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DEFINITIVAREA IMPOZITULUI ANUAL DATORAT PE VENITURILE                                      
REALIZATE  DE  PERSOANELE FIZICE CARE AVEAU OBLIGA ŢIA                                 
DEPUNERII DECLARAŢIEI PRIVIND VENITUL REALIZAT în anul 2017 

 
 

Pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017, organul fiscal stabileşte, 
potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, impozitul pe venitul/câştigul net 
anual impozabil datorat pe fiecare sursă de venit şi efectuează regularizarea acestuia cu 
plăţile anticipate datorate prin emiterea deciziei de impunere pe baza declaraţiei de 
impunere anuală depuse: 

- Declaraţia privind veniturile realizate din România (formularul 200),  
-    Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate (formularul 201) sau               
-  Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 

persoanele fizice (Declaraţia unică) 
Persoanele fizice nu aveau obligaţia depunerii Declaraţiei unice pentru veniturile 

realizate în anul 2017 dacă până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 18/2018 (23 martie 2018) au depus la organul fiscal formularul 200 sau, după 
caz, formularul 201. 

În cazul în care, pentru veniturile realizate în anul 2017, s-a depus şi Declaraţia 
unică, organul fiscal utilizează pentru definitivarea anului 2017 datele declarate în 
Declaraţia unică. 

 
La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute 

în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de 
evitare a dublei impuneri, după caz.  

 
Deciziile de impunere se emit şi se transmit de organul fiscal până la data de  
                                           30 octombrie 2018 .  
 
Persoanele care nu au depus declaraţia de impunere anuală vor primi notificări 

privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere.  
Pentru persoanele fizice care nu depun declaraţia de impunere anuală în termen de 

15 zile de la data comunicării notificării, organul fiscal stabileşte din oficiu impozitul pe venit. 
------------------------------------------------------------ 
Baza legal ă: 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 133 
alineatul 13; 
- Ordinul ANAF nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual 
pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare; 
- Ordinul ANAF 1869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului 
anual pe veniturile persoanelor fizice.  
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