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 Contribuabilii care ob in venituri din str in tate au obliga ia s  le declare în România, pân  la 
data de 25 mai a anului urm tor celui de realizare a venitului, prin depunerea formularului 201 - 
Declara ie privind veniturile realizate din str in tate1. 
 
 
1. CONTRIBUABILII CARE AU OBLIGATIVITATEA DE DEPUNERE A DECLARA IEI 
PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN STR IN TATE - formularul 201 
 
 
 Declara ia privind veniturile realizate din str in tate se depune de c tre: 

1.1. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi 
  
1.2. persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel pu in una din condi iile de reziden , 
respectiv: 
a) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; 
b) este prezent  în România pentru o perioad  sau mai multe perioade ce dep şesc în total 
183 de zile, pe parcursul oric rui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul 
calendaristic vizat; 
care realizeaz  venituri din str in tate, impozabile în România, ca urmare a desf şur rii unor activit i 
în str in tate, cum ar fi: 
 
a) venituri din profesii libere; 
b) venituri din activit i comerciale; 
c) venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual ; 
d) venituri din cedarea folosin ei bunurilor; 
e) venituri din activit i agricole; 
f) venituri sub form  de dividende; 
g) venituri sub form  de dobânzi; 
h) venituri din premii; 
i) venituri din jocuri de noroc; 
j) venituri din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal; 
k) câştiguri din transferul titlurilor de valoare; 
l) venituri sub forma câştigurilor din opera iuni de vânzare-cump rare de valut  la termen, pe baz  de 

contract şi alte opera iuni similare; 
m) alte venituri din investi ii; 
n) venituri din pensii; 
o) alte venituri impozabile potrivit titlului III din Codul fiscal. 

 
Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condi iile de reziden  prev zute la pct. 1.2. lit. a) 

sau b) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile ob inute din orice surs , atât din România, 
cât şi din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urm tor anului în care 
aceştia devin reziden i în România. 

                                                            
1 Ordinul preşedintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conținutului unor 
formulare prev zute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
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 Prin excep ie, nu este persoan  fizic  rezident  un cet ean str in cu statut diplomatic sau 
consular în România, un cet ean str in care este func ionar ori angajat al unui organism interna ional 
şi interguvernamental înregistrat în România, un cet ean str in care este func ionar sau angajat al 
unui stat str in în România şi nici membrii familiilor acestora. 
 

1.3. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi de c tre persoanele 
fizice nerezidente care îndeplinesc condi iile de reziden 2, care desf şoar  activitate 
salarial  în str in tate şi sunt pl tite pentru activitatea salarial  desf şurat  în str in tate 
de c tre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu 
permanent în România (veniturile salariale reprezint  cheltuial  deductibil  a unui sediu permanent 
în România), în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, 
cât şi în str in tate. 
 
1.3.1. În cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii, atât în România, cât şi 
în str in tate, statului str in revenindu-i dreptul de impunere potrivit conven iei de evitare a dublei 
impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul 
român se realizeaz  de organul fiscal competent din România, la cererea contribuabilului, prin 
completarea corespunz toare a declara iei. 
 
1.3.2. În vederea regulariz rii impozitului, contribuabilii care au fost impuşi pentru aceleaşi 
venituri ob inute din salarii, atât în România, cât şi în alt stat cu care România are încheiat  o conven ie 
de evitare a dublei impuneri, vor depune, împreun  cu declara ia, certificatul de atestare a impozitului 
pl tit în str in tate, eliberat de autoritatea competent  a statului str in, sau orice alt document 
justificativ privind venitul realizat şi impozitul pl tit în cel lalt stat, eliberat de autoritatea competent  
din ara în care s-a ob inut venitul, precum şi urm toarele documente justificative, potrivit Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului 
nr. 44/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare: 
 
a) documentul întocmit şi eliberat angajatului de angajatorul rezident în România sau de c tre un 

sediu permanent în România care efectueaz  pl i de natur  salarial ; 
b) contractul de detaşare; 
c) orice alte documente ce pot sta la baza determin rii sumei impozitului pl tit în str in tate pentru 

veniturile pl tite de angajatorul rezident în România sau de c tre un sediu permanent în România. 
 

1.3.3. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare, coroborat  cu 
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, poate fi vizualizat  pe site-ul Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscal  – www.anaf.ro sau accesând urm torul link: 
 
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm. 

 
 
 
 

                                                            
2 art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

http://www.anaf.ro/
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm
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1.4. Modalitatea de declarare a veniturilor 
  
 Veniturile se declar  pentru fiecare ar -surs  a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit 
realizat. 
 Veniturile realizate din str in tate se supun impozit rii prin aplicarea cotelor de impozit asupra 
bazei de calcul determinate dup  regulile proprii fiec rei categorii de venit, în func ie de natura 
acestuia, potrivit Codului fiscal. 
 
1.5. Transformarea unit ilor monetare proprii fiec rui stat în moneda na ional   
 
 Sumele înscrise în Declara ia privind veniturile realizate din str in tate se exprim  
în moneda na ional  a României3.  
 Veniturile realizate din str in tate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi 
impozitul aferent pl tit în str in tate, exprimate în unit i monetare proprii fiec rui stat, se vor 
transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pie ei valutare, comunicat de Banca 
Na ional  a României, din anul de realizare a venitului. 
 Veniturile din str in tate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unit i monetare proprii 
statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Na ional  a României, se vor transforma 
astfel: 
    a) din moneda statului de surs  într-o valut  de circula ie interna ional , cum ar fi dolari S.U.A. sau 
euro, folosindu-se cursul de schimb din ara de surs ; 
    b) din valuta de circula ie interna ional  în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, 
comunicat de Banca Na ional  a României, din anul de realizare a venitului respectiv. 
 Pentru cursul valutar pute i accesa site-ul B ncii Na ionale a României: www.bnr.ro 
sau accesând urm torul link:  http://www.bnr.ro/Home.aspx. 
 
 
2. CE VENITURI REALIZATE DIN STR IN TATE NU SE DECLAR  ÎN ROMÂNIA? 
 
 Veniturile din activit i dependente desf şurate în str in tate şi pl tite de un 
angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu 
se declar  şi nu fac obiectul creditului fiscal extern. 
 
 
3. CUM SE POATE OB INE FORMULARUL 201? 
 
 Declara ia se pune gratuit la dispozi ia contribuabilului. 
 Formularul 201 precum şi instruc iunile de completare se pot ob ine de la sediul unit ilor fiscale 
sau pot fi desc rcate de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, sec iunea: asisten  contribuabili, rubrica: 
toate formularele cu explica ii sau accesând urmatorul link:  
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_201_2012.pdf 
 
 
 

                                                            
3 art. 9 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

http://www.bnr.ro/
http://www.bnr.ro/Home.aspx
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_201_2012.pdf
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4. CINE COMPLETEAZ  ŞI UNDE SE DEPUNE FORMULARUL 201? 
  
4.1. Declara ia se completeaz  de c tre contribuabil sau de c tre împuternicitul acestuia, 
potrivit dispozi iilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/20034 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, înscriind cu majuscule, cite  şi corect, toate datele prev zute 
de formular, în dou  exemplare: 
- originalul se depune la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  contribuabilul îşi are domiciliul fiscal; 
- copia se p streaz  de c tre contribuabil sau de împuternicitul acestuia. 
 
4.2. Declara ia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la 
oficiul poştal, prin scrisoare recomandat  cu confirmare de primire. 
 Data depunerii declara iei este data înregistr rii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la 
poşt , dup  caz. 
 
 
5. TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARATIEI PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN 
STRAINATATE 
 
 Declara ia privind veniturile realizate din str in tate se depune anual pân  la data 
de 25 mai, inclusiv, a anului urm tor celui de realizare a venitului5. Ori de câte ori 
contribuabilul constat  erori în declara ia depus  anterior, poate depune un nou formular 201 – 
declara ie rectificativ , situa ie în care va înscrie "X" în c su a special prev zut  în formular în acest 
scop. 

În situa ia în care, ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucr toare, termenul 
expir  la sfârşitul primei zile lucr toare care urmeaz 6. 

Exemplu: pentru veniturile realizate în anul 2012, termenul de depunere a 
formularului 201 ,,Declara ie privind veniturile realizate din România,, este 27 mai 2013. 
 
 
6. SANC IUNI 
 
 Nedepunerea formularului 201 - “Declara ia privind veniturile realizate din str in tate”, 
pân  la data de pân  la data de 25 mai inclusiv a anului urm tor celui de realizare a 
venitului, se sanc ioneaz  cu amend  contraven ional  cuprins  între 50 şi 500 lei7. 

 
4 Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , coroborat  cu Normele 
metodologice de aplicare a Codului de procedur  fiscal , aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1050/2004, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, poate fi vizualizat  pe site-ul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  
– www.anaf.ro sau accesând urm torul link:  
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_cu_norme_2013.htm 
5 Art. 90, alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
6 Art. 181, alin. (2) din  Legea nr. 134 din  1 iulie 2010*** Republicat  privind Codul de procedur  civil ; 
7  Art. 219, alin (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare. 

http://www.anaf.ro/
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_cu_norme_2013.htm
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 În cazul aplic rii sanc iunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achit rii în 
termen de 48 de ore a jum tate din minimul amenzii, agentul constatator f când 
men iune despre aceast  posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sanc ionare 
contraven ional . 
 
 
7. CUM SE POT OB INE INFORMA II SUPLIMENTARE? 
 
 Informa ii detaliate se pot ob ine la: 
 

- accesând pagina de Internet,  www.anaf.ro; 
 

- telefonic, la Centrul de asisten  a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60; 

 
- birourile pentru asisten a contribuabililor din cadrul administra iilor finan elor publice. 

 
 De asemenea, pentru informa ii suplimentare privind modalitatea de completare a Declara iei 
privind veniturile realizate din str in tate, v  inform m c  pe site-ul Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscal : www.anaf.ro, sec iunea: Asisten  contribuabili, categoria: Despre impozite şi taxe/Despre 
impozitul pe venit, este publicat ghidul de completare a formularului 201, intitulat: 
 
,,Cum complet m declara ia privind veniturile din str in tate - Formularul 201 (prezentare 
PowerPoint),,. 
 
 

http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/decl_201_2013.ppt

