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Formularele 220, 223 și 260 vor fi adaptate modificărilor legislative
ANAF supune dezbaterii publice un proiect de ordin prin care se propune
adaptarea, la modificarile legislative, a modelului, conținutului și instrucțiunilor de
completare ale formularelor 220, 223 si 260, utilizate pentru declararea venitului estimat
sau pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit.
În domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale datorate de persoanele
fizice, modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte:
- introducerea unor dispoziții referitoare la recalcularea, de către organul fiscal, a
plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat, în cazul încetării sau
suspendării temporare a activităţii, în cursul anului de impunere, desfășurate de
contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate
în locuințe proprietate personală;
- modificarea bazei de calcul al contribuțiilor sociale datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinţei
bunurilor, din investiţii, precum și din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.
Pentru celelalte formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, aprobate
prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3622/2015 și
care nu suferă modificări, propunem preluarea acestora în prezentul proiect de act
normativ, pentru a facilita îndeplinirea de către contribuabili a obligațiilor declarative,
precum și pentru aplicarea unitară de către organul fiscal a procedurilor de administrare.

* * *
Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la
adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparența decizionalã. De
asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relatiii Publice și MassMedia din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot
fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu
mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele adrese:

Prin scrisori la adresa poștalã: Agenția Naționalã de Administrare
Fiscalã, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare,
Relații Publice si Mass-Media;

Prin email la adresa presa@anaf.ro
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind
transparenþa decizionalã în Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, se poate
accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate de presã aflat pe site-ul instituției.
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