
 

   

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

ORDIN NR. 

 

pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 

formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul 

proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1022/2562/2016 privind aprobarea 

procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul 

proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor 

formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit  

 

 

 

  Având în vedere dispozițiile art.111 alin.(4) și (5) și art.113 lit.b^1) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al 
Ministerului Finanțelor comunicat prin adresa nr. .............. din data de ..................... 

În temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 alin.(3) din Ordinul 
ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1022/2562/2016 privind aprobarea 
procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților 
imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în 
administrarea impozitului pe venit, cu modificările ulterioare, precum și ale art.11 alin.(3) din 
Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

     
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul  

 
 

ORDIN 

 

 Art.I  Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1022/2562/2016 
privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din 
transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor 
formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.524 din 12 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 1. Anexa nr.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
 2. La anexa nr.10 ”Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a 
formularelor” litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”a) Denumire: "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" (formular 208) 

  1. Cod: 14.13.01.13/10i. 



 

 
 2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi 
editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat 
gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
 3. Se utilizează la declararea informaţiilor privind tranzacţiile prin care s-au efectuat 
transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de 
orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără 
construcţii, din patrimoniul personal. 
 4. Se întocmeşte de către notarul public care autentifică actele de transfer al dreptului de 
proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor 
aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii. 
 5. Circulă în format electronic, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 
 6. Se arhivează la dosarul fiscal al notarului public.” 
 

Art.II Formularul prevăzut la art.I pct.1 se utilizează pentru declararea informațiilor 
privind tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, 
încheiate începând cu semestrul 1 al anului 2022. 

 

Art.III Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile 
generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art.IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 
Emis la București, la  

 

 

 

PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

LUCIAN - OVIDIU HEIUȘ 

 

 

 

 

 

 



 

 


