ORDIN Nr. 2093/2018 din 24 august 2018
pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de
persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 29 august 2018

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (4) și ale art. 133 alin. (9) și alin. (13) lit. b) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform
al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 750.666 din data de 23.08.2018,
în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 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. 1
Se aprobă "Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice
și de emitere a deciziilor de impunere anuală", prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă "Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul
anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și a cheltuielilor admise cu
bursele private, acordate potrivit legii", prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
a) 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele
fizice", cod 14.13.02.13/a, prevăzut în anexa nr. 3;
b) 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele
fizice", cod 14.13.02.13/5a, prevăzut în anexa nr. 4.
ART. 4
(1) Formularele prevăzute la art. 3 se utilizează pentru definitivarea impozitului anual datorat pe
veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017.
(2) Până la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent stabilește impozitul pe
venitul/câștigul net anual impozabil datorat, emite și transmite deciziile de impunere anuală.
ART. 5
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor de la art.
3 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

ART. 6
Prevederile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul
2017.
ART. 7
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 8
Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale
finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 24 august 2018.
Nr. 2.093.

ANEXA 1
PROCEDURA
de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice și de emitere a
deciziilor de impunere anuală
1. Stabilirea impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat și regularizarea acestuia
cu plățile anticipate datorate de contribuabili pentru anul 2017 se efectuează de compartimentul
cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul
organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
2. Prin organ fiscal central competent se înțelege:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul,
potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu,
pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane
fizice, fără domiciliu fiscal în România.

3. În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
a) decizia de impunere - Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de
persoanele fizice (formularul 250) sau Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din
străinătate de persoanele fizice (formularul 251), după caz;
b) declarația de impunere anuală - Declarația privind veniturile realizate din România (formularul
200), Declarația privind veniturile realizate din străinătate (formularul 201) sau Declarația unică
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I "Date privind
veniturile realizate în anul 2017", după caz.
4. În vederea stabilirii impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat, a emiterii și
comunicării deciziilor de impunere, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal
central competent efectuează următoarele operațiuni:
a) înregistrarea declarațiilor de impunere anuală în aplicația informatică;
b) identificarea contribuabililor care nu au depus declarația de impunere anuală;
c) notificarea contribuabililor care nu au depus declarația de impunere anuală;
d) procesarea declarațiilor de impunere anuală;
e) verificarea de coerență a datelor declarate de contribuabili;
f) recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale;
g) stabilirea bazei de impozitare;
h) emiterea deciziilor de impunere;
i) comunicarea deciziilor de impunere.
Înregistrarea declarațiilor de impunere anuală în aplicația informatică
5.1. În termen de 24 de ore de la primirea declarațiilor de impunere anuală, compartimentul de
specialitate înregistrează formularele în aplicația informatică, în vederea organizării unei evidențe a
declarațiilor depuse.
5.2. Pe baza datelor înregistrate în aplicația informatică, compartimentul de specialitate emite
lista persoanelor fizice care au depus declarația de impunere.
Identificarea contribuabililor care nu au depus declarația de impunere anuală
6.1. Compartimentul de specialitate identifică, cu ajutorul aplicației informatice, persoanele care
au obligația depunerii declarației de impunere anuală, pentru anul 2017.
6.2. Lista persoanelor care au obligația depunerii declarației de impunere anuală se obține pe
baza informațiilor existente în evidența fiscală, constituită pe baza datelor declarate de
contribuabili, plătitorii de venituri, organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau
intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate,
după caz, în funcție de natura venitului realizat.
6.3. La întocmirea listei persoanelor care au obligația depunerii declarației de impunere anuală
pentru anul 2017 se au în vedere următoarele surse de informații:
a) deciziile de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat
(formularul 260), emise pentru anul 2017, pentru următoarele tipuri de venit:
- activități independente - activități de producție, comerț, prestări de servicii sau profesii liberale,
pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
- valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru
care impozitul nu s-a reținut la sursă;

- cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate;
- cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în
valută, cu excepția situațiilor în care plățile anticipate au fost recalculate în anul de raportare, ca
urmare a rezilierii contractului de închiriere și pentru care impozitul este final;
- activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real,
pe baza datelor din contabilitate;
b) declarațiile privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220), depuse în luna
decembrie 2017, pentru următoarele tipuri de venit:
- activități independente pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza
normelor de venit, altele decât veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care
plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă;
- cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real sau prin
utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli;
c) declarațiile informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și
câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (formularul 205), în cazul veniturilor din
jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker sau în
cazul câștigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu
instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului
financiar;
d) declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența
nominală a persoanelor asigurate (formularul 112), în cazul veniturilor din drepturi de proprietate
intelectuală pentru care impozitul reținut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului
anual datorat.
7. După expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere anuală,
compartimentul de specialitate emite, cu ajutorul aplicației informatice, lista persoanelor care nu
au depus declarația de impunere anuală, prin compararea listei persoanelor care au depus
declarația de impunere anuală cu lista persoanelor care au obligația depunerii declarației de
impunere anuală.
Notificarea contribuabililor care nu au depus declarația de impunere anuală
8.1. Compartimentul de specialitate transmite persoanelor care nu au depus declarația de
impunere anuală notificări privind nedepunerea la termen a declarației de impunere. Formularul
"Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere" a fost aprobat prin 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, cu modificările și completările ulterioare.
8.2. Organul fiscal central competent efectuează următoarele operațiuni:
- emite, cu ajutorul aplicației informatice, notificările privind nedepunerea la termen a
declarațiilor de impunere anuală;
- comunică contribuabililor notificările, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în
continuare Cod de procedură fiscală;
- înregistrează data comunicării notificării în evidența fiscală.
8.3. Pentru persoanele fizice care nu au depus declarația de impunere anuală în termen de 15
zile de la data comunicării notificării, organul fiscal stabilește din oficiu impozitul pe venit, potrivit
prevederilor legale.

Procesarea declarațiilor de impunere anuală
9.1. Declarațiile de impunere anuală primite până la data de 31 iulie 2018 se procesează până la
data de 31 august 2018.
9.2. Declarațiile de impunere anuală primite după data de 31 iulie 2018 se procesează în termen
de maximum 15 zile de la data primirii acestora.
Verificarea de coerență a datelor declarate de contribuabili
10.1. Compartimentul de specialitate efectuează, cu ajutorul aplicației informatice, verificarea de
coerență a datelor declarate de contribuabili cu informațiile existente în evidența fiscală,
constituită pe baza următoarelor declarații fiscale, după caz:
- formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de
noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", în cazul veniturilor din jocuri de
noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker sau în cazul
câștigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente
financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
- formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", în cazul veniturilor din drepturi de proprietate
intelectuală;
- formularul 204 "Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și
entități supuse regimului transparenței fiscale", în cazul veniturilor din activități independente, din
activități agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem
real, pe baza datelor din contabilitate.
10.2. Compartimentul de specialitate poate compara datele declarate de contribuabil cu orice
informații relevante, existente în evidența fiscală.
10.3. În cazul în care, după verificarea coerenței datelor, constată neconcordanțe între sumele
declarate de contribuabili și cele existente în evidența fiscală, inclusiv nedeclararea unei surse de
venit, compartimentul de specialitate notifică contribuabilii privind aceste aspecte.
10.4. Organul fiscal central competent efectuează următoarele operațiuni:
- emite, cu ajutorul aplicației informatice, notificările privind neconcordanțele între veniturile
declarate de contribuabili și cele existente în evidența fiscală. Formularul "Notificare privind
neconcordanțele între veniturile declarate și cele existente în evidența fiscală" a fost aprobat prin
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016, cu modificările și
completările ulterioare;
- comunică contribuabililor notificările, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură
fiscală;
- înregistrează data comunicării notificării în evidența fiscală.
10.5. În situația în care contribuabilii se prezintă în termenul indicat în notificare,
compartimentul de specialitate clarifică neconcordanțele împreună cu aceștia, prin înregistrarea
unei declarații rectificative, dacă este cazul.
10.6. În situația în care contribuabilii nu se prezintă în termenul indicat de organul fiscal,
stabilirea sumelor datorate se face de către compartimentul de specialitate, prin estimarea bazei
de impozitare, potrivit art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală.
10.7. Compartimentul de specialitate întocmește o notă referitoare la neconcordanțele
constatate, cu indicarea sumelor pe care le-a avut în vedere la stabilirea impozitului anual datorat.

Recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale
11.1. În cazul veniturilor din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități
agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate, realizate în anul 2017, compartimentul de specialitate determină venitul
net anual recalculat prin deducerea din venitul net declarat de contribuabili a contribuțiilor sociale
obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în
vigoare în anul 2017, denumită în continuare Cod fiscal.
11.2. Contribuțiile sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V din Codul fiscal,
alocate venitului corespunzător fiecărei surse, se deduc, după caz, din:
a) venitul net anual declarat în formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din
România" (rd. 3 "Venit net anual" de la cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii
de venit", lit. B "Date privind venitul/câștigul net anual");
b) venitul net declarat în formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate"
(rd. 3 "Venit net/Câștig net anual" de la cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse și
categorii de venit", lit. B "Date privind venitul realizat");
c) venitul net anual declarat în formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" (rd. 3 "Venit net anual" de la cap. I "Date privind
veniturile realizate în anul 2017", secțiunea 1 "Date privind veniturile realizate din România în anul
2017", lit. B "Date privind venitul/câștigul net anual");
d) venitul net declarat în formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice" (rd. 3 "Venit net/Câștig net anual" de la cap. I "Date privind
veniturile realizate în anul 2017", secțiunea 3 "Date privind veniturile realizate din străinătate în
anul 2017", lit. B "Date privind venitul/câștigul net anual").
11.3. În cazul în care, în anul de impunere, contribuabilii înregistrează pierderi din activități
independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru
care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, contribuțiile sociale
obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V din Codul fiscal, alocate corespunzător fiecărei
surse de venit, majorează pierderea netă anuală, înregistrată pe fiecare sursă.
Stabilirea bazei de impozitare
12. Compartimentul de specialitate stabilește baza de impozitare după cum urmează:
1. În cazul veniturilor din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură,
pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, realizate în
anul 2017, venitul net anual impozabil se stabilește pe fiecare sursă de venit prin deducerea din
venitul net anual recalculat potrivit pct. 11.1 - 11.3 a pierderilor fiscale reportate, conform
dispozițiilor art. 118 din Codul fiscal.
2. În cazul veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe
baza normelor de venit și pentru care declarația privind venitul estimat/norma de venit a fost
depusă în luna decembrie 2017, baza de calcul al impozitului anual reprezintă venitul net aferent
perioadei până la sfârșitul anului de impunere, determinat pe baza normelor de venit aprobate
pentru anul 2017.
3. În cazul veniturilor din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul
net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii, venitul net anual impozabil
reprezintă venitul net anual declarat de contribuabil în declarația de impunere anuală.
4. În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în
cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia
privată, venitul net anual impozabil reprezintă venitul net anual declarat de contribuabil în

declarația de impunere anuală.
5. În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, realizate în anul 2017, baza de impozitare
reprezintă:
a) venitul net anual impozabil stabilit prin deducerea din venitul net anual recalculat potrivit pct.
11.1 - 11.3 a pierderilor fiscale reportate, în cazul în care venitul net se determină în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate;
b) venitul net anual declarat de contribuabil în declarația de impunere, în cazul în care venitul
net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli și pentru care există obligația depunerii
declarației de impunere anuală, potrivit legii;
c) venitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului de impunere, determinat pe baza
normelor de venit aprobate pentru anul 2017, în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor
pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit și pentru care declarația
privind venitul estimat/norma de venit a fost depusă în luna noiembrie sau decembrie 2017.
6. În cazul câștigurilor din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente
financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar,
câștigul net anual impozabil se determină ca diferență între câștigul net anual și pierderile
reportate, potrivit legii, din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operațiuni.
7. În cazul veniturilor realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de
noroc la distanță și festivaluri de poker, baza de impozitare reprezintă fiecare venit brut primit de
un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.
8. În cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației
de impunere anuală, baza de impozitare reprezintă:
a) venitul net declarat de contribuabil la rubrica "Venit net anual" din declarația de impunere
anuală, în cazul veniturilor obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de
cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanțe
salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri
judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează
în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) - h) și art. 62 din Codul fiscal;
b) venitul brut declarat de contribuabil în declarația de impunere anuală, în cazul veniturilor din
alte surse, prevăzute la art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, pentru care contribuabilii au obligația
depunerii declarației privind venitul realizat.
9. În cazul veniturilor realizate din străinătate, baza de impozitare se stabilește conform regulilor
proprii fiecărei categorii de venit, potrivit legii.
13. În cazul veniturilor din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură,
pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, realizate de
persoane fizice cu handicap grav sau accentuat, pe fracțiuni de an, venitul net anual impozabil,
determinat potrivit pct. 12 subpct. 1, se reduce proporțional cu numărul de zile calendaristice
pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.
Emiterea deciziilor de impunere
14.1. Compartimentul de specialitate determină impozitul pe venitul/câștigul net anual
impozabil datorat pentru anul 2017, pe fiecare sursă de venit, emite și transmite formularul 250
"Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice" sau
formularul 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de
persoanele fizice", după caz, până la data de 30 octombrie 2018.
14.2. Pentru contribuabilii care au mai multe surse de venit, deciziile de impunere se emit și se
comunică împreună.
14.3. Dispozițiile art. 96 din Codul de procedură fiscală se aplică corespunzător.

Comunicarea deciziilor de impunere
15.1. Deciziile de impunere se comunică prin modalitățile prevăzute la art. 47 din Codul de
procedură fiscală.
15.2. În termen de 24 de ore de la primirea informației privind data comunicării deciziilor de
impunere, compartimentul de specialitate înregistrează în evidența fiscală data comunicării
acestora.
15.3. După înregistrarea în evidența fiscală a datei comunicării deciziilor de impunere,
compartimentul de specialitate transmite, automat, prin sistemul informatic, datele privind sumele
stabilite prin deciziile de impunere și data comunicării acestora către compartimentul cu atribuții
de evidență pe plătitori persoane fizice.
NOTĂ:
Contribuabilii persoane fizice nu au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe
venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 2017,
dacă până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
au depus la organul fiscal Declarația privind veniturile realizate din România (formularul 200) sau
Declarația privind veniturile realizate din străinătate (formularul 201).
În cazul în care, pentru veniturile realizate în anul 2017, se depune și Declarația unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I "Date privind
veniturile realizate în anul 2017", organul fiscal utilizează pentru definitivarea anului 2017 datele
declarate în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice.
ANEXA 2
PROCEDURĂ
privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru
susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private,
acordate potrivit legii
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
1. Pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează, în condițiile legii,
sau/și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, contribuabilii
persoane fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul
anual/impozitul datorat pe venitul/câștigul net anual impozabil/impozitul datorat pe venitul anual,
potrivit dispozițiilor art. 79, art. 82 alin. (6), art. 102 și art. 123 alin. (2) - (5) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare în anul fiscal 2017.
2. Stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru anul 2017 se
efectuează de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații
fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare
compartiment de specialitate.
3. Prin organ fiscal central competent se înțelege:
a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul,

potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu,
pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane
fizice fără domiciliu fiscal în România.
4. În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
a) cerere - Declarația privind veniturile realizate din România (formularul 200), Declarația unică
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice sau Cerere privind
destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii
(formularul 230), după caz;
b) impozitul anual datorat - impozitul anual, impozitul datorat pe venitul/câștigul net anual
impozabil, impozitul datorat pe venitul anual, după caz.
5. Dispozițiile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.003/2018
pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinația sumei
reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii" se aplică în mod
corespunzător.
CAPITOLUL II
Organizarea evidenței cererilor primite și procesarea acestora. Stabilirea plafonului admis de
lege
6. În vederea organizării unei evidențe a cererilor primite, compartimentul de specialitate
înregistrează în evidență cererile în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora.
7. În vederea stabilirii sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru
susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și pentru acordarea de burse private, potrivit legii,
compartimentul de specialitate procesează cererile în termen de 15 zile de la depunerea acestora.
8. Compartimentul de specialitate stabilește plafonul admis de lege reprezentând 2% din
impozitul anual datorat, pe baza datelor din evidența fiscală, având în vedere următoarele:
a) impozitul pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat - rd. 10 de la secțiunea II din
formularul 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele
fizice";
b) plățile anticipate cu titlu de impozit/impozit anual - rd. 6 de la secțiunea II din formularul 260
"Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat";
c) impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor - rd. 7 de la secțiunea E1 "Venituri
obținute la funcția de bază" sau rd. 4 de la secțiunea E2 "Alte venituri din salarii", după caz, din
formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și
evidența nominală a persoanelor asigurate";
d) impozitul pe veniturile din pensii - col. 10 de la secțiunea IV "Date informative privind
impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe
beneficiari de venit" din formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă,
veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit";
e) impozitul anual datorat - rd. 10 de la secțiunea III din formularul 224 "Declarație privind
veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România", depus pentru luna decembrie a anului de raportare
sau pentru luna în care contribuabilul și-a încetat raportul contractual de muncă, după caz.

CAPITOLUL III
Stabilirea cheltuielilor admise cu bursa privată
9. Compartimentul de specialitate verifică datele înscrise de contribuabili în cerere, precum și
documentele prezentate (de exemplu: contractul încheiat între părți, documentele de plată) și, în
cazul în care constată erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, notifică contribuabilii în
vederea clarificării situației.
10. Compartimentul de specialitate verifică dacă suma plătită de contribuabil pentru bursa
privată se încadrează în plafonul admis de lege și stabilește cheltuielile admise cu bursa privată
după cum urmează:
a) în situația în care suma plătită este mai mare decât plafonul admis de lege, cheltuielile admise
cu bursa privată se stabilesc la nivelul acestui plafon;
b) în situația în care suma plătită este mai mică decât plafonul admis de lege, cheltuielile admise
cu bursa privată se stabilesc la nivelul sumei plătite.
11. În situația contribuabililor care dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 2% din
impozitul anual, atât pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, cât și pentru
acordarea de burse private, în vederea stabilirii cheltuielilor admise cu bursa privată,
compartimentul de specialitate verifică dacă suma înscrisă în cerere pentru susținerea entităților
nonprofit/unităților de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul
admis de lege. În situația în care plafonul admis de lege este depășit, suma totală luată în calcul
este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privată în anul
2017.
12.1. Compartimentul de specialitate stabilește cheltuielile admise cu bursa privată pe baza
documentelor prezentate de contribuabili, precum și a datelor existente în evidența fiscală și emite
deciziile privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private (formularul 255) și/sau deciziile de
impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (formularul 250),
după caz.
12.2. Compartimentul de specialitate comunică deciziile contribuabililor potrivit art. 47 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
12.3. În termen de 24 de ore de la primirea informației privind data comunicării deciziilor de la
pct. 12.1, compartimentul de specialitate înregistrează în evidența fiscală data comunicării
acestora.
12.4. După înregistrarea în evidența fiscală a datei comunicării deciziilor, compartimentul de
specialitate transmite compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori persoane fizice,
automat, prin sistemul informatic, datele privind sumele stabilite și data comunicării deciziilor.
CAPITOLUL IV
Stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea
entităților nonprofit/unităților de cult
13.1. În vederea stabilirii sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru
susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate verifică datele
înscrise în cerere și, în cazul în care constată erori, notifică contribuabilul în vederea clarificării
situației.
13.2. În cazul în care constată erori sau modificări privind datele de identificare ale entității
nonprofit/unității de cult (denumirea, codul de identificare fiscală, contul bancar - IBAN) și poate

identifica elementele necesare stabilirii sumei de virat, direct de la entitatea nonprofit/unitatea de
cult sau din alte surse, compartimentul de specialitate efectuează corecția datelor, fără notificarea
contribuabilului.
14. În vederea stabilirii sumelor de virat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult,
compartimentul de specialitate are în vedere următoarele:
1. În situația contribuabililor care nu au completat în cerere rubrica "Suma", referitoare la
susținerea unei entități nonprofit/unități de cult, suma de virat se stabilește la nivelul plafonului
admis de lege.
2. În situația contribuabililor care au completat în cerere rubrica "Suma", pentru susținerea unei
entități nonprofit/unități de cult, compartimentul de specialitate verifică încadrarea acesteia în
plafonul admis de lege și stabilește suma de virat entității beneficiare astfel:
a) în situația în care suma completată în cerere este mai mare decât plafonul admis de lege,
suma de virat se stabilește la nivelul acestui plafon;
b) în situația în care suma completată în cerere este mai mică decât plafonul admis de lege,
suma de virat se stabilește la nivelul sumei înscrise în cerere.
3. În situația în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2%
din impozitul anual datorat pentru o sursă de venit, pentru susținerea mai multor entități
nonprofit/unități de cult, și nu a completat în cerere rubrica "Suma", suma de virat se stabilește la
nivelul plafonului admis de lege și se distribuie, în mod egal, entităților nonprofit/unităților de cult
beneficiare.
4. În situația în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2%
din impozitul anual datorat pentru o sursă de venit, pentru susținerea mai multor entități
nonprofit/unități de cult, și a completat în cerere rubrica "Suma", compartimentul de specialitate
verifică încadrarea în plafonul admis de lege a sumei totale înscrise în cerere și stabilește sumele
de virat astfel:
a) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mică decât plafonul admis de
lege, sumele de virat fiecărei entități nonprofit/unități de cult se stabilesc la nivelul fiecărei sume
înscrise în cerere;
b) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mare decât plafonul admis de
lege, suma totală de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege și se distribuie,
proporțional, fiecărei entități nonprofit/unități de cult beneficiare.
5. În situația în care persoana fizică optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2%
din impozitul anual datorat pentru o sursă de venit, pentru susținerea mai multor entități
nonprofit/unități de cult, și a completat în cerere rubrica "Suma" numai pentru o parte din
entitățile beneficiare, compartimentul de specialitate verifică încadrarea în plafonul admis de lege
a sumei totale înscrise în cerere și stabilește sumele de virat astfel:
a) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mică decât plafonul admis de
lege, sumele de virat fiecărei entități nonprofit/unități de cult se stabilesc la nivelul fiecărei sume
înscrise în cerere, iar diferența se distribuie în mod egal celorlalte entități nonprofit/unități de cult
beneficiare;
b) în situația în care suma totală, completată în cerere, este mai mare decât plafonul admis de
lege, suma totală de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege și se distribuie,
proporțional, fiecărei entități nonprofit/unități de cult beneficiare, cu mențiunea că, pentru
entitățile nonprofit/unitățile de cult pentru care nu este completată rubrica "Suma", suma
solicitată se consideră, în mod convențional, ca fiind rezultatul împărțirii plafonului admis de lege
la numărul de entități nonprofit/unități de cult beneficiare.
15. Virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din
pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult se realizează în maximum 90 de zile
de la data depunerii cererii.

16.1. În vederea virării sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru
susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate efectuează
următoarele operațiuni:
- sortează formularele 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", formularele
"Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" și
formularele 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe
veniturile din salarii și din pensii" după codurile conturilor bancare (IBAN) ale entităților
nonprofit/unităților de cult;
- editează, cu ajutorul aplicației informatice, un borderou în format hârtie, care conține
următoarele informații:
• numărul/data borderoului;
• denumirea entității nonprofit/unității de cult;
• codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult;
• simbol cont bancar (IBAN).
16.2. Borderoul se aprobă de către conducătorul unității fiscale, cu mențiunea "Bun de plată", și
se transmite unității de trezorerie, cel târziu în termen de 80 de zile de la data depunerii
formularelor.

ANEXA 3 *1)
*1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

Sigla DGRFP

Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice _____
Unitatea fiscală ______________________________________
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Nr. înregistrare __________
Data ______________________
DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice
_ _ _ _
Anul |_|_|_|_|
Către:
Nume ___________________________
Prenume ________________________
Domiciliul:
Localitatea ______________________
Cod poștal _______________________
Stradă ______________ Număr ______
Bloc _____ Scară _____ Ap. _______
Județ (sector) ___________________

Cod numeric personal/
Număr de identificare fiscală:
_____________________________________
În baza art. 133 alin. (9) și (13)
lit. b) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, art. II
alin. (8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 18/2018, precum și a
Declarației privind veniturile
realizate din România/Declarației
unice privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice pe anul .........,
înregistrată sub nr. ........ din
data .............., se stabilește
impozitul anual pe venit, după cum
urmează:

I. Date privind activitatea desfășurată
____________________________________________________________________________
| 1. Categoria de venit
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 2. Determinarea venitului net
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 3. Forma de organizare
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 4. Obiectul principal de activitate
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 5. Cod CAEN
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 6. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care |
|
| se cedează folosința
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/
|
|
| închiriere (nr./data)
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 8. Organizatorul jocurilor de noroc
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 9. Data începerii activității
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
|10. Data încetării activității
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
|11. Număr zile de scutire
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
II. Determinarea impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat
(lei)
____________________________________________________________________________
|
Denumire indicator
|Decizie
|Decizie|
|
|anterioară|curentă|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 1. Venit/Câștig net anual
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 2. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată|
|
|
| pentru anul fiscal
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 4. Contribuția de asigurări sociale datorată pentru anul|
|
|
| fiscal
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 5. Venit net anual recalculat (rd. 1 - rd. 3 - rd. 4)*) |
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 6. Pierdere fiscală anuală recalculată (rd. 2 + rd. 3 + |
|
|
| rd. 4)
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 7. Pierderi fiscale/nete
| 7.1. compensate în
|
|
|
| reportate din anii precedenți | anul de raportare
|
|
|
|
|_________________________|
|
|
|
| 7.2. de reportat
|
|
|
|_______________________________|_________________________|__________|_______|
| 8. Venit/Câștig net anual impozabil (rd. 5 - rd. 7.1)
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 9. Venit net anual impozabil redus**)
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 10. Impozit pe venitul/câștigul net anual impozabil
|
|
|
| datorat
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 11. Suma de virat entității nonprofit/unității de cult |
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 12. Cheltuieli admise cu bursa privată
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 13. Obligații privind plățile anticipate
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 14. Diferențe de impozit
| a. stabilite în plus
|
|
|
| rezultate din regularizarea
| (rd. 10 - rd. 13 |
|
|
| anuală
| rd. 12)***)
|
|
|
|
|_________________________|__________|_______|

|
| b. stabilite în minus
|
|
|
|
| (rd. 13 - rd. 10 +
|
|
|
|
| rd. 12)
|
|
|
|_______________________________|_________________________|__________|_______|
| 15. Diferențe de impozit,
| a. constatate în plus
|
|
| conform art. 94 alin. (2) din |
|
|
| Legea nr. 207/2015, cu
|_________________________|__________________|
| modificările și completările | b. constatate în minus |
|
| ulterioare
|
|
|
|_______________________________|_________________________|__________________|
Diferența stabilită/constatată în minus (rd. 14b sau rd. 15b) în sumă de
__________ lei se compensează și/sau se restituie, după caz, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
Diferența de impozit stabilită în plus (rd. 14a) în sumă de ___________ lei
se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării prezentei.
Diferența de impozit constatată în plus (rd. 15a) 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 reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată,
conform legii.
Decizia de impunere produce efecte de la data comunicării.
____________________________________________________________________________
| *) În situația în care suma rezultată este negativă, aceasta se preia
|
| la rândul 6.
|
| **) Se completează în situația persoanelor fizice cu handicap grav sau
|
| accentuat care realizează venituri scutite de la plata impozitului, conform|
| legii, pe fracțiuni de an.
|
| ***) În situația în care suma rezultată este negativă, aceasta se preia la |
| rândul 14b.
|
| Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ........... |
| Cod 14.13.02.13/a
|
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 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 C.N. 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 stabilite/constatate se vor
personaliza în funcție de situația concretă a contribuabilului.

ANEXA 4 *1)
*1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

Sigla DGRFP

Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice _____
Unitatea fiscală ______________________________________
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Nr. înregistrare __________
Data ______________________
DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ
pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice
_ _ _ _
Anul |_|_|_|_|
Către:
Nume ___________________________
Prenume ________________________
Domiciliul:
Localitatea ______________________
Cod poștal _______________________
Stradă ______________ Număr ______
Bloc _____ Scară _____ Ap. _______
Județ (sector) ___________________

Cod numeric personal/
Număr de identificare fiscală:
_____________________________________
În baza art. 133 alin. (9) și (13)
lit. b) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, art. II
alin. (8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 18/2018, precum și a
Declarației privind veniturile
realizate din străinătate/Declarației
unice privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice pe anul .........,
înregistrată sub nr. ........ din
data .............., se stabilește
impozitul anual pe venit, după cum
urmează:

I. Date privind activitatea desfășurată
____________________________________________________________________________
| 1. Categoria de venit
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 2. Statul în care s-a realizat venitul
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 3. Metoda de evitare a dublei impuneri
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 4. Data începerii activității
|
|
|_________________________________________________________|__________________|
| 5. Data încetării activității
|
|
|_________________________________________________________|__________________|

II. Determinarea impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat
(lei)
____________________________________________________________________________
|
Denumire indicator
|Decizie
|Decizie|
|
|anterioară|curentă|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 1. Venit/Câștig net anual
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 2. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată|
|
|
| pentru anul fiscal
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 4. Contribuția de asigurări sociale datorată pentru anul|
|
|
| fiscal
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 5. Venit net anual recalculat (rd. 1 - rd. 3 - rd. 4)*) |
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 6. Pierdere fiscală anuală recalculată (rd. 2 + rd. 3 + |
|
|
| rd. 4)
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 7. Pierderi fiscale/nete
| 7.1. compensate în
|
|
|
| reportate din anii precedenți | anul de raportare
|
|
|
|
|_________________________|
|
|
|
| 7.2. de reportat
|
|
|
|_______________________________|_________________________|__________|_______|
| 8. Venit/Câștig net anual impozabil (rd. 5 - rd. 7.1)
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 9. Impozit pe venit datorat în România
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 10. Impozit pe venit plătit în străinătate
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 11. Credit fiscal recunoscut
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 12. Diferență de impozit de plată (rd. 9 - rd. 11)
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 13. Impozit pe veniturile din salarii, reținut de
|
|
|
| angajatorul rezident în România, pentru activitatea
|
|
|
| desfășurată în străinătate
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 14. Diferență de impozit din salarii de restituit
|
|
|
| (rd. 13 - rd. 12)
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 15. Diferență de impozit din salarii de plată
|
|
|
| (rd. 12 - rd. 13)
|
|
|
|_________________________________________________________|__________|_______|
| 16. Diferențe de impozit,
| a. constatate în plus
|
|
| conform art. 94 alin. (2) din |
|
|
| Legea nr. 207/2015, cu
|_________________________|__________________|
| modificările și completările | b. constatate în minus |
|
| ulterioare
|
|
|
|_______________________________|_________________________|__________________|
Diferența de impozit din salarii de restituit (rd. 14) sau diferența de
impozit constatată în minus (rd. 16b) în sumă de _______ lei se compensează
și/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Diferența de impozit de plată (rd. 12) sau diferența de impozit din salarii
de plată (rd. 15) în sumă de ____ se plătește în termen de cel mult 60 de zile
de la data comunicării prezentei.
Diferența de impozit constatată în plus (rd. 16a) 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 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 măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se
depune, în termen de 45 zile de la comunicare, potrivit legii, la organul fiscal
emitent.
Prezenta reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată,
conform legii.

Decizia de impunere produce efecte de la data comunicării.
-----------*) În situația în care suma rezultată este negativă, aceasta se preia la
rândul 6.
Număr de operator de date cu caracter personal ................
Cod 14.13.02.13/5a
____________________________________________________________________________
| 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 C.N. 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 stabilite/constatate se vor
personaliza în funcție de situația concretă a contribuabilului.

ANEXA 5
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
a) Denumire: "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele
fizice" (formularul 250)
1. Codul: 14.13.02.13/a
2. Format: A4/t2
3. Caracteristici 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 impozitului pe venitul net anual impozabil din activități
independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, piscicultură și/sau
silvicultură, jocuri de noroc, alte surse, precum și la stabilirea impozitului pe câștigul net anual din
transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar.
6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.
7. Circulă:
- un exemplar, la organul fiscal central competent;
- un exemplar, la contribuabil.
8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
b) Denumirea: "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de
persoanele fizice" (formularul 251)
1. Codul: 14.13.02.13/5a
2. Format: A4/t2
3. Caracteristici 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 impozitului anual datorat pe veniturile realizate din străinătate, pe
surse și categorii de venit, și la acordarea creditului fiscal extern.
6. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal central competent.
7. Circulă:
- un exemplar, la organul fiscal central competent;
- un exemplar, la contribuabil.
8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

