Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare
Serviciul Asistență pentru Contribuabili

INFORMARE
privind modificarea și completarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a
impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice
Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor
fizice a fost aprobată prin OPANAF nr. 1251 din 09 august 2021 pentru modificarea și
completarea OPANAF nr. 2862/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu
a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului unor formulare,
publicat în Monitorul Oficial nr. 802 din 20 august 2021.

Prezentăm principalele aspecte fiscale din cuprinsul acestui act normativ:

la Anexa nr. 1-”Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe
veniturile persoanelor fizice„ din cadrul OPANAF nr. 2862/2016, Cap. II- ”Identificarea și
notificarea contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative,potrivit legii”Secțiunea 1 ” Identificarea contribuabililor care au obligația depunerii declarației de
impunere potrivit legii”- la punctul 7 alin.(2) s-au introdus două noi litere după litera l) .
 m) indemnizația prevăzută la art. XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 30/2020, pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit
legii;
 n) indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020,
pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.
 Nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili
din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă şi
categorie de venit, potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
 Stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată se efectuează, de către compartimentul cu atribuţii de
gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal
central competent, asupra veniturilor impozabile în România, potrivit Codului fiscal şi pentru
fiecare an fiscal pentru care nu au fost depuse declaraţii de impunere, conform legii.
 Conform Procedurii, compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care
au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pe baza informaţiilor existente în evidenţa
fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau
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intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate,
după caz, în funcţie de natura venitului realizat, precum şi din schimbul de informaţii între
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate.
 Astfel, cu noile modificări, Lista persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei
de impunere va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere,
următoarele tipuri de venit:
a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe
baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă;
c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate;
d) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de
cheltuieli, cu excepţia veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este
exprimată în lei şi pentru care nu s-a exercitat opţiunea pentru stabilirea venitului net anual în
sistem real;
e) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate;
f) silvicultură şi/sau piscicultură;
g) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de
cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condiţiile derulării contractului de închiriere
în anul de impunere;
h) activităţi independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în
condiţiile continuării activităţii în anul de impunere;
i) cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente, impuse
pe baza normelor de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere;
j) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
k) venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;
l) venituri din străinătate pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit
legii.
m) indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1), (1^1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, pentru care
există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii;
n) indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020
privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi
pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii.

În cadrul aceleași secțiuni, după alineatul (13) se introduce, alineatul (14) cu
următorul cuprins:
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 ”(14) În cazul veniturilor prevăzute la alin.(2) lit.m) și n) se vor avea în vedere datele
furnizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială”
 Astfel, în cazul veniturilor din indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) şi (4) din
O.U.G.nr. 30/2020 și la art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020 se vor avea în vedere datele furnizate
de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.
 Estimarea bazei de impozitare pentru veniturile din indemnizații se efectuează pe baza
informaţiilor primite de la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
 Baza de impozitare se determină în conformitate cu prevederile art.78 alin. (2) lit.b) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;”
 Impozitul anual datorat/impozitul pe venit/câștigul net anual anual datorat/impozitul
lunar pe veniturile din indemnizații, după caz, se stabilește de organul fiscal prin aplicarea
cotei de impozitare prevăzute de legislația în vogoare pentru anul fiscal pentru care se
face impunerea din oficiu, asupra bazei de impozitare.
 Formularul ”Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor
fizice” prevăzut inițial în anexa nr.2 se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa
nr.1 la prezentul ordin.
 Formularul 256 ” Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”,
prevăzut inițial în anexa nr.3 se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr.2 la
prezentul ordin.
Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ

Şef serviciu,
Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,
Dorian BOT

Satu Mare, P-ța Romana nr.3-5
Tel/fax 0261807059/0261732215
Formular unic de contact: https://www.anaf.ro/asistpublic/
Website: https://www.anaf.ro/anaf/internet/Cluj
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