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ANAF propune adaptarea unor formulare

ANAF  propune,  printr-un  proiect  de  ordin,  adaptarea  modelului  și  conținutului
următoarelor  formulare  utilizate  pentru declararea veniturilor realizate  începând cu 1
ianuarie 2016, precum și pentru definitivarea impozitului anual și a contribuțiilor sociale:

- 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România";
- 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate";
- 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi

entităţi supuse regimului transparenţei fiscale";
- 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri

de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit";
- 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe

beneficiari de venit nerezidenți";
-  230 "Cerere privind destinaţia  sumei reprezentând până  la 2% din impozitul

anual pe veniturile din salarii şi din pensii";
-  250 "Decizie de impunere anuală  pentru veniturile realizate din România de

persoanele fizice";
- 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de

persoanele fizice".

Față de formularele utilizate în prezent, prin proiectul de act normativ supus dezbaterii,
au  fost  propuse  o  serie  de  modificări  în  conținutul  acestora,  precum  și  aprobarea
modelului și  conținutului unui nou formular:  Formular 207 - "Declaraţie informativă
privind  impozitul  reținut  la  sursă/veniturile  scutite,  pe  beneficiari  de  venit
nerezidenți". Declarația se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care
au obligația calculării, reținerii şi plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la
sursă a impozitului, realizate de beneficiari de venit nerezidenți, conform Titlului VI din
Legea nr.227/2015, sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România
cu alte state. 

*   *  *
Proiectele  de  acte  normative,  iniţiate  de  ANAF,  sunt  făcute  publice  pe  site-ul  instituţiei  la  adresa
www.anaf.ro,  domeniul INFO  ANAF/  Transparen ţa  decizional ă. De  asemenea,  acestea  pot  fi
consultate la  Serviciul  Comunicare,  Relaţii  Publice  şi  Mass-Media  din cadrul  ANAF, cu sediul  în  str.
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

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 menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la
următoarele adrese:



• Prin  scrisori  la  adresa  poştală: Agen ţia  Naţional ă  de  Administrare  Fiscal ă,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 -  la  Serviciul Comunicare, Rela ţii Publice şi Mass-
Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro 
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru  a  avea  acces  la  informaţiile  de  presă  privind  aplicarea Legii  nr.52/2003  privind  transparenţa
decizională  în  Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală,  se  poate  accesa  domeniul  INFO ANAF  /
Comunicate  de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

     

Pentru orice reclama ţie sau neregul ă referitoare
 la administra ţia fiscal ă, apela ţi gratuit ANAF,  la nr. de  .


