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În atenţia persoanelor fizice autorizate!
După 31 martie 2022, plăţile
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

 

Începând cu anul 2022, declara
persoanelor fizice care 
exercita profesii libere se depun la organul fiscal
teritorială se află domiciliul fiscal
cu dispozițiile art. 31 alin. (1
 
Prin Ordinul 2021/2021
fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în 
mod independent sau exercită profesii libere
fiscale reprezentând
inclusiv a impozitului pe venitul din salarii aferent 
secundare, se efectuează
economice în mod independent
secundare ale acestora, 
deservește organul fiscal competent

Până la 31 martie 2022, eventualele 
care desfăşoară activităţi econ
libere la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul vechilor organe fiscale, 
ulterior datei de 31 decembrie 2021, se vor transfera la unitatea Trezoreriei 
Statului la care este arondat noul organ fiscal competent, pe baza 
următoarelor informa

a) codul de identificare fis
economice in mod independent
schimba competenta de administrare 
b) vechiul organ fiscal; 
c) noul organ fiscal competent.
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În atenţia persoanelor fizice autorizate! 
31 martie 2022, plăţile eronate ale persoanelor fizice care 

activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
returna plătitorilor 

2022, declarațiile de impunere şi declarațiile
persoanelor fizice care desfășoară activităţi economice în mod independent sau 
exercita profesii libere se depun la organul fiscal central în a 

domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit î
art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală

Ordinul 2021/2021 privind competenţa de administrare a obligaţiilor 
fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în 
mod independent sau exercită profesii libere s-a stabilit că p

 impozite, taxe, contribuții şi alte venituri bugetare, 
inclusiv a impozitului pe venitul din salarii aferent activit

efectuează de către persoanele fizice care desfă
n mod independent sau exercita profesii libere si/sau sediile 

secundare ale acestora, după caz, la unitatea Trezoreriei Statului
organul fiscal competent.  

la 31 martie 2022, eventualele plăti efectuate de către persoanele
care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercita profesii 

Trezoreriei Statului din cadrul vechilor organe fiscale, 
ulterior datei de 31 decembrie 2021, se vor transfera la unitatea Trezoreriei 
Statului la care este arondat noul organ fiscal competent, pe baza 

informații: 

a) codul de identificare fiscala al persoanelor fizice care desfă
economice in mod independent sau exercita profesii libere pentru care se 
schimba competenta de administrare începând cu data de 1 ianuarie 2022;
b) vechiul organ fiscal;  
c) noul organ fiscal competent. 
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persoanelor fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se vor 

țiile informative ale 
n mod independent sau 

în a cărui rază 
stabilit în conformitate 

) lit. a) din Codul de procedură fiscală. 

strare a obligaţiilor 
fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în 

plata obligațiilor 
i alte venituri bugetare, 

activității sediilor 
desfășoară activităţi 

sau exercita profesii libere si/sau sediile 
caz, la unitatea Trezoreriei Statului care 

persoanele fizice 
n mod independent sau exercita profesii 

Trezoreriei Statului din cadrul vechilor organe fiscale, 
ulterior datei de 31 decembrie 2021, se vor transfera la unitatea Trezoreriei 
Statului la care este arondat noul organ fiscal competent, pe baza 

rsoanelor fizice care desfășoară activităţi 
sau exercita profesii libere pentru care se 

cu data de 1 ianuarie 2022; 
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Operațiunile de transfer se efectuează până la data de 31 martie 2022, prin 
redirijarea automată a plăților eronate. 
 
După data de 31 martie 2022, eventualele plăţi efectuate eronat de către 
persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 
sau exercită profesii libere, la unitățile Trezoreriei Statului la care sunt 
arondate vechile organe fiscale, se vor returna plătitorilor. 
 
Baza legală : Ordin 2021/2021 privind competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale 
datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau 
exercită profesii libere  
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