AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR.
pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr.3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind
definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale
datorate de persoanele fizice

Având în vedere dispozițiile:
- art.5 alin.(4), art.79, art.82 alin.(6) și art.102 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- art.342 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și
completările ulterioare,
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, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La art.1, alin.(2), după litera b) se introduce litera c), cu următorul cuprins:
„c) 255 "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private", cod
14.13.02.13/b, prevăzut în anexa nr.81”.
2. La Anexa nr.9 “Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de
păstrare a formularelor”, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

“k) Denumire: "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private"
(formular 255)
1. Cod: 14.13.02.13/b
2. Format: A4/t2
3. Caracteristicile de tipărire: - se tipărește pe ambele feţe;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare
şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
4. Se difuzează: gratuit.
5. Se utilizează: la stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private în limita unei sume
reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii.
6. Se întocmeşte: - în două exemplare de organul fiscal central competent.
7. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal central competent;
- un exemplar, la contribuabil/ împuternicitul acestuia în format hârtie.
8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului”.
ART.II – Formularul 255 "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele
private", cod 14.13.02.13/b, este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
ART.III - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală
de reglementare a colectării creanțelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale
ale finanţelor publice şi unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART.IV - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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