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Cum completăm declaraţia 201

• Declaraţie privind veniturile din străinătate – formular 201
• Se referă la veniturile din anul 2008
• Se depune până pe 15 mai 2009 la Administraţia 

finanţelor publice în raza căreia aveţi domiciliul – direct 
sau prin recomandată poştală

• Se depune de persoanele fizice române cu domiciliul în 
România precum şi de persoanele care îndeplinesc 
condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 
lit. b) sau lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, timp de 3 
ani consecutivi 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor - 2009
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Cum completăm declaraţia 201

Codul numeric personal sau Număr de 
identificare fiscală : copiaţi-l din actul de 
identitate.

Declaraţie rectificativă: 
dacă aţi depus deja declaraţia 
201 şi doriţi să corectaţi o 
eroare, treceţi aici un X şi 
completaţi declaraţia cu toate 
datele corecte.
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Cum completăm declaraţia 201

Venituri comerciale: Sunt veniturile realizate din fapte de 
comerţ de către persoane fizice sau asocieri fără 
personalitate juridică, din prestări de servicii (altele decât 
profesii libere), precum şi cele obţinute din practicarea 
unei meserii. Principalele activităţi care constituie fapte de 
comerţ sunt:
- activităţi de producţie;
- activităţi de cumpărare efectuate în scopul revânzării;
- organizarea de spectacole;
- facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un 
intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, 
de reprezentare, de agent de asigurare şi alte asemenea;
- vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate 
în scopul revânzării sau produse pentru a fi 
comercializate;
- activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de 
tehnica folosită;
- transport;
- alte fapte de comerţ definite în Codul comercial.

Statul în care s-a 
realizat venitul - se 
completează cu 
denumirea ţării în care 
contribuabilul a realizat 
venitul declarat.

Natura veniturilor - se bifează 
căsuţa corespunzătoare 
categoriei de venit realizat. 

Se completează câte 
un formular pentru 

fiecare stat

Data începerii/încetării activităţii se 
completează de către contribuabilii 

care îşi încep/încetează activitatea în 
cursul anului fiscal.

Data începerii/încetării activităţii se 
completează de către contribuabilii 

care îşi încep/încetează activitatea în 
cursul anului fiscal.
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Cum completăm declaraţia 201

Venituri din profesii libere: Sunt 
considerate venituri din profesii libere 
veniturile obţinute din prestări de servicii 
cu caracter profesional, desfăşurate în 
mod individual sau în diverse forme de 
asociere, în domeniile ştiinţific, literar, 
artistic, educativ şi altele, de către: 
medici, avocaţi, notari publici, executori 
judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, 
contabili autorizaţi, consultanţi de 
plasament în valori mobiliare, auditori 
financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, 
traducători, sportivi, arbitri sportivi, 
precum şi alte persoane fizice cu profesii 
reglementate desfăşurate în mod 
independent, în condiţiile legii.
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Cum completăm declaraţia 201

Veniturile din drepturi de proprietate 
intelectuală sunt venituri realizate din 
valorificarea drepturilor industriale, cum ar 
fi: invenţii, mai puţin realizările tehnice, 
know-how, mărci înregistrate, franciza şi 
altele asemenea, recunoscute şi protejate 
prin înscrisuri ale instituţiilor specializate, 
precum şi a drepturilor de autor, inclusiv a 
drepturilor conexe dreptului de autor. 
Veniturile de această natură se supun 
regulilor de determinare pentru veniturile 
din activităţi independente şi în situaţia în 
care drepturile respective fac obiectul unor 
contracte de cesiune, închiriere, 
colaborare, cercetare, licenţă, franciză şi 
altele asemenea, precum şi cele 
transmise prin succesiune, indiferent de 
denumirea sub care se acordă, cum ar fi: 
remuneraţie directă, remuneraţie 
secundară, onorariu, redevenţă şi altele 
asemenea. Contribuabilii care obţin 
venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală de la mai mulţi plătitori depun 

o singură declaraţie. 
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Cum completăm declaraţia 201

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor: 
În această categorie intră veniturile din închirieri şi 
subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum şi 
veniturile din arendarea bunurilor agricole, din 
patrimoniul personal. Veniturile obţinute din închirieri 
şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din 
cedarea folosinţei locuinţei, caselor de vacanţă, 
garajelor, terenurilor şi altele asemenea, a căror 
folosinţă este cedată în baza unor contracte de 
închiriere/subînchiriere, uzufruct, arendare şi altele 
asemenea, inclusiv a unor părţi din acestea, utilizate 
în scop de reclamă, afişaj şi publicitate..

Veniturile din pensii reprezintă 
sume primite ca pensii de la fondurile 

înfiinţate din contribuţiile sociale 
obligatorii făcute către un sistem de 
asigurări sociale, inclusiv cele din 
fonduri de pensii facultative şi cele 

finanţate de la bugetul de stat.

Veniturile din premii cuprind veniturile din 
concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42, din 

Codul Fiscal precum şi cele din promovarea 
produselor/serviciilor ca urmare a practicilor 

comerciale, potrivit legii.
Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile 
realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, 

inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform 
normelor metodologice.
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Cum completăm declaraţia 201

Câştiguri/pierderi  din transferul dreptului de 
proprietate asupra titlurilor de valoare declară 
distinct câştigurile din transferul dreptului de 
proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai 
mult de 365 de zile, precum şi câştigurile din 
transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de 
valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.
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Cum completăm declaraţia 201

VENIT REALIZAT DIN 
STRĂINĂTATE
    1. Venit  - se înscrie suma (în lei*) 
reprezentând venitul realizat din 
activitatea desfăşurată în străinătate 
în anul fiscal de raportare, 
reprezentând baza de calcul pentru 
stabilirea impozitului.
    Baza de calcul a impozitului pe 
venit datorat se determină după 
regulile proprii fiecărei categorii de 
venit, în funcţie de natura acestuia.
 2. Pierdere fiscală - se înscrie suma 
(în lei) reprezentând pierderea fiscală 
realizată din activitatea desfăşurată în 
străinătate în anul fiscal de raportare.

* Pentru a se face conversia in 
lei apăsaţi aici

http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_1PJQ/_s.7_0_A/7_0_1PJQ;jsessionid=0000CdQBQMNUEUCUVQumZtOC0mI:v9jbjpn1
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Cum completăm declaraţia 201

col. 6 Impozit - se 
înscrie suma (în lei*) 
reprezentând impozitul 
pe venit efectiv plătit în 
străinătate 

IV. IMPOZIT PLĂTIT ÎN STRĂINĂTATE
    Se completează de către contribuabilii care, 
pentru acelaşi venit şi în decursul aceleiaşi 
perioade impozabile, sunt supuşi impozitului pe 
venit atât pe teritoriul României, cât şi în 
străinătate, în vederea calculării şi acordării 
creditului fiscal extern de către organul fiscal.
    Tabel: se înscriu datele referitoare la 
impozitul efectiv plătit în străinătate pentru 
venitul realizat în străinătate.

col. 1 Tip activitate - 
se înscrie denumirea 
corespunzătoare a 
activităţii generatoare 
de venit, desfăsurată 
în străinătate.

col. 2 Document - se înscriu 
denumirea documentului 
care atestă plata impozitului 
în străinătate, precum şi 
seria şi numărul acestuia. 
Documentul se va anexa la 
declaratie.

* Pentru a se face conversia in 
lei apăsaţi aici

col. 4 
Autoritatea 

fiscală a 
statului 

străin în care 
se realizează 

venitul

col. 5 Venit - se 
înscrie suma (în lei*) 
reprezentând venitul 
realizat din activitatea 
desfăşurată în 
străinătate în anul 
fiscal de raportare, 
corespunzător 
impozitului plătit în 
străinătate.

http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_1PJQ/_s.7_0_A/7_0_1PJQ;jsessionid=0000CdQBQMNUEUCUVQumZtOC0mI:v9jbjpn1
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Cum completăm declaraţia 200

IV. DATE DE 
IDENTIFICARE A 
REPREZENTANTULUI 
FISCAL
    Se completează numai 
în cazul în care obligaţiile 
de declarare a veniturilor 
se îndeplinesc de către 
reprezentantul fiscal 
desemnat de contribuabil.
    Adresa - se înscrie 
adresa domiciliului fiscal.
    Cod de identificare 
fiscală - se înscrie codul de 
identificare fiscală al 
reprezentantului fiscal.
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Cum completăm declaraţia 201

Declaraţia trebuie depusă până la data de 15 
mai la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială 

contribuabilul îşi are domiciliul.

MAI
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Cum completăm declaraţia 201

Aveţi întrebări? Sunaţi la centrul de asistenţă contribuabili – 031.403.91.60

Va mulţumim!

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor - 2009


