MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR.
pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr.3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea
impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu
modificările ulterioare

Având în vedere dispozițiile art.125 alin.(8^1), art.130, art.132 alin.(2) și art.134 din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum și
ale art.107 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.207 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare,
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) și alin.(4) din Legea nr.207 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.11
alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin
adresa nr. …................ din …......................,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul

ORDIN

ART.I - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3695/2016
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.1068 din 30 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La art.1 alin.(2), după litera c) se introduc cinci noi litere, literele d) – h), cu următorul
cuprins:
“d) Notificare privind nedepunerea în termen a declarației de venit, cod 14.13.07.13/v,
prevăzut în anexa nr.82;
e) Notificare privind

nedepunerea

în

termen

a

declarației

informative,

cod

14.13.07.13/i, prevăzut în anexa nr.83;
f) Notificare privind

completarea

eronată

a

declarației

informative,

cod

14.13.07.13/i.e, prevăzut în anexa nr.84;
g) Notificare privind neconcordanţele între veniturile declarate şi cele existente în
evidenţa fiscală, cod 14.13.08.13/n, prevăzut în anexa nr.85;
h) Notificare privind depunerea declarației fiscale după termenul de 60 de zile de la
data comunicării Deciziei de impunere din oficiu, cod 14.13.07.13/t, prevăzut în anexa nr.86.”
2. Art.4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„4. Anexele nr.1-8, 81 – 86 și 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 înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr.1.
4. La Anexa nr.2, instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 201
„Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7, la capitolul II
„Completarea declarației”, punctul 4, subpunctul.2.1 se modifică și se completează după cum
urmează:
“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 tranzacțiile încheiate
în perioada 01.01 – 31.01. 2017, respectiv tranzacțiile încheiate începând cu data de 01.02.
2017. Pentru tranzacțiile încheiate în perioada 01.01. – 31.01.2017, persoanele fizice
menționează și perioada de deținere a proprietăţii imobiliare care a fost înstrăinată, bifând,
după caz, căsuţa “dobândite într-un termen de până la 3 ani, inclusiv” sau căsuța “dobândite
într-un termen mai mare de 3 ani” de la secţiunea II "Date privind veniturile realizate, pe surse
și categorii de venit" pct.2 "Categoria de venit" din formular”.

5. La Anexa nr.4, la instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 205
"Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi
câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l, la capitolul I
„Depunerea declarației”, la punctul 1 se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul
cuprins:
“g. venituri din pensii;
h. venituri din activități realizate într-o asociere fără personalitate juridică constituită
între o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr.170/2016, şi o persoană fizică sau orice
altă entitate - asociere fără personalitate juridică.”
6. La Anexa nr.9 “Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de
păstrare a formularelor” după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
“k. Denumire:
k.1. “Notificare privind nedepunerea în termen a declarației de venit”, cod
14.13.07.13/v;
k.2.

“Notificare

privind

nedepunerea

în

termen

a

declaraţiei

informative”,

declaraţiei

informative”,

cod14.13.07.13/i;
k.3.

“Notificare

privind

completarea

eronată

a

cod14.13.07.13/i.e;
k.4. “Notificare privind neconcordanțele între veniturile declarate și cele existente în
evidența fiscală”, cod 14.13.07.13/n;
k.5. “Notificare privind depunerea declarației fiscale după termenul de 60 de zile de la
data comunicării Deciziei de impunere din oficiu”, cod 14.13.07.13/t.
1. Format: A4/t1
2. Caracteristici de tipărire: - se tipărește pe o singură față;
- se poate utiliza și 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 sau cu privire la erori identificate în
completarea declaraţiilor fiscale.
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, în format hârtie.
7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.”

7. După anexa nr.81 se introduc cinci noi anexe, anexele nr.82 – 86, având cuprinsul
prevăzut în anexele nr.2-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART.II – Formularul prevăzut la art.I, pct.3 se utilizează pentru declararea veniturilor
realizate începând cu 1 ianuarie 2017.
ART.III - Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin
ART.IV - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală
de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și Direcţia
generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale
finanţelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART.V - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Emis la Bucureşti, la

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ
MIRELA CĂLUGĂREANU

