ORDIN Nr. 3726/2017 din 19 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe
venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1038 din 29 decembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 125 alin. (8^1), art. 130 şi art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 90 alin. (4) şi ale art. 107 alin.
(1), alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin
Adresa nr. 715.766 din data de 19.12.2017,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
ART. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea
formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de
persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.068 din 30 decembrie
2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (2), după litera c) se introduc cinci noi litere, literele d) - h), cu următorul
cuprins:
"d) Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere, cod 14.13.07.13/v,
prevăzut în anexa nr. 8^2;
e) Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei informative, cod 14.13.07.13/i, prevăzut
în anexa nr. 8^3;
f) Notificare privind completarea eronată a declaraţiei informative, cod 14.13.07.13/i.e, prevăzut în
anexa nr. 8^4;
g) Notificare privind neconcordanţele între veniturile declarate şi cele existente în evidenţa fiscală,
cod 14.13.08.13/n, prevăzut în anexa nr. 8^5;
h) Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere conform art. 107 alin. (5)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cod 14.13.07.13/t, prevăzut în anexa nr.
8^6."
2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 4
Anexele nr. 1-8, 8^1 - 8^6 şi 9 fac parte integrantă din prezentul ordin."
3. La anexa nr. 2, formularul 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate", cod
14.13.01.13/7, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.
4. La anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea formularului 201 "Declaraţie privind
veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7, la capitolul II "Completarea declaraţiei",
punctul 4, litera A, subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.1. Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate, supuse
impunerii în România, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia
asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de

orice fel fără construcţii evidenţiază distinct, în declaraţie, tranzacţiile încheiate în perioada 1.01. 31.01.2017, respectiv tranzacţiile încheiate începând cu data de 1.02.2017. Pentru tranzacţiile
încheiate în perioada 1.01. - 31.01.2017, persoanele fizice menţionează şi perioada de deţinere a
proprietăţii imobiliare care a fost înstrăinată, bifând, după caz, căsuţa «dobândite într-un termen
de până la 3 ani inclusiv» sau căsuţa «dobândite într-un termen mai mare de 3 ani» de la secţiunea
II «Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit», litera A «Date privind activitatea
desfăşurată», pct. 2 «Categoria de venit» din formular".
5. La anexa nr. 4, formularul 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă,
veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit", cod
14.13.01.13/l, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.
6. La anexa nr. 4, instrucţiunile privind completarea formularului 205 "Declaraţie informativă
privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din
investiţii, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l, se modifică şi se completează după cum
urmează:
a) La capitolul I "Depunerea declaraţiei", la punctul 1, după litera f) se introduc două noi litere,
literele g) şi h), cu următorul cuprins:
"g) venituri din pensii;
h) venituri realizate de persoanele fizice dintr-o asociere fără personalitate juridică constituită cu o
persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unei activităţi."
b) La capitolul II "Completarea declaraţiei", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. Căsuţa «Declaraţie rectificativă» se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative.
În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a
obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de
drept fiscal, se bifează rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală» şi se completează codul de identificare fiscală a succesorului.
De asemenea, la secţiunea I «Date de identificare a plătitorului de venit», la rubrica «Cod de
identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa."
7. La anexa nr. 5, formularul 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la
sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi", cod 14.13.01.13/v.n., se modifică şi se
înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 3.
8. La anexa nr. 5, la instrucţiunile privind completarea formularului 207 "Declaraţie informativă
privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi", cod
14.13.01.13/v.n., la capitolul II "Completarea declaraţiei", punctul 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"2. Căsuţa «Declaraţie rectificativă» se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative.
În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a
obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de
drept fiscal se bifează rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală» şi se completează codul de identificare fiscală a succesorului.
De asemenea, la secţiunea I «Date de identificare a plătitorului de venit», la rubricile «Cod de
identificare fiscală din România» şi «Cod de identificare fiscală din străinătate» se înscrie codul de
identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa."
9. După anexa nr. 8^1 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 8^2 - 8^6, având conţinutul prevăzut
în anexele nr. 4 - 8 la prezentul ordin.
10. La anexa nr. 9 "Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a
formularelor", după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
"l. Denumire:
l.1. «Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere», cod 14.13.07.13/v;
l.2. «Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei informative», cod 14.13.07.13/i;
l.3. «Notificare privind completarea eronată a declaraţiei informative», cod 14.13.07.13/i.e;
l.4. «Notificare privind neconcordanţele între veniturile declarate şi cele existente în evidenţa
fiscală», cod 14.13.08.13/n;
l.5. «Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere conform art. 107 alin. (5)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală», cod 14.13.07.13/t.

1. Format: A4/t1
2. Caracteristici de tipărire:
- se tipăreşte pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru completare şi editare.
3. Se difuzează gratuit.
4. Se utilizează în scopul înştiinţării contribuabililor cu privire la:
- neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare, prevăzute de lege;
- erori identificate în completarea declaraţiilor fiscale;
- nedepunerea declaraţiei de impunere la termenul prevăzut la art. 107 alin. (5) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent.
6. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal central competent;
- un exemplar la contribuabil.
7. Se arhivează la dosarul contribuabilului."
ART. II
Formularele prevăzute la art. I punctele 3, 5 şi 7 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate
începând cu anul 2017 şi definitivarea impozitului anual.
ART. III
Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. IV
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia
informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale
ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

Bucureşti, 19 decembrie 2017.
Nr. 3.726.

ANEXA 1*)
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.695/2016)
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
ANAF
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

DECLARAŢIE
privind veniturile realizate
din străinătate
_ _ _ _
Anul |_|_|_|_|

201

______________________________
| _
|
| |_| Declaraţie rectificativă |
|______________________________|
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
______________________________________________________________________________
| I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|
Cod numeric personal/Număr |
|
de identificare fiscală
|

|
_____________________ Iniţiala __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Nume
|_____________________| tatălui |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|
___________________________________
|
| Prenume
|___________________________________|
|
|
_____________________
_____
___________________ |
| Stradă
|_____________________| Număr |_____| Bancă |___________________| |
|
_
_
_
_
___
|
| Bloc |_| Scară |_| Etaj |_| Ap. |_| Judeţ/ |___|
|
|
Sector
|
|
__________________
___
_____________ |
| Localitate |__________________| Cod poştal |___| Cont bancar |_____________| |
|
(IBAN)
|
|
_______________
_____________
__________________ |
| Telefon
|_______________| Fax |_____________| E-mail |__________________| |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
|
|______________________________________________________________________________|
|
_________________________
|
| 1. Statul în care s-a realizat venitul |_________________________|
|
|
|
| 2. Categoria de venit
|
|
_
_
_
_ |
| activităţi de producţie, |_| profesii
|_| drepturi de |_| cedarea
|_||
| comerţ, prestări
liberale
proprietate
folosinţei
|
| servicii
intelectuală
bunurilor
|
|
_
_
_
|
| activităţi agricole |_| silvicultură |_| piscicultură |_|
|
|
_
_ |
| transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni |_| dobânzi
|_||
| cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
_ |
| financiare derivate, precum şi transferul aurului
dividende
|_||
| financiar
_
_ |
| remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de
|_| pensii
|_||
| administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri
_ |
| similare*)
_ alte
|_||
| salarii plătite din România pentru activitatea
|_| venituri
|
| desfăşurată în străinătate
_ |
|
_
_
alte
|_||
| premii |_| jocuri de noroc |_|
venituri
|
|
din
|
|
investiţii
|
| transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
|
| personal:
_
|
|
în perioada 01.01 - 31.01.2017
|_|
|
|
_
|
|
începând cu 01.02.2017
|_|
|
|
_
|
| dobândite într-un termen de până la 3 ani,
|_|
|
| inclusiv
|
|
_
|
| dobândite într-un termen mai mare de 3 ani
|_|
|
|
_
|
| cu titlu de moştenire
|_|
|
|
_______
_____ |
| 3. Data începerii activităţii |_______| 4. Data încetării activităţii |_____||
|______________________________________________________________________________|
*) Remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare obţinute de membrii
consiliului de administraţie, membrii directoratului, membrii consiliului de
supraveghere, administratori, directori, cenzori fondatori, reprezentanţi în
adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în
funcţii similare.
______________________________________________________________________________
| Notă: Se vor anexa documentele justificative privind venitul realizat şi
|
|
impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din ţara în care |
|
s-a obţinut venitul şi cu care România are încheiată convenţie de
|
|
evitare a dublei impuneri.
|

|______________________________________________________________________________|
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/7
______________________________________________________________________________
| B. DATE PRIVIND VENITUL REALIZAT
|
|______________________________________________________________________________|
|
(lei) |
|
________________________________________ |
| 1. Venit brut
| 1.
|
|
|
|
| |
| ................................. |_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |
|
________________________________________ |
| 2. Cheltuieli deductibile
| 2.
|
|
|
|
| |
| ................................. |_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |
|
________________________________________ |
| 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2)/
| 3.
|
|
|
|
| |
|
Câştig net anual
|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |
| .................................
|
|
________________________________________ |
| 4. Pierdere fiscală (rd. 2 | 4.
|
|
|
|
| |
|
rd. 1)/Pierdere netă anuală
|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |
| .................................
|
|
________________________________________ |
| 5. Impozit pe venit plătit în
| 5.
|
|
|
|
| |
|
străinătate
|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |
| .................................
|
|
________________________________________ |
| 6. Impozit pe veniturile din
| 6.
|
|
|
|
| |
|
salarii, reţinut de
|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |
|
angajatorul rezident în România
|
|
pentru activitatea desfăşurată
|
|
în străinătate**)
|
| .................................
|
|______________________________________________________________________________|
**) Se completează numai în situaţia în care plătitorul venitului nu mai
există sau acesta se află în procedura de insolvenţă, potrivit legii.
______________________________________________________________________________
| III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/CURATORULUI FISCAL
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|
Cod de identificare fiscală |
|
_____________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Nume, prenume/Denumire |_____________________|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|
__________________
_____
_
_
_
_ |
| Stradă |__________________| Număr |_____| Bloc |_| Scară |_| Etaj |_| Ap. |_||
|
__________
__________________
_____ |
| Judeţ/Sector |__________| Localitate |__________________| Cod poştal |_____| |
|
_______________
______________
____________________ |
| Telefon |_______________| Fax |______________| E-mail |____________________| |
|______________________________________________________________________________|
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
_____________________________________
______________________________________
|
___________ | |
___________ |
| Semnătură contribuabil |___________|| | Semnătură împuternicit/ |___________||
|
| | curator fiscal
|
|_____________________________________| |______________________________________|
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
| Loc rezervat organului fiscal
|
|
______
__________
|
|
Nr. înregistrare: |______| Data: |__________| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
ANEXA 2*)
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 3.695/2016)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
ANAF
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ
privind impozitul reţinut la sursă,
veniturile din jocuri de noroc şi
câştigurile/pierderile din investiţii,
pe beneficiari de venit
_ _ _ _
Anul |_|_|_|_|

205

_
|_| Declaraţie rectificativă
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
_
|_| Declaraţie depusă
Cod de identificare
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
potrivit art. 90
fiscală a succesorului |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
alin. (4) din
Legea nr. 207/2015
privind Codul de
procedură fiscală
I. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT
______________________________________________________________________________
|
Cod de identificare fiscală |
| Denumire/
_______________________
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Nume, prenume |_______________________|
|___| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|
____________
___
___
___
___
___ |
| Stradă |____________| Număr |___| Bloc |___| Scară |___| Etaj |___| Ap. |___||
|
________
________________
_________ |
| Judeţ/Sector |________| Localitate |________________| Cod poştal |_________||
|
_______
___________
_______________________ |
| Telefon |_______|
Fax |___________|
E-mail |_______________________||
|______________________________________________________________________________|
II. DATE RECAPITULATIVE
______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||Nr. | Tip de venit | Număr
| Total | Total
|Total bază | Total
||
||crt.|
| beneficiari | câştig/| pierdere |de calcul al| impozit ||
||
|
| de venit
| Venit | (lei)
|impozitului | reţinut ||
||
|
|
| brut
|
|
(lei)
| (lei) ||
||
|
|
| (lei) |
|
|
||
||____|______________|_____________|________|__________|____________|_________||
|| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
||
||____|______________|_____________|________|__________|____________|_________||
||
|
|
|
|
|
|
||
||____|______________|_____________|________|__________|____________|_________||
||
|
|
|
|
|
|
||
||____|______________|_____________|________|__________|____________|_________||
||
|
|
|
|
|
|
||
||____|______________|_____________|________|__________|____________|_________||
|______________________________________________________________________________|
III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR
_________________
Tip de venit: |_________________|
IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ, VENITURILE DIN
JOCURI DE NOROC ŞI CÂŞTIGURILE/PIERDERILE DIN INVESTIŢII, PE BENEFICIARI DE
VENIT
____________________________________________________________________
| __________________________________________________________________ |
||Nr. |Numele şi
|Rezident/ |Statul de|Codul
|Codul de
||
||crt.|prenumele
|Nerezident|rezidenţă|numeric
|identificare||
||
|beneficiarului|
|
|personal/
|fiscală din ||
||
|de venit
|
|
|Numărul de |străinătate ||
||
|
|
|
|identificare|
||
||
|
|
|
|fiscală din |
||
||
|
|
|
|România
|
||
||
|
|
|
|
|
||
||____|______________|__________|_________|____________|____________||
|| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
||

||____|______________|__________|_________|____________|____________||
||
|
|
|
|
|
||
||____|______________|__________|_________|____________|____________||
||
|
|
|
|
|
||
||____|______________|__________|_________|____________|____________||
|____________________________________________________________________|
- continuare _______________________________________________________
| _____________________________________________________ |
||Neimpozabil |Câştigul/|Pierdere|Baza de
|Impozitul||
||potrivit
|Venitul | (lei) |calcul al |reţinut ||
||convenţiei*)|brut
|
|impozitului| (lei) ||
||
| (lei) |
|
(lei)
|
||
||____________|_________|________|___________|_________||
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
||
||____________|_________|________|___________|_________||
||
|
|
|
|
||
||____________|_________|________|___________|_________||
||
|
|
|
|
||
||____________|_________|________|___________|_________||
|_______________________________________________________|
*) Se completează numai în cazul persoanelor fizice nerezidente care obţin
venituri din transferul titlurilor de valoare pentru care, în convenţia de
evitare a dublei impuneri încheiată între România şi statul de rezidenţă al
persoanei fizice nerezidente, nu este menţionat dreptul de impunere pentru
România şi respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de
rezidenţă fiscală.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
________________________
Nume, Prenume
|________________________|
________________
________________________
Semnătură |________________|
Funcţia/Calitatea |________________________|
________________________________________________________________________________
_________________
___________
Loc rezervat
Nr. înregistrare: |
| Data: |
|
organului fiscal
|_________________|
|___________|
________________________________________________________________________________
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/I
ANEXA 3*)
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 3.695/2016)
*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
ANAF
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ
privind impozitul reţinut la sursă/
veniturile scutite, pe beneficiari
de venit nerezidenţi
_ _ _ _
Anul |_|_|_|_|

207

_
|_| Declaraţie rectificativă
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
_
|_| Declaraţie depusă
potrivit art. 90
alin. (4) din
Legea nr. 207/2015
privind Codul de
procedură fiscală

Cod de identificare
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
fiscală a succesorului |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

I. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT
______________________________________________________________________________
|
______________________________
Codul de identificare
|
| Denumire/ |
|
fiscală din România
|
| Nume,
|
| ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

| prenume
|
| |___| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|
|
|
Codul de identificare
|
|
|
|
fiscală din străinătate*)
|
|
|
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|
|______________________________|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|
____________
___
___
___
___
___ |
| Stradă |____________| Număr |___| Bloc |___| Scară |___| Etaj |___| Ap. |___||
|
______________
______________
______ |
| Judeţ/Sector |______________| Localitate |______________| Cod poştal |______||
|
______________
______________
______________________ |
| Telefon |______________| Fax |______________| E-mail |______________________||
|______________________________________________________________________________|
II. DATE RECAPITULATIVE
______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||Nr. | Tip de venit | Număr
| Total venit | Total bază | Total
||
||crt.|
| beneficiari | brut scutit | de calcul al| impozit
||
||
|
| de venit
|
(lei)
| impozitului | reţinut
||
||
|
|
|
|
(lei)
|
(lei)
||
||
|
|
|
|
|
||
||____|_______________|_____________|_____________|_____________|_____________||
|| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
||
||____|_______________|_____________|_____________|_____________|_____________||
||
|
|
|
|
|
||
||____|_______________|_____________|_____________|_____________|_____________||
||
|
|
|
|
|
||
||____|_______________|_____________|_____________|_____________|_____________||
||
|
|
|
|
|
||
||____|_______________|_____________|_____________|_____________|_____________||
|______________________________________________________________________________|
III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR
_________________
Tip de venit: |_________________|
IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ/VENITURILE SCUTITE,
PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENŢI
______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||Nr. |Denumirea/|Statul de|Codul de|Codul de|Venit |Baza de |Impozi-|Actul
||
||crt.|Numele şi |rezidenţă|identi- |identi- |brut |calcul |tul
|normativ||
||
|prenumele |
|ficare |ficare |scutit|al
|reţinut|
||
||
|
|
|fiscală |fiscală |(lei) |impozi- | (lei) |
||
||
|
|
|din
|din
|
|tului
|
|
||
||
|
|
|România |străină-|
| (lei) |
|
||
||
|
|
|
|tate**) |
|
|
|
||
||____|__________|_________|________|________|______|________|_______|________||
|| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5 |
6
|
7
|
8
||
||____|__________|_________|________|________|______|________|_______|________||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
||____|__________|_________|________|________|______|________|_______|________||
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
||____|__________|_________|________|________|______|________|_______|________||
|______________________________________________________________________________|
*) Se completează în situaţia în care plătitorul venitului este un sediu
permanent din România al unei persoane nerezidente, înscriindu-se codul de
identificare fiscală al persoanei nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în
România prin intermediul sediului permanent respectiv, emis de autoritatea
fiscală din statul al cărui rezident este persoana nerezidentă.
**) Se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit
nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este
persoana nerezidentă.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
________________________
Nume, Prenume
|________________________|
________________
________________________
Semnătură |________________|
Funcţia/Calitatea |________________________|

________________________________________________________________________________
_________________
___________
Loc rezervat
Nr. înregistrare: |
| Data: |
|
organului fiscal
|_________________|
|___________|
________________________________________________________________________________
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/v.n.
ANEXA 4
(Anexa nr. 8^2 la Ordinul nr. 3.695/2016)
_________
|
|
| Sigla*) |
|
|
|_________|

Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......
Unitatea fiscală ......................................
Serviciul/Biroul/Compartimentul .......................
Nr. de înregistrare ..............
Data .............................

Către**) .....................................
Cod de identificare fiscală ..................
Str. ............. nr. ..., bl. ...., sc. ...,
et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........,
localitatea .............., cod poştal .......
de impunere

Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei

Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit evidenţelor
noastre, aţi realizat venituri
din ................................................... şi aveţi obligaţia
depunerii declaraţiei ...................., pentru
perioada .........................
Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege se
sancţionează cu amendă contravenţională, prevăzută la art. 336 alin. (3) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
Nedepunerea declaraţiei, în termen de 15 zile de la primirea prezentei,
atrage după sine stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată, potrivit art. 107
alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, vă rugăm să vă prezentaţi, în termen de 15 zile de la data
primirii prezentei, în vederea audierii, conform prevederilor art. 9 din Legea
nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana
care poate fi contactată este
doamna/domnul .................................................., la sediul
nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele .....
- ..... .
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
În situaţia în care aţi îndeplinit obligaţiile declarative, vă rugăm să nu
daţi curs prezentei.
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele .....................
-----------*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
**) Se vor trece numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de
identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale contribuabilului.
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi
ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului
de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .........
Cod 14.13.07.13/v.

ANEXA 5
(Anexa nr. 8^3 la Ordinul nr. 3.695/2016)
_________
|
|
| Sigla*) |
|
|
|_________|

Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......
Unitatea fiscală ......................................
Serviciul/Biroul/Compartimentul .......................
Nr. de înregistrare ..............
Data .............................

Către**) .....................................
Cod de identificare fiscală ..................
Str. ............. nr. ..., bl. ...., sc. ...,
et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........,
localitatea .............., cod poştal .......
Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei informative
Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit evidenţei
noastre, aveaţi obligaţia depunerii
declaraţiei ........................................ pentru
perioada ..................... .
_________________________________________________________________________
| Natura obligaţiei fiscale/venitului | Tip formular | Termen de depunere |
|_____________________________________|______________|____________________|
|
|
|
|
|_____________________________________|______________|____________________|
|
|
|
|
|_____________________________________|______________|____________________|
Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege se
sancţionează cu amendă contravenţională, prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. d)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana
care poate fi contactată este
doamna/domnul ............................................., la sediul nostru
sau la numărul de telefon ........................, între orele ..... - ..... .
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
În situaţia în care aţi îndeplinit obligaţiile declarative, vă rugăm să nu
daţi curs prezentei.
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele .....................
-----------*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
**) Se vor trece numele, prenumele/denumirea, codul de identificare fiscală
şi domiciliul fiscal ale contribuabilului.
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi
ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului
de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .........
Cod 14.13.07.13/i.

ANEXA 6
(Anexa nr. 8^4 la Ordinul nr. 3.695/2016)
_________
|
|
| Sigla*) |
|
|
|_________|

Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......
Unitatea fiscală ......................................
Serviciul/Biroul/Compartimentul .......................
Nr. de înregistrare ..............
Data .............................

Către**) .....................................
Cod de identificare fiscală ..................
Str. ............. nr. ..., bl. ...., sc. ...,
et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........,
localitatea .............., cod poştal .......
Notificare privind completarea eronată a declaraţiei
informative
Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoştinţă că, în urma verificării
modului de completare a declaraţiei ...................., înregistrată cu
nr. ........................, pentru perioada de raportare ...................,
au fost identificate erorile din lista anexată.
În vederea efectuării corecturilor vă rugăm să depuneţi o declaraţie
rectificativă sau să vă prezentaţi, în termen de 15 zile de la primirea
prezentei, la sediul unităţii fiscale pentru clarificarea situaţiei
dumneavoastră fiscale.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana
care poate fi contactată este doamna/domnul ..........................., la
sediul nostru sau la numărul de telefon ........................... între
orele ..... - ..... .
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele .....................
-----------*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
**) Se vor trece numele, prenumele/denumirea, codul de identificare fiscală
şi domiciliul fiscal ale contribuabilului.
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi
ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului
de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .......
Cod 14.13.07.13/i.e.
ANEXA 7
(Anexa nr. 8^5 la Ordinul nr. 3.695/2016)
_________
|
|
| Sigla*) |
|
|
|_________|

Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......
Unitatea fiscală ......................................
Serviciul/Biroul/Compartimentul .......................
Nr. de înregistrare ..............
Data .............................

Către**) .....................................
Cod de identificare fiscală ..................
Str. ............. nr. ..., bl. ...., sc. ...,
et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........,
localitatea .............., cod poştal .......

Notificare privind neconcordanţele între veniturile declarate şi cele
existente în evidenţa fiscală
Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoştinţă că, în urma verificării
modului de completare a
declaraţiei ....................................................................
., înregistrată sub nr. ........... pentru perioada de
raportare .........................., au rezultat neconcordanţe între sumele
declarate de dvs. şi cele existente în evidenţa fiscală, după cum urmează:
_________________________________________________________________________
| Categoria de venit | Valoarea declarată | Valoarea din evidenţa fiscală |
|
|
(lei)
|
(lei)
|
|____________________|____________________|_______________________________|
|
|
|
|
|____________________|____________________|_______________________________|
|
|
|
|
|____________________|____________________|_______________________________|
În vederea clarificării situaţiei dumneavoastră fiscale vă rugăm să vă
prezentaţi la sediul unităţii fiscale sau să depuneţi o declaraţie
rectificativă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana
care poate fi contactată este
doamna/domnul ............................................., la sediul nostru
sau la numărul de telefon ....................., între
orele ....................... .
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele .....................
-----------*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
**) Se vor trece numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de
identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale contribuabilului.
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi
ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului
de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ........
Cod 14.13.08.13/n.
ANEXA 8
(Anexa nr. 8^6 la Ordinul nr. 3.695/2016)
_________
|
|
| Sigla*) |
|
|
|_________|

Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ......
Unitatea fiscală ......................................
Serviciul/Biroul/Compartimentul .......................
Nr. de înregistrare ..............
Data .............................

Către**) .....................................
Cod de identificare fiscală ..................
Str. ............. nr. ..., bl. ...., sc. ...,
et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........,
localitatea .............., cod poştal .......
Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere conform
art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoştinţă că, întrucât declaraţia de
impunere ............................... pentru perioada de
raportare ........................., pentru

veniturile ............................., înregistrată cu
nr. ........................, a fost depusă după termenul de 60 de zile de la
data comunicării Deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor
fizice nr. ......../..........., se menţin sumele stabilite prin decizie.
Potrivit art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, anularea deciziei
de impunere din oficiu se face în condiţiile în care declaraţia privind
obligaţiile fiscale stabilite din oficiu se depune în termen de 60 de zile de la
data comunicării deciziei de impunere din oficiu.
Vă mulţumim.
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele .....................
-----------*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
**) Se vor trece numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de
identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale contribuabilului.
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi
ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului
de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ........
Cod 14.13.07.13/t.

