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Stima�i contribuabili, 

 
În vederea îndeplinirii în bune condi�ii a obliga�iilor declarative ce v� revin, în cele ce urmeaz�, v� facem cunoscute unele aspecte 

referitoare la procedura �i  termenul de depunere a formularului 200 „Declara�ie privind veniturile realizate din România”, în conformitate 
cu prevederile art. 83 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, OPANAF nr. 52/2012 pentru 
aprobarea modelului �i con�inutului unor formulare prev�zute la titlul III din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, astfel: 
 
 Care este termenul de depunere a declara�iei de venit pentru anul 2013 ? 
 Declara�ia de venit pentru veniturile realizate în anul 2013 se depune pân� la data de 26 mai 2014.  
 
 Cine are obliga�ia depunerii  formularului 200  "Declara�ie  privind veniturile realizate din România" ? 
 Au obliga�ia s� depun� declara�ia de venit contribuabilii care în anul 2013 au realizat: 

� venituri din activit��i independente,  
� venituri din cedarea folosin�ei bunurilor, inclusiv veniturile din arend� în situa�ia în care contribuabilii au optat pentru determinarea 

venitului net în sistem real, 
� venituri din activit��i agricole pentru care venitul net se stabile�te în sistem real,  
� venituri din piscicultu� �i silvicultur�, 
� câ�tig net anual/pierdere net� anual� generat� de tranzac�ii cu titluri de valoare, altele decât p�r�ile sociale �i valorile mobiliare în 

cazul societ��ilor închise, 
� câ�tig net anual/pierdere net� anual� din opera�iuni de vânzare-cump�rare de valut� la termen, pe baz� de contract, precum �i 

orice alte opera�iuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzac�ionate pe pie�e autorizate �i supravegheate de Comisia 
Na�ional� a Valorilor Mobiliare. 
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Cine nu are obliga�ia depunerii declara�iei de venit ? 
 Nu au obliga�ia s� depun� declara�ia de venit contribuabilii care în anul 2013 au realizat: 
� venituri din activit��i independente impuse pe baz� de norme de venit (cu excep�ia persoanelor care au depus declara�iile de venit 

estimativ/norma de venit în luna decembrie �i pentru care nu s-au stabilit pl��i anticipate);  
� venituri din activit��i independente pentru care impozitul se re�ine la surs� de c�tre pl�titorul de venit �i impunerea este final� 

potrivit op�iunii contribuabilului manifestat� în condi�iile  prevederilor art. 52^1 (venituri din drepturi de proprietate intelectual�; din 
activit��i desf��urate în baza contractelor/conven�iilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum �i a contractelor de agent; venituri din 
activitatea de expertiz� contabil� �i tehnic�, judiciar� �i extrajudiciar�); 
� venituri din cedarea folosin�ei bunurilor sub form� de arend�, a c�ror impunere este final� potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1); 
� venituri din cedarea folosin�ei bunurilor pentru care chiria prev�zut� în contractul încheiat între p�r�i este stabilit� în lei, nu au optat 

pentru determinarea venitului net în sistem real �i la sfâr�itul anului anterior nu îndeplineau condi�iile pentru calificarea veniturilor în 
categoria veniturilor din activit��i independente (adic� aveau mai pu�in de 5 contracte de închiriere), pentru care pl��ile anticipate cu titlu 
de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat �i impozitul este final, cu urm�toarele excep�ii, pentru care exist� obliga�ia depunerii 
declara�iei: 

- pentru situa�iile în care declara�ia de venit estimativ a fost depus� în luna decembrie �i pentru care nu s-au stabilit     
  pl��i anticipate, conform legii; 
- pentru situa�iile în care intervin modific�ri ale clauzelor contractuale, dar nu rezilierea contractelor - în care chiria   
  este exprimat� în lei - în cursul anului; 
- pentru situa�iile în care investi�iile la bunurile mobile �i imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui    
  de�in�tor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosin�ei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat,   
  sunt efectuate de cealalt� parte contractant�. 

� venituri sub form� de salarii �i venituri asimilate salariilor, pentru care informa�iile sunt cuprinse în declara�ia privind calcularea �i 
re�inerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declara�ii lunare, depuse de contribuabilii prev�zu�i la art. 60 din Codul fiscal; 
� venituri din investi�ii de tipul dividendelor, dobânzilor, venituri din lichidarea unei persoane juridice, câ�tigul/pierderea generat� din 

tranzac�iile cu p�r�i sociale �i valori mobiliare în cazul societ��ilor închise;  
� venituri din premii �i din jocuri de noroc, a c�ror impunere este final�; 
� venituri din pensii; 
� venituri din activit��i agricole cu impunere final� realizate între 1 ianuarie 2013 – 1 februarie 2013, din valorificarea produselor 

agricole ob�inute dup� recoltare, în stare natural�, de pe terenurile agricole proprietate privat� sau luate în arend�, c�tre unit��i 
specializate pentru colectare, unit��i de procesare industrial� sau c�tre alte unit��i pentru utilizare ca atare; 
� venituri din activit��i agricole realizate între 1 februarie 2013 – 31 decembrie 2013, impuse pe baz� de norme de venit, pentru care 

impunerea este final�; 
� venituri din alte surse. 
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Cum se depune formularul 200 ? 
Declara�ia de venit se depune, împreun� cu anexele completate, dac� este cazul : 
- în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po�tal, prin scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, 
- prin mijloace electronice de transmitere la distan��, prin utilizarea serviciului de depunere declara�ii on-line, existent pe portalul e-
guvernare.ro. 

 
 Unde se depune formularul 200 ? 
 Declara�ia de venit se depune la: 
� organul fiscal în a c�rui raz� teritorial� contribuabilul are adresa unde î�i are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuie�te 

efectiv, în cazul în care aceasta este diferit� de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; 
� organul fiscal în a c�rui raz� teritorial� se afl� domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, dup� caz, în cazul 

persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru urm�toarele categorii de venituri: 
 - venituri din drepturi de proprietate intelectual�; 

- venituri din cedarea folosin�ei bunurilor din derularea unui num�r mai mare de 5 contracte de închiriere la sfâr�itul anului fiscal; 
- venituri din investi�ii reprezentând câ�tiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât p�r�ile sociale �i valorile 
mobiliare în cazul societ��ilor închise; 
- venituri din investi�ii reprezentând câ�tiguri/pierderi din opera�iuni de vânzare-cump�rare de valut� la termen, pe baz� de  
contract, precum �i din orice alte opera�iuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzac�ionate pe pie�e 
autorizate �i supravegheate de Comisia Na�ional� a Valorilor Mobiliare.  
� organul fiscal în a c�rui raz� teritorial� se afl� sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, f�r� domiciliu fiscal în 

România care realizeaz� venituri, altele decât cele prev�zute la punctul anterior. 
            

 
 

Gabriela IONESCU 
�ef Administra�ie Adjunct Colectare, 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

Coordonator Compartiment Servicii pentru Contribuabili                                  
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                                                                                                                            Întocmit Vladu Maria/exp. asistent/CSC/anunt forumarul 200/08.05.2014                                                                                                                                                                                                                       


