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DECLARAŢIILE  FISCALE SE VOR DEPUNE  EXCLUSIV PRIN 
MIJLOACE ELECTRONICE SAU PRIN SISTEME ELECTRONICE DE 

TRANSMITERE LA DISTANŢĂ 
 

 Declararea obligaţiilor fiscale se va face obligatoriu în sistem electronic 
electronic prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. Astfel, începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii 
ianuarie 2018, următoarele declaraţii se transmit obligatoriu electronic, prin 
intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: 
 
- 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"; 
- 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit";  
- 120 "Decont privind accizele"; 
- 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din 

jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de 
venit"; 

- 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile 
scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi"; 

- 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"; 

- 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată"; 
- 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"; 
- 307 "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia 

ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"; 
- 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de 

către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă 
pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. 
g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"; 

- 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările 
intracomunitare"; 

- 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate 
pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA"; 

     -   710 "Declaraţie rectificativă". 
 

Baza legală: articol 103 alineatul (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
 Ordinul ANAF 2326/2017 publicat in Monitorul Oficial 649/08.08.2017. 

 
      Materialele informative elaborate de  Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul 

DGRFP Brasov sunt publicate pe pagina de internet a D.G.R.F.P Braşov şi pot fi vizualizate 
accesând link-ul  
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Brasov/asistenta_contribuabili/informatii_curente/informatii_privi

nd_noutati_legislative_bv, pentru informaţii suplimentare contribuabilii au la dispoziţia Call-

center-ul ANAF la numărul de telefon: 031 403.91.60 sau Formularul de contact-secţiunea 
Asistenţă în domeniu fiscal, de pe site-ul www.anaf.ro. 

 . 
 Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili                                                                     
din cadrul DGRFP Brasov la data de 22.08.2017 
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