transmiteti prin poştă declaraţiile 200 şi
201 trebuie să le transmiteţi prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire, data depunerii  declaraţiei se
consideră a fi data poştei.
Dacă  totuşi  doriţi  să  aveţi  numărul  de  întregistrare,
puteţi  să  solicitaţi  organului  fiscal  acest  lucru,  în
principiu  după  încheierea  perioadei  de  prelucrare  a
declarațiilor, respectiv după data de 15.09.2016. 

18 In cazul veniturilor din jocuri de noroc de la case
de  pariuri  online  cum  le  declaram?  Pentru

Potrivit legislaţiei în domeniu, organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc pe teritoriul României se realizează de
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firmele din strainatate depunem D201 si pentru
cele romanesti D200? In cazul D200 veniturile se
declara cumulate pe tot anul in functie de sursa
sau completam anexe si declaram pentru fiecare
sursa  si  fiecare  retragere?  In  cazul  D201
depunem cate o declaratie pentru fiecare sursa
si fiecare retragere ? 

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 se va face în formularul
200  -  "Declaraţie  privind  veniturile  realizate  din
România", pentru fiecare venit de la fiecare organizator
în  parte,  corespunzător  perioadelor  de  realizare  a
câştigurilor respective.
În cazul în care veniturile sunt obţinute de la societăţi
(organizatori  de  jocuri  de  noroc)  care  nu  sunt
înregistrate  fiscal  în  România,  acestea  se  declară  în
formularul  201 -  "Declaraţie privind veniturile  realizate
din  străinătate",  formularul  completându-se  pentru
fiecare ţară sursă de venit şi corespunzător perioadelor
de realizare a câştigurilor respective. 

19 Cum pot verifica daca site-ul pe care am jucat
este  sau  nu  inregistrat  in  Romania  pentru  a
depune D200?

Verificarea  se  poate  face  pe  site-ul  Oficiului  National
pentru Jocuri de Noroc. 

20 Ce se intelege prin "fiecarui venit brut primit de
un participant,  de  la  un organizator"  (art.110,
alin.10)? Venitul castigat per total an de la un
organizator(indiferent daca acesta a fost retras
sau nu din cont, in cazul pokerului castigul poate
fi pierdut la urmatorul joc), venitul per total an
retras din contul  de joc sau baremul se aplica
asupra fiecarei retrageri. 

Impozitul  anual  datorat  pentru veniturile  din jocuri  de
noroc  ca  urmare  a  participării  la  jocuri  de  noroc  la
distanţă  şi  festivaluri  de  poker,  se  determină  prin
aplicarea baremului  de impunere (prevăzut la art. 110
alin. 10 din Codul fiscal) asupra fiecărui venit brut primit
de un participant, de la un organizator sau plătitor de
venituri din jocuri de noroc.
Astfel,  prin  venit  brut,  se  înţelege  suma  primită  de
fiecare  dată  (nu  doar  cea  retrasă)  de  la  fiecare
organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc,
baremul aplicându-se asupra fiecărei sume brute, nu a
sumei cumulate, primite, de la un plătitor/organizator de
jocuri. 

Inteleg ca va trebui sa completez D200 insotit
de atatea anexe cate castiguri am avut si se va
emite cate o decizie de impunere pentru fiecare
castig? 

Da,  se  va  emite  câte  o  decizie  de  impunere  pentru
fiecare câștig.

21 In  cazul  persoanelor  care  obtin  venituri  din
agricultura pentru care nu este stabilita norma
de  venit  (vanzare  ocazionala  de  vitei,  nutret,
branza) veniturile se declara prin D200? Trebuie
aceste  persoane  sa  se  autorizeze  sau  doar
depun D200. 

În  limita  informațiilor  transmise,  vă comunicăm că,  în
situația  în  care  vânzarea  de  viței  se  realizează  din
producția  proprie,  atunci  veniturile  obținute  sunt
neimpozabile.
În  situația  în  care  animalele  respective  fac  parte  din
exemplarele masculine de taurine sau bubaline care au
fost achiziționate în scopul creșterii și valorificării lor sub
orice  formă,  atunci  veniturile  obținute  din
creșterea/vanzarea acestora se supun impunerii, potrivit
prevederilor cap. II "Venituri din activități independente"
al titlului IV din Codul fiscal, şi se impozitează în sistem
real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile
realizate astfel veţi depune formularul 200.
Nu  au  obligaţii  de  declarare  şi  nu  datorează  impozit
persoanele  fizice/membrii  asocierilor  fără  personalitate
juridică  ce  deţin  cu  orice  titlu  suprafeţe  de  teren
destinate  producţiei  agricole,  pentru  cele  necultivate,
pentru  cele  cultivate  cu  plante  furajere  graminee  şi
leguminoase pentru producţia de masă verde, precum şi
pentru  păşuni  şi  fâneţe  naturale,  destinate  furajării
animalelor  deţinute  de  contribuabilii  respectivi,  pentru
care venitul se determină pe baza normelor de venit.
Totodată  precizăm  că,  nu  sunt  impozabile  produsele
considerate  în  stare  naturală  ce  reprezintă  produsele
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agricole  vegetale  obținute  după  recoltare,  precum  și
produsele  de  origine  animală:  lapte,  lână,  ouă,  piei
crude,  carne  în  viu  și  carcasă,  miere  și  alte  produse
apicole, precum și preparatele din lapte și din carne care
sunt asimilate produselor de origine animală obținute în
stare naturală.
Desfășurarea activităților independente se realizează în
conditiile OUG 44/2008. 

22 La  declararea  veniturilor  din  drepturi  de
proprietate intelectuala completam doar venitul
brut si ANAF acorda reducerea de 20% cheltuieli
sau trecem la cheltuieli cei 20%? 

În cazul în care venitul  net din valorificarea sub orice
formă  a  drepturilor  de  proprietate  intelectuală  s-a
calculat pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, D200 se
completează  de  către  dumneavoastră  astfel:  la  rd.  2.
Cheltuieli deductibile - se înscrie valoarea rezultată prin
însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuțiilor sociale
obligatorii plătite, potrivit legii. 

23 Cum se depune declaratia 201 in cazul in care
un contribuabil are depusi bani intr-o banca de
investitii din strainatate, iar aceasta banca face
plasamente  in  diferite  tari  (se  cumpara  si  se
vand actiuni, fonduri de investitii , bonduri)? Au
fost  facute  asemenea plasamente  in  peste  15
tari  inclusiv  din afara UE. D201 se depune pe
fiecare  sursa  si  pentru  fiecare  tara  sau  se
depune numai pentru o singura tara , respectiv
acolo  unde  isi  are  sediul  banci  unde  au  fost
plasati sumele pentru investitii. 

Formularul 201 - "Declaraţie privind veniturile realizate
din  străinătate",  se  completează  şi  se  depune  pentru
fiecare  ţară  -  sursă  a  veniturilor  şi  pentru  fiecare
categorie de venit realizat.
În  situaţia  descrisă,  ţara  şi  sursa  veniturilor
dumneavoastră  o  reprezintă  tara  unde  îşi  are  sediul
banca de investii care vă plăteşte câştigurile realizate din
plasamentele efectuate în diverse domenii din alte ţări. 

24 Daca  o  persoana  fizica  obtine  venituri  din
silvicultura,  peste  20mc,  intr-un  singur  an,
trebuie sa se autorizeze sau doar depune D220
la data incheierii contractului si ulterior D200? La
completarea  D200  scade  din  venitul  brut
contravaloarea celor 20mc masa lemnoasa care
sunt neimpozabili? 

Veniturile declarate în formularul 200 din vânzarea masei
lemnoase  nu  cuprinde  valoarea  celor  20  mc  care  se
incadrează în categoria veniturilor neimpozabile.
Dacă  vânzarea  masei  lemnoase  este  o  activitate
continuă,  desfasurarea  activitatilor  independente  se
realizeaza  in  conditiile  OUG  44/2008,  iar  declararea
veniturilor  şi  plata  impozitului  se  face  potrivit
prevederilor Codului fiscal,  cap. - Venituri din activităţi
independente,  venitul  net  anual  fiind  determinat  în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate. 

25 Intreprindere  individuala  cod  CAEN  0149,  se
ocupa numai cu apicultura are 170 de familii de
albine, ce fel de declaratii depune 200 sau 221?
Are semnificatie faptul cum a obtinut familiile de
albine (din multiplicare proprie sau a cumparat)?

Având în  vedere  că,  veniturile  obţinute  din  apicultură
sunt venituri  din activităţi  agricole impuse pe bază de
norme  de  venit,  nu  există  obligaţia  completării  şi
depunerii formularului 200 – Declaraţie privind veniturile
realizate din România. În acest caz, se completează şi se
depune formularul 221 – Declaraţie privind veniturile din
activităţi  agricole  impuse pe bază de norme de venit,
înscriindu-se numărul total de familii de albine, respectiv
170,  indiferent  de  modul  de  obţinere  a  familiilor  de
albine. 

26 În  cazul  jocurilor  de  noroc  este  obligatorie
depunerea  de  documente  justificative  privind
castigurile impreuna cu D200? 

Pentru  veniturile  obţinute  din  jocuri  de  noroc  şi  care,
potrivit  Codului  fiscal,  se  declară  în  formularul  200  -
"Declaraţie privind veniturile realizate din România", nu
este necesară anexarea documentelor justificative. 

27 O persoana joaca poker pe un site de jocuri de
noroc, in cursul unei zile participa la mai multe
jocuri la care intra la masa cu 1$ si la sfarsitul
jocului  iese cu 1,75$ sau poate iesi  cu 0,75$,
castigul lui brut este in primul caz 1,75$ iar in
cel de-al doilea caz 0,75$(desi a are pierdere de
0,25$ fata de suma cu care a intrat in joc), intr-
o astfel de situatie persoana depune D200 odata

Da,  fiecare  câstig  brut  se  completează  separat  în
formulaul D 200.
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cu  castig  1.75$x4,0075  insotita  de  anexa  cu
0,75$x4.0075? 

28 1.  Pot  completa  manual  varianta  scoasă  la
imprimantă a formularului D200?
2. Mai e nevoie si de varianta documentului pe
CD?

Formularul  D200  se  poate  completa  manual.  Nu  este
nevoie de varianta documentului pe CD.

29 Pentru activitatea de expertiza judiciara, in baza
legii 208/2010, Judecatoria retine 10% din brut
care  se  vireaza  la  Ministerul  Justitiei,  in
formularul  D200  adaug  cei  10%  retinuti  la
celelalte cheltuieli ? 

Venitul brut declarat de persoana fizică cuprinde sumele
încasate în cursul anului. La cheltuieli se înscriu sumele
achitate conform documentelor justificative. 

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