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Precizări privind

 
 
 
 
 
 În  Monitorul Oficial
pentru modificarea anexei
informaţiilor pe care 
standard de control fiscal,
transmitere, precum şi
categoriile de contribuabili/plătitori
control fiscal . 
 
 Principalele modificări:
 - pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în 
categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic 
contribuabili mici, şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 
2022, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 
ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
 
  - contribuabilii nerezidenţi
obligaţia de depunere
pentru contribuabilii 
 
    - contribuabilii care
marilor contribuabili,
categoria contribuabililor
informative D406 începând
ianuarie 2023), respectiv
categoria în care au fost
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MINISTERUL FINANȚELOR        

țională de Administrare Fiscală 

Generală Regională a Finanțelor 

privind depunerea formularului 406 -
informativă SAF-T 

Oficial nr. 275/22.03.2022 a fost publicat OPANAF
anexei nr. 5 la OPANAF nr. 1.783/2021 privind
 contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare
fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile
şi termenele de transmitere şi data/datele

contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită 

modificări: 
pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în 

categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic 
şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 

bligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 
ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;

nerezidenţi înregistraţi doar în scop de TVA în România
depunere a Declaraţiei informative D406 începând cu

mici (1 ianuarie 2025); 

care la data de 31 decembrie 2021 erau încadraţi
, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt

contribuabililor mijlocii sau mici au obligaţia depunerii
începând cu data de referinţă pentru contribuabilii

respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025),
fost încadraţi începând cu 1 ianuarie 2022. 
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- declarație 

OPANAF 373/2022 
privind natura 
declare prin fişierul 

condiţiile de 
data/datele de la care 

fişierul standard de 

pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în 
categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic 

şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 
bligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 

ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici; 

România au 
cu data de referinţă 

încadraţi în categoria 
sunt încadraţi în 

depunerii Declaraţiei 
contribuabilii mijlocii (1 

2025), în funcţie de 
 


