
 

Formularul 200 - DECLARAŢIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA  

            CINE depune Declaraţia 200? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Persoanele fizice care în 2015 au obţinut din România: 

Venituri din activităţi independente (cu excepţia 
celor impozitate la norma de venit pentru care s-au 
efectuat plăţi anticipate și pentru care nu sunt 
necesare regularizări) 

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală 
(cu excepția celor pentru care s-a optat pentru 
reținerea la sursă a impozitului final de 16%)  
 

Activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, 
comision, mandat/în baza contractelor ori 
convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului Civil (cu 
excepția celor pentru care s-a optat pentru reținerea 
la sursă a impozitului final de 16%) 
 

Venituri din activităţi agricole impuse pe baza 
datelor din contabilitatea în partidă simplă 
 

Câştiguri/pierderi realizate din transferul titlurilor 
de valoare, altele decât părţi sociale şi valori 
mobiliare în cazul societăţilor închise 
 

Câştiguri/pierderi din vânzarea-cumpărarea de 
valută la termen, pe bază de contract 
 

Venituri din jocuri de noroc 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor (din chirii) 
 

NU au obligaţia să depună declaraţia 
persoanele fizice care: 
- în anul de raportare au realizat venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor pentru care 
chiria este stabilită în lei; 
- nu au optat pentru determinarea venitului 
net în sistem real; 
- la sfârşitul anului anterior, nu se încadrează 
la venituri din activităţi independente (adică 
pentru care impozitul este final) 

SE depune declaraţia 200 dacă: 
- declaraţia privind venitul estimat a 
fost depusă în decembrie şi nu s-au stabilit 
plăţi anticipate; 
- s-au modificat clauzele contractuale, 
cu excepţia cazului în care contractul a fost 
reziliat și organul fiscal a recalculat plățile 
anticipate datorate; 
- chiriașii au făcut investiţii în bunurile 
mobile şi imobile care fac obiectul unor 
contracte de cedare a folosinţei bunurilor, 
inclusiv a celor de comodat. 



 

 

 

 

 

 

 

  

           
 
 
            
 
              FORMULARUL declaraţiei este disponibil: 
 

 

 

  

2. Persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 
European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru 
regularizarea impozitului în România 

3. Persoanele fizice care optează pentru sponsorizarea unei entităţi nonprofit şi/sau restituirii 
cheltuielilor cu burse private acordate de persoana fizică  în limita a 2% din impozitul anual, cu 
excepţia celor care realizează venituri din salarii 

 

 
Pe www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Persoane fizice  
 

La orice unitate fiscală teritorială, GRATUIT 



 

UNDE se depune declaraţia? 
 

Direct la registratură 
                                          Direct la registratură                                                                                                                                  Prin poştă, cu scrisoare recomandată 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

      La organul fiscal competent:

Online, pe www.anaf.ro/Servicii online/Declaratii electronice/Persoane 
fizice, în acest caz fiind necesar un certificat digital calificat şi dreptul de 
utilizare a serviciului "Depunere declaraţii online" 

 

Prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, pe www.anaf.ro/Spatiul 
Privat Virtual/Înregistrare/Înrolare persoane fizice.  
 

  Termen de depunere: 25 mai 2016 

 

SANCŢIUNI pentru nedepunerea în termen:  AMENDĂ 50 - 500 de lei 

Informațíi suplimentare: 
- accesând pagina de Internet, www.anaf.ro, secţiunea Ghiduri Curente; 
- telefonic, la Biroul central asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60; 
- la serviciille/birourile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale. 
Instrucțiuni de completare a formularului  găsiți pe site-ul ANAF 

http://www.anaf.ro/
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/despre_impozite_si_taxe/Despre_impozitul_%20pe_venit/!ut/p/a1/hY_LDoIwEEW_xQVbplDFxl1FhRBjXEjEbkxJeBlsSanw-1bCwhjF2c3NObkzwCABJnhXFVxXUvD6tTPvGjqhF7rEjQiO54j65LB0dieHHF0DXAyAfgxFHz7drgc_Jr4JAjz6E8Cf_jOwqYpgg0dg4sQIWFHLdHj3QkWKSQFMZXmmMmU_lIlLrZt2ZSEL9X1vc8FzW0kLfeNL2WpI3jBo7nGCbou629PZE4CbdBU!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

