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Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că din anul 2012 Direcţia Generalǎ Control Venituri Persoane 
Fizice a fost mandatatǎ cu punerea în aplicare a unui Program de Conformare Voluntarǎ dedicat 
segmentului Persoanelor Fizice cu Averi Mari (PFAM). Dorim să vă informăm că, prin intermediul Serviciului 
Management al Relaţiilor cu Contribuabilii Persoane Fizice cu Averi Mari din cadrul direcţiei, puteți beneficia 
de îndrumare și asistență în domeniul fiscal, care vă este oferită de un inspector fiscal. Inspectorul fiscal vă 
oferă informațiile necesare pentru a vă sprijini și a vă conforma, în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale. 

 
Astfel, vă informăm că în eventualitatea în care, în anul fiscal 2017 aţi realizat venituri din 

str ăinătate1, 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 unică privind veniturile realizate din 
străinătate, respectiv până la data de 16 iulie 2018 . Informații suplimentare cu privire la obligativitatea 
declarării veniturilor realizate din străinătate, precum și modalitățile de depunere a declarației unice pot fi 
obținute de la inspectorul alocat sau pot fi regăsite în broșura „Despre Declarația unică”. Broşura poate fi 
accesatǎ pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, secțiunea Asistență 
Contribuabili, rubrica Despre Impozite și taxe – Despre impozitul pe venit2. 

Vă informăm că, în situația în care aveți obligația depunerii declarației unice și nu o depuneți, 
nedepunerea se sancționează contravențional în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (3) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Prin depunerea declarației unice până la termenul legal, evitați stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale 

prin decizie de impunere, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și stabilirea obligaţiilor fiscale de platǎ 
accesorii, în conformitate cu prevederile art. 175  alin. (2) și art. 176 din același act nomativ. 

Declaraţia unicǎ poate fi depusǎ electronic pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 
www.anaf.ro. Astfel, evitați deplasarea la unitatea fiscală,  beneficiați de un acces facil, disponibil 24h/24h, 
7 zile/7 zile, economisind în acest mod resursele dumneavoastră.  

Pentru informaţii suplimentare sau în cazul în care întâmpinaţi dificultăţi în vederea conformării 
voluntare, vă stau la dispoziție inspectorii din cadrul Serviciului Management al Relaţiilor cu Contribuabilii 
Persoane Fizice cu Averi Mari, ce pot fi contactați  zilnic, de luni până joi, între orele 08.30 – 17.00, iar 
vineri între orele 08.30-14.30, la numărul de telefon +4021.319.14.76, interior 501 sau la adresa de e-mail 
controlvenituri@anaf.ro. 

 
Cu deosebită consideraţie, 
Director general 
Cristina –Claudia PE ŢANCA  

                                                 
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   https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Despre_DU_v2.pdf 
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