
25 mai, ultima zi de declarare  a veniturilor realizate in strainatate
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu reaminteste contribuabililor ca data de 25 mai
2012 reprezinta termenul limita de depunere a "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate " -
formular 201. Declaratie privind veniturile realizate din strainatate - formular 201 se completeaza si se
depune de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania si de persoanele fizice
nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta. 
  
  Declaratia se depune pentru veniturile din strainatate, impozabile in Romania, cum ar fi venituri din
profesii libere; venituri din activitati comerciale; venituri din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuala; venituri din cedarea folosintei bunurilor; venituri din activitati agricole; venituri sub forma
de dividende; venituri sub forma de dobanzi; venituri din premii; venituri din jocuri de noroc; venituri din
transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal; castiguri din transferul titlurilor de valoare;
venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de
contract si alte operatiuni similare; alte venituri din investitii; venituri din pensii; alte venituri impozabile
potrivit Codului fiscal. 
  
  Declaratia se depune si de catre contribuabilii care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt
platiti pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este
rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania, in cazul in care acelasi venit din salarii a
fost supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate. Veniturile se declara pentru fiecare tara sursa a
veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.
  
  Formularul 201 se completeaza de catre contribuabili, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele
prevazute de acesta si se depune personal sau prin imputernicit legal, direct la registratura organului
fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Formularul 201 se poate
obtine de la sediul unitatilor fiscale sau descarca de pe site-ul ANAF - link-ul asistenta contribuabili/toate
formularele. 
  
  Depunerea "Declaratiei privind veniturile realizate din strainatate " - formular 201, dupa data de 25 mai
2012 se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 lei.
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