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                                Depunerea  
      Formularului 200 “Declaraţie privind veniturile                   
                         realizate în România”  
                           pentru anul 2016 

 

 

  
 

 

    Termenul de depunere: 25 mai 2017      
 
 
 
      Cine are obligaţia depunerii formularului? 
 
 

         Formularul 200  se depune: 
 

     a) de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de 
asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: 
 activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de 

servicii; venituri din exercitarea unei profesii liberale; venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală – în situaţia în care contribuabilii nu au optat pentru 
stabilirea impozitului pe baza normei de venit; venituri din închirierea în scop turistic 
a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare 
mai mare de 5 camere; venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în 
locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare în scop turistic 
cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului 
net în sistem real sau care au depăşit în cursul anului numărul de 5 camere de 
închiriat; venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare 
de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere calificate în categoria venituri din 
activităţi independente); 

 cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă; 
 activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; 
 piscicultură şi/sau silvicultură; 
 transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente 

financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul 
aurului financiar; 

 jocuri de noroc, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri 
de poker; 

 alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei, altele decât 
cele prevăzute la art.114 alin.(2) lit.a) – k) din Codul Fiscal; 
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    b) de către persoanele fizice care au realizat în anul 2016 venituri  aferente 
activităţii independente, cedarea folosinţei bunurilor,  activităţi agricole pentru care 
venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură  și/sau silvicultură, transferul 
titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv 
instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar şi care 
optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, 
pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile 
legii (asociații, fundații, organizații sindicale, patronate,camere de comerț, partide 
politice, asociații de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariaților în măsura în 
care, potrivit legilor proprii de organizare şi  funcţionare, desfăşoară activităţi nonprofit, iar 
sumele primite din impozit sunt folosite în acest scop), unităţilor de cult, precum şi pentru 
acordarea de burse private, conform legii, 

 

 Depunerea şi transmiterea formularului 
 

 
   Formularul 200 se completează cât mai lizibil, în format hârtie, în 2 exemplare şi se 

depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are 
domiciliul, astfel:  

- direct la registratura organului fiscal; 
- prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.  

 Totodată se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă: 
- online, urmând instrucţiunile postate pe www.anaf.ro/Servicii online/Declaraţii 

electronice/Persoane fizice prin intermediul unui certificat digital calificat şi a 
dreptului de utilizare a serviciului „Depunere Declaraţii online”; 

- prin Spaţiul Privat Virtual, urmând instrucţiunile postate pe 
www.anaf.ro/SpatiulPrivatVirtual/Înregistrare/Înrolare persoane fizice în spaţiul privat 
virtual.   

 

           Nu au obligaţia depunerii declaraţiei 200:    
 Persoanele fizice care au realizat în anul 2016 venituri din categoria 

activităţilor independente pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este 
final şi cele care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi independente 
impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus 
declaraţia de venit estimat în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi 
anticipate, conform legii; 

 Persoanele fizice care au realizat  în anul 2016 venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor, în următoarele situaţii: 

         -  veniturile din închiriere pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi 
          este stabilită în lei şi nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, iar 
          la sfârşitul anului anterior (2015) nu au îndeplinit condiţiile pentru calificarea    
          veniturilor în  categoria veniturilor din activităţi independente (plăţile anticipate cu 
          titlul de impozit efectuate în cursul anului sunt egale cu impozitul anual datorat şi 
          impozitul este final);      
         -  în cazul contractelor de închiriere pentru care chiria  reprezintă echivalentul în lei al 
          unei sume în valută  se reziliează în cursul anului fiscal (determinarea venitului brut  
         se  stabileşte pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare 
         an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei, plăţile anticipate stabilite vor fi 
         recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de 
         documente justificative). 
         -  venituri din arendă; 

http://www.anaf.ro/Servicii
http://www.anaf.ro/SpatiulPrivat
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       Categoriile de persoane fizice  menţionate anterior ,care nu au obligaţia 
       depunerii declaraţiei 200 pentru veniturile realizate şi care au efectuat în cursul 
       anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea 
       acestora  şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% 
       din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau al unităţilor de 
       cult depun declaraţia 200 prin completarea Secțiunii III “DESTINAŢIA SUME 
       REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN ÎMPOZITUL DATORAT PE VENITUL 
       NET/CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL”, potrivit instrucţiunilor. 
  
          De asemenea au obligaţia depunerii declaraţiei  200, persoanele nerezidente: 
 pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare , orice alte operaţiuni 

cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din 
transferul aurului financiar,  efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislaţiei 
în materie, rezident în România, dacă: 

       -   prin 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; 
     -    respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidenţă fiscală. 
          Declaraţia se depune la Administraţia pentru Contribuabili nerezidenţi din cadrul 
          D.G.R.F.P Bucureşti. 
 rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care  

         România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care a optat 
         pentru regularizarea impozitului  pentru declararea veniturilor realizate în România 
         în calitate de  artişti de spectacol sau sportivi, din activităţi artistice şi sportive, ( se  
         anexează 2 certificate de rezidenţă fiscală, unul pentru anul de realizare a venitului şi 
       unul prin care s-a optat pentru regularizarea impozitului, în original, în copie certificată 
          de organul fiscal sau în copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în  limba 
          română); 
          Declaraţia se depune la Administraţia pentru Contribuabili nerezidenţi din cadrul 
          D.G.R.F.P Bucureşti.  
  pentru declararea veniturilor realizate în România în calitate de  artişti de spectacol 

sau sportivi, din activităţi artistice şi   sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un 
stat străin; 

          Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul           
          împuternicitului. 
 rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 

European, pentru declararea veniturilor din activităţi independente obţinute în 
România, în cazul şi care au optat pentru regularizarea impozitului (se  anexează 2 
certificate de rezidenţă fiscală, unul pentru anul de realizare a venitului şi unul prin 
care s-a optat pentru regularizarea impozitului, în original, în copie certificată de 
organul fiscal sau în copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba 
română);   

           Declaraţia se depune la Administraţia pentru Contribuabili nerezidenţi din cadrul 
           D.G.R.F.P Bucureşti. 
 pentru declararea veniturilor realizate în România, scutite de impozit potrivit 

convenţiilor de evitare a dublei impuneri; 
           Declaraţia se depune la Administraţia pentru Contribuabili nerezidenţi din cadrul 
           D.G.R.F.P Bucureşti sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul 
           împuternicitului, după caz.        
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  Baza legală: 

 Articolele 79, 82 alineat (6), 84 alineat (2), 88 alineat (2), 102 alineat (1), 121 alineat (8) şi 
(9), 123 alineat (2) şi (3), 223 alineat (4), 226, 227 alineat (3) din Legea 227/2015 privind 
Codul fiscal; 

 Punctele 15, 18, 27, 39  din H.G.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 Ordinul Preşedintelui ANAF 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea 
impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                                    Material informativ elaborat de către Serviciul Asistenţă pentru    
                             Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P Braşov la data de 22.05.2017                                                                            


