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1 O pfa la NORMA DE VENIT IT in 2017, are 
obligatia de a depune astazi declaratia 220? In 
anul 2017 nu a depasit 100.000 euro ca venit 
real. 

Persoanele fizice autorizate care in anul 2017 au 
determinat venitul net pe baza normei de venit și care în 
anul fiscal anterior nu au înregistrat un venit brut anual 
mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 
euro, nu au obligatia completarii si depunerii Formularului
220-Declaratie privind venitul estimat. 

2 Pentru veniturile in scop turistic, sistem real decl.
220 se depune pana la 31.01.2018 sau odata cu
anuala 25.05.2018? 

 Pentru  veniturile  din  cedarea  folosinţei  bunurilor,
obţinute  din  închirierea  în  scop  turistic  a  camerelor
situate în locuinţa proprietate personală, aveţi dreptul să
optaţi pentru determinarea venitului net anual în sistem
real  prin  completarea  declarației  privind  venitul
estimat/norma  de  venit  (formular  220)  pentru  anul  în
curs,  care  are  termen  de  depunere  la  organul  fiscal
competent  până  la  data  de  31  ianuarie.  Opțiunea  se
exercită  pentru  fiecare  an  fiscal,  prin  completarea
declarației privind venitul estimat/norma de venit pentru
anul în curs și  depunerea formularului la organul fiscal
competent până la data de 31 ianuarie inclusiv. Întrucât
nu ați specificat, noi presupunem ca ați avut între 1 - 5
camere  și  ați  optat  pentru  sistem  real.  Sperăm  că
aceasta este situația dvs. 

 Am  7  camere  in  sistem  real  si  am  inceput
activitatea in 2016. Eu stiam ca odata cu decl
200 si nu la 31.01. 

Având în vedere că aveţi obligaţia determinării venitului
net  în  sistem  real,  se  respectă  regulile  de  impunere
pentru  veniturile  din  activităţi  independente  şi  D  220,
dacă este cazul, se depune odată cu D200 

3 Un pfa a avut in anul 2016 un venit net de 10000
lei iar in 2017 un venit net dublu de 20000 lei.
Trebuie sa depuna declartia 220 in 2018 pana
pe 31.01.2018 sau impreuna cu D 200 pana la
25.05.2018 . 

 În  cazul  în  care  estimaţi  că  in  anul  2018  veţi  realiza
venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal
anterior veţi depune, până la data de 25 mai, declaraţia
220 odată cu declaraţia 200. 

4 Daca  am  inchis  PFA-ul  anul  acesta  (azi  am
ridicat  certificatul  de  radiere)  mai  trebuie  sa
depun declaratia 220? Nu am avut activitate in
2018.  

Dvs va trebui să depuneţi D220, în care veţi bifa căsuța
"Recalcularea  plăților  anticipate  cu  titlu  de
impozit/impozitului anual datorat". Vă rugăm să aveţi în
vedere  că  va  trebui  să  vă  depuneţi  pentru  anul  2017
D200 pană la data de 25.05 iar pentru acest an, va trebui
ca în anul 2019 D200. 

5 Daca  contractele  de  inchiriere  pe  per
nedeterminata  inreg  la  ANAF  nu  au  suferit
modificari mai trebuie depusa D220 pt fiecare an
calendaristic sau se calculeaza automat pana la
inregistrarea unei modificari. 

Nu trebuie să depuneţi D220. 

6 Va rog sa imi spuneti daca astazi, 31 ianuarie,
este  termenul  limita  pentru  depunerea
Declaratiei  220,  in  conditiile  in  care  si  in  anul
2017  am  declarat  veniturile  in  sistem  real  si
ramane asa si  in  2018? Adica nu se modifica
nimic. 

Din cele spuse de dvs nu reise dacă aveți venituri din
activități  independente,  dar dacă veniturile  realizate  de
dvs  fac  parte  din  această  categorie  atunci,  în  cazul
prezentat, nu trebuie să depuneţi declaraţia 220 până la
31  ianuarie  2018.
D220 se depune în acest  an, dacă estimaţi  că in anul
2018 veţi realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă
de anul fiscal anterior, în acest caz termenul de depunere
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a D220 este până la data de 25 mai, odată cu declaraţia
200. Noi am presupus că dvs aţi desfăşurat activitatea pe
întregul  an  2017  şi  că  nu  aţi  înregistrat  pierderi.
Menţionăm însă, că în cazul în care, în anul anterior, aţi
realizat pierderi sau aţi realizat venituri pe perioade mai
mici decât anul fiscal aveţi obligaţia depunerii D220. 

7 Va rog sa imi spuneti daca trimiterea Decl. 220
prin Posta Romana pe data de 31 ianuarie se
considera depunere la termen? 

Potrivit  pct  9.4  din  Instrucţiunile  de  completare  a
dectlaraţiei  220  data  depunerii  declarației  este  data
înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii
la poștă, după caz 

8 Daca  o  Intr.Ind.  in  sistem real  nu  isi  modifica
venitul estimat fata de anul 2017 trebuie sa mai
depuna declaratia 220? 

 Dvs nu trebuie să depuneți D220. D220 se depune în
acest  an,  dacă  estimaţi  că  in  anul  2018  veţi  realiza
venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal
anterior, în acest caz termenul de depunere a D220 este
până la data de 25 mai, odată cu declaraţia 200. Noi am
presupus că dvs aţi desfăşurat activitatea pe întregul an
2017 şi că nu aţi înregistrat pierderi. Menţionăm însă, că
în cazul în care, în anul anterior, aţi realizat pierderi sau
aţi realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal
aveţi obligaţia depunerii D220. 

9 Pentru  venituri  din  drepturi  de  autor  trebuie
depusă această declarație, în condițiile în care
contractul de drepturi de autor este încheiat cu o
companie  din  străinătate,  care nu plătește nici
un impozit către statul român? 

Dvs nu aveţi obligaţia de depunere a D220, aceasta se
depune doar de către persoanele  care optează pentru
determinarea impozitului în sistem real. Pentru veniturile
la care faceţi referire, veţi avea obligaţia de depunere a
D201. 

10 Detin un PFA cu norma de venit. In baza acelui
PFA am un contract cu o organizatie de stat, pe
care o facturez lunar. Am trimis catre ei un act
aditional de modificare a tarifului si inca nu am
primit  raspuns.  Daca  depun  Declaratia  220
astazi,  iar  ulterior  primesc  instiintare  ca  se
respinge cererea mea de modificare a tarifului
care  va  avea  drept  urmare  rezilierea  cu  acea
firma.  mai  pot  anula  sau renunta  la  declaratia
220 si totodata suspendarea activitatii PFA-ului?

.Dacă  activitatea  desfăşurată  se  impune  pe  baza
normelor  de venit  şi  dvs.  nu aţi  optat  pentru stabilirea
impozitului  în  sistem  real,  nu  are  influienţă  asupra
venitului modificarea tarifelor. In cazul în care suspendaţi
activitatea  trebuie  să depuneţi  220  pentru  corecţia
normei de venit şi să bifaţi căsuța "Recalcularea plăților
anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat" .În
vederea recalculării plăților anticipate cu titlu de impozit,
veţi  depune  declarația,  însoțită
de documente justificative, în termen de 5 zile de la data
suspendării activităţii 

11 Care  este  motivul  pentru  care  nu  se  accepta
declaratiile  estimate cu valoare 0.  Am incercat
sa depun din SPV si nu a vrut sa mi-o valideze.
Motivul pentru care am depus cu zero este acela
ca  prin  intermediul  PFA  fac  doar  expertize
contabile iar acestea nu depind de mine sa le
primesc ci depind de instanta si din acest motiv
nu pot sa estimez un venit prin urmare nu vreau
sa platesc un impozit. 

Venit  estimat  se  referă  la  sume  mai  mari  de  ,,0,,  în
situaţia  în  care activitatea  nu este  suspendată,  potrivit
prevederilor legale. 

12 Pentru  veniturile  obtinute  de  un  PFA,  din
SUBINCHIRIERE  de  apartamente  in  scop
turistic, sistem real, decl.220 tb.depusa pana la
31 ian. sau o depunem odata cu decl.200? 

În categoria veniturilor impozabile din cedarea folosinței
bunurilor, în înțelesul art. 83 din Codul fiscal, se cuprind
veniturile  din  închirieri  și  SUBÎNCHIRIERI  de  bunuri
mobile  și  imobile.  Veniturile  obținute  din  închirierea  în
scop turistic  a camerelor  situate în  locuințe proprietate
personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5
camere  de  închiriat,  sunt  calificate  ca  venituri  din
activități  independente  și  se  supun  impunerii  potrivit
prevederilor cap. II - Venituri din activități independente. 

13  Sunt cetățean roman cu domiciliul in străinătate
și in România sunt angajat cu contract de munca
in  străinătate  din  2014  și  plătesc  toate  taxele
impuse aici , trebuie sa depun frun formular de
venit trebuie plătite taxe in România ? Îmi puteți
oferi  un link oficial  referitor  la  celebra lege cu

Pentru veniturile din salarii realizate în România sau în
străinătate nu trebuie depusă declaraţia D220. Totuşi, în
funcţie  de  situaţia  dvs.  aveţi  obligaţia  depunerii
declaraţiei 201 dacă nu vă încadraţi în prevederile art 76
alin 4 lit o) " sumele sau avantajele primite de persoane
fizice  din  activități  dependente  desfășurate  într-un  stat
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plătitul taxei pe veniturile din străinătate străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv,
inclusiv  din  activități  dependente  desfășurate  la  bordul
navelor și aeronavelor operate în trafic internațional. Fac
excepție veniturile salariale plătite de către sau în numele
unui  angajator  care  este  rezident  în  România  ori  are
sediul  permanent  în  România,  care sunt  impozabile  în
România numai în situația în care România are drept de
impunere". Pentru mai multe informaţii puteţi să ne scrieţi
pe formularul de contact de pe site sau să ne apelaţi la
Call Center la nr. 0314039160. 

14  În cazul in care anul trecut am depus 220 pe
norma de venit, este necesar sa redepun si anul
acesta cu acelasi continut? 

 Dvs nu trebuie să depuneți D220. Fiind impus pe baza
normelor  de  venit,  D220  se  depune  în  acest  an  doar
dacă în  anul  fiscal  anterior  aţi  înregistrat  un venit  brut
anual  mai  mare  decât  echivalentul  în  lei  al  sumei  de
100.000 euro situaţie în care aveţi obligația determinării
venitului net anual în sistem real. 

15 Daca in anul 2017 am estimat venit 1000 lei si
nu am desfasurat activitate , depun azi 220? 

D220  se  depune  doar  dacă  în  anul  2017  aţi  realizat
pierderi,  aţi  realizat  activitatea  pe  perioadă  mai  mică
decât anul calendaristic sau dacă estimaţi că veţi realiza
venituri în acest an cu 20% mai mult decât anul anterior. 

16  Sunt un Pfa înregistrat la Registrul Comerțului
cu activitatea: închiriere camere in scop turistic.
Am 6 camere. Am posibilitatea sa ma încadrez
la norma de venit? Sau trebuie sa aplic sistemul
real  deoarece  depășesc 5  camere? Declarația
220 trebuie sa o depun astăzi ? 

Având 6 camere închiriate în scop turistic sunteţi obligată
să determinaţi venitul net în sistem real. Nu aţi specificat
când aţi început activitatea..D220 se depune doar dacă
în anul 2017 aţi realizat pierderi, aţi realizat activitatea pe
perioadă  mai  mică  decât  anul  calendaristic  sau  dacă
estimaţi că veţi realiza venituri în acest an cu 20% mai
mult decât anul anterior. D 220 se depune odată cu D200

17 Modificarea modului de determinare a venitului
net  se  refera  la  modificarea  fata  de  220
initiala/din anul precedent ? 

Modificarea  opţiunii  de  determinare  a  venitului  net  se
referă la anul precedent,  dacă aţi  determinat  venitul  în
sistem real  în  anul  2017  şi  doriţi  să  optaţi  în  2018 la
determinarea pe baza cotei forfetare de cheltuieli/normei
de venit sau invers. 

18 Cum  de  se  solicita  "  Recalcularea  plăţilor
anticipate *"? Recalcularea acestor plati (cu plus
sau minus) nu se face automat, conform CF ?
Ce  vizeaza  manifestarea  sau  nu  a  acestei
optiuni din declaratia 220 ? 

Recalcularea  plăţilor  anticipate  se  solicită  de  către
contribuabil doar în situaţiile prevăzute la cap II pct 2 din
INSTRUCȚIUNILE
de  completare  a  formularului  220  "Declarație  privind
venitul  estimat/norma  de  venit"  bifând  căsuța
"Recalcularea  plăților  anticipate  cu  titlu  de
impozit/impozitului  anual  datorat:  Instrucţiunile  le  găsiţi
accesân  următorul
link  
:https://static.anaf.ro/.../D220_A1_OPANAF_3780_2017.
pdf 
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