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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov
Serviciul Asistență pentru Contribuabili

                    Ministerul Finantelor

Declararea începerii/încetării activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în
România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate

  Persoanele  juridice,  fizice,  sau  alte  entităţi  la  care  îşi  desfăşoară  activitatea
persoanele fizice care obţin în România venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din
străinătate, au obligaţia să completeze  şi să depună formularul  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".

Au obligaţia să depună declaraţia informativă:  reprezentanţele din România ale unor
firme,  asociaţii,  fundaţii  sau organizaţii  cu  sediul  în  străinătate,  organizaţii  şi  organisme in-
ternaţionale care funcţionează în România etc.

    OBS.: Misiunile  diplomatice  şi  posturile  consulare  acreditate  în  România,  precum  şi
reprezentanţele  organismelor  internaţionale  ori  reprezentanţele  societăţilor  comerciale  şi  ale
organizaţiilor  economice  străine,  autorizate  potrivit  legii  să  desfăşoare  activitate  în  România,  care
optează ca,  pentru angajaţii  acestora care realizează venituri  din salarii  impozabile  în România,  să
îndeplinească obligaţiile privind calculul, reţinerea şi plata impozitului pe veniturile din salarii, comunică
acest fapt organului fiscal prin completarea şi depunerea formularului 222.

     Declaraţia  informativă se  completează  şi  se  depune pentru  fiecare  contribuabil  care
obţine  venituri  sub  formă  de  salarii  şi  asimilate  salariilor  din  străinătate  pentru  activitatea
desfăşurată în România.

Termenul de depunere a declaraţiei:
- 30 zile de la data  începerii sau încetării  activităţii sau de la data apariţiei oricărei modificări
privind începerea/încetarea activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă.
 
Organul fiscal competent:
Declaraţia se completează şi se depune depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală
este înregistrată persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea
contribuabilul.

Modul de depunere a declaraţiei:
 - Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă,
prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
-  Declaraţia  poate  fi  depusă  şi  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă,
potrivit legii: online (portalul e-guvernare) sau prin SPV (Spațiul Privat Virtual).
                        
-----------------------------------------------
Baza  legală:  OPANAF  3780/2017,  art.82  alin.(1)  din  Legea  227/2015  privind  Codul  fiscal,  pct.18  din  Normele
metodologice date în date în aplicarea art. 82 aplicarea din Codului fiscal

 Material informativ elaborat de către Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili la data de 24.02.2021


