AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR.......
pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în
administrarea impozitului pe venit
Având în vedere dispozițiile art.82, art.85 alin.(8^1), art.86 alin.(4^1),
art.107, art.120 și art.121 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului
Finanțelor Publice comunicat prin adresa nr. …………………………… din
………………………………,
În temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.342 alin.(1) și alin.(4) din
Legea nr.207/2015 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,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul

ORDIN

ART.1 – (1) Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucțiunile de completare
ale următoarelor formulare:
a)

220

"Declaraţie

privind

14.13.01.13/, prevăzut în anexa nr.1;

venitul

estimat/norma

de

venit",

cod

b) 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază
de norme de venit", cod 14.13.01.13/9 şi "Anexa nr. ... la Declaraţia privind
veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", prevăzute în
anexa nr.2;
c) 222 "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii
persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub
formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate", cod 14.13.01.13/5i, prevăzut
în anexa nr.3;
d) 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără
personalitate juridică şi pentru entităţile supuse regimului transparenţei fiscale",
cod 14.13.01.13/1i, prevăzut în anexa nr.4;
e) 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate
salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară
activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5,
prevăzut în anexa nr.5;
(2) Se aprobă modelul și conţinutul următoarelor formulare:
a) 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice",
cod 14.13.02.13/o şi "Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor
persoanelor fizice", prevăzut în anexa nr.6;
b) 257 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor
persoanelor fizice", cod 14.13.02.13/d.d.o, prevăzut în anexa nr.7;
c) 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de
impozit/impozitul anual datorat", cod 14.13.02.13./3a și anexa ”Situație privind
modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”, prevăzute în anexa
nr.8.

ART.2

- (1) Formularele prevăzute la art.1 alin.(1) și alin.(2) lit.c) se

utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2018 și
pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat.
(2) Formularele prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a) și b) se utilizează pentru
impunerile din oficiu efectuate de organul fiscal central competent începând cu
anul 2018.

ART.3 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de
păstrare a formularelor menționate la art.1 alin.(1) și alin.(2), sunt prevăzute în
anexa nr.9.

ART.4 - Anexele nr.1 - 9 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART.5 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor,
Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare şi Direcţia
generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale
finanţelor publice şi unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART.6 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Emis la Bucureşti, la .............

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ,
MIRELA CĂLUGĂREANU

