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Destinatar 

       Nume,prenume 
       Adresa 

 
 Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că, în eventualitatea în care, în decursul anului fiscal 2016, aţi 
realizat venituri din străinătate1, aveţi obligaţia, în conformitate cu prevederile art. 130 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de a depune declaraţia privind veniturile realizate 
din străinătate (formularul 201) până la data de 25 mai 2017, la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi 
domiciliul fiscal2. 
 Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice, care îndeplinesc, pentru anul 
de raportare, condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 59 
alin. (2), cu excepţia persoanelor fizice menţionate la art. 59 alin. (3) din acelaşi act normativ. 
 Declaraţia poate fi tipărită accesând pagina web a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili – Persoane juridice, modul Legislaţie – “Formulare fiscale şi 
ghid de completare” sau poate fi pusă gratuit la dispoziţia dumneavoastră de către unităţile fiscale. De 
asemenea, pe aceeaşi pagină web puteţi găsi un ghid fiscal aferent veniturilor realizate din străinătate la 
secţiunea Asistenţă contribuabili – Persoane fizice, secţiunea „Ghiduri curente”. 
 Vă informăm că, începând cu anul 2012, se întreprind acţiuni suplimentare de control şi verificare 
a conformării în vederea identificării veniturilor impozabile din străinătate pentru care persoanele fizice nu 
şi-au îndeplinit obligaţia de declarare conform legii. 
 În consecinţă, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi întreprins demersurile necesare evitării acumulării de 
sume suplimentare sub formă de penalităţi şi dobânzi, sau chiar a altor sancţiuni prevăzute de lege, în 
cazul ignorării cu bună ştiinţă a obligaţiei de a declara veniturile obţinute. 
 Vă aducem la cunoştinţă că nedepunerea declaraţiei în termenul legal se sancţionează cu amenda 
contravenţională prevăzută la art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru impozitul neachitat la termenul prevăzut de lege se vor 
calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform art. 173, art. 174, art. 176 şi art. 177 din acelaşi act 
normativ. 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta personalul Serviciului strategii de conformare şi 
management al riscurilor din cadrul Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 – 16.30, iar vineri între orele 
8.30-14.00 la numărul de telefon +40213191476, interior 512. 

 
Cu deosebită consideraţie, 
 
Director general 
 
Eugen ŞERBAN 
 

1 Ex: venituri din profesii liberale, venituri din activităţi de producţie,comerţ, prestări servicii, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole,piscicultură,silvicultură, venituri sub formă de dividende, 
venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu 
instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, alte venituri din investiţii, venituri din 
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, venituri din pensii,remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de 
anidmistraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare, precum si alte venituri impozabile potrivit Titlului IV din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. 
2 Modalităţi de depunere:1. direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială aveţi domiciliul fiscal;  2.la oficiul postal, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
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