ORDIN Nr. 1718/2017 din 14 iunie 2017
privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe
venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice
EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 23 iunie 2017

Având în vedere dispozițiile:
- art. 5 alin. (4), art. 79, art. 82 alin. (6) și art. 102 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 342 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și
completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
ART. I
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru
aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale
datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.068 din 30
decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul
cuprins:
"c) 255 "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private", cod 14.13.02.13/b,
prevăzut în anexa nr. 8^1".
2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
"ART. 4
Anexele nr. 1 - 8, 8^1 și 9 fac parte integrantă din prezentul ordin."
3. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8^1, având cuprinsul prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
4. La anexa nr. 9 "Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a
formularelor", după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
"k) Denumire: "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private" (formular 255)
1. Cod: 14.13.02.13/b
2. Format: A4/t2

3. Caracteristicile de tipărire:
- se tipărește pe ambele fețe;
- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate
situației contribuabilului.
4. Se difuzează: gratuit.
5. Se utilizează: la stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private în limita unei sume
reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii.
6. Se întocmește:
- în două exemplare, de organul fiscal central competent.
7. Circulă:
- un exemplar, la organul fiscal central competent;
- un exemplar, la contribuabil/împuternicitul acestuia în format hârtie.
8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului."
ART. II
Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a
colectării creanțelor bugetare și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și
unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Bogdan-Nicolae Stan

București, 14 iunie 2017.
Nr. 1.718.

ANEXĂ
(Anexa nr. 8^1 la Ordinul nr. 3.695/2016)

Sigla DGRFP

Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice _____
Unitatea fiscală ______________________________________

255

Nr. înregistrare __________
Data ______________________
DECIZIE
privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private
_ _ _ _
Anul |_|_|_|_|
Către:
Nume ___________________________
Prenume ________________________

Cod numeric personal/
Număr de identificare fiscală:
_____________________________________

Domiciliul:
Localitatea ______________________
Cod poștal _______________________
Stradă ______________ Număr ______
Bloc _____ Scară _____ Ap. _______
Județ (sector) ___________________

În baza art. 79, art. 82 alin. (6) și
art. 102 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, și a Cererii
privind destinația sumei reprezentând
până la 2% din impozitul anual pe
veniturile din salarii și din pensii pe
anul ......... nr. ........... din
data ................, se stabilesc
cheltuielile admise cu bursa privată,
după cum urmează:
- lei ______________________________________________________________________________
|
Denumire indicator
| Decizie
| Decizie |
|
| anterioară| curentă |
|________________________________________________________|___________|_________|
| 1. Cheltuieli admise cu bursa privată*)
|
|
|
|________________________________________________________|___________|_________|
| 2. Diferențe de impozit, conform art. 94| a. constatate|
|
| alin. (2) din Legea nr. 207/2015 cu
| în plus
|
|
| modificările și completările ulterioare |______________|_____________________|
|
| b. constatate|
|
|
| în minus
|
|
|_________________________________________|______________|_____________________|
Cheltuielile admise cu bursa privată/diferența de impozit constatată în
minus (rd. 1 sau rd. 2b) în sumă de ________________ lei se compensează și/sau
se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Diferența de impozit constatată în plus (rd. 2a) în sumă de ________________
lei se plătește în funcție de data comunicării prezentei astfel:
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01 - 15 din lună,
termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună,
termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare;
Împotriva prezentei decizii se poate face contestație, care se depune, în
termen de 45 zile de la comunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent.
Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de
plată, conform legii.
Decizia produce efecte de la data comunicării.
-----------*) Suma admisă se calculează din impozitul anual pe veniturile din salarii
și asimilate salariilor la funcția de bază și în afara funcției de bază, precum
și pe veniturile din pensii.
Număr de operator de date cu caracter personal ...............
Cod 14.13.02.13/b

______________________________________________________________________________
| Date necesare efectuării plății diferențelor de impozit
|
|______________________________________________________________________________|
| Beneficiar
|
|
|__________________________________________________|___________________________|
| Cod de identificare fiscală beneficiar
|
|
|__________________________________________________|___________________________|
| Contul de venituri bugetare corespunzător
|
|
| obligației de plată
|
|
|__________________________________________________|___________________________|
| Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare |
|
|__________________________________________________|___________________________|
| Explicații
|
|
|__________________________________________________|___________________________|
| Suma (lei)
|
|
|__________________________________________________|___________________________|
Informații privind modalitățile de plată a impozitului pe venit:
Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin una
dintre următoarele modalități:
în
numerar,
la
unitatea
Trezoreriei
Statului ................................;
- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile
teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în sistem online prin intermediul
Sistemului Național Electronic de Plăți, disponibil la adresa de internet
www.ghiseul.ro;
- prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta
Română S.A.;
- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o
instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de
plată electronică de tip "internet banking";
- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului
Finanțelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi
achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice
se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.
Aprobat:
Funcție
_____________
Nume, prenume
_____________
Data __/__/__

Verificat:
Funcție
_____________
Nume, prenume
_____________
Data __/__/__

Întocmit:
Funcție
_____________
Nume, prenume
_____________
Data __/__/__

Am primit un exemplar,
Semnătură contribuabil
______________________
Data __/__/__ sau nr.
și data confirmării de
primire _______________

________________________________________________________________________________

Informațiile referitoare la plata/restituirea diferențelor de impozit constatate se vor personaliza
în funcție de situația concretă a contribuabilului.

