
Amenda de pana la 500 de lei pentru cei care nu isi declara venitul
Contribuabilii care au realizat in anul 2011, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati
independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in
sistem real, castiguri nete anuale/pierderi nete anuale (generate de transferuri de titluri de valoare, altele
decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise sau operatiuni de
vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen) au
obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat formular 200, pana cel tarziu la data de 25 mai
anul curent. 
  
  Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru
veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din
asociere.
  
  Nu se depun declaratii privind venitul realizat pentru veniturile nete determinate pe baza de norme de
venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/ norma de venit in luna
decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii; veniturile din activitati a caror
impunere este finala (venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati desfasurate in
baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent si
venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara); veniturile din cedarea
folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala; veniturile din cedarea folosintei
bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, a caror
impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma
de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii; veniturile sub
forma de salarii si venituri asimilate salariilor; veniturile din premii si din jocuri de noroc, a caror
impunere este finala; veniturile din pensii; veniturile din activitati agricole, a caror impunere este finala;
veniturile din transferul proprietatilor imobiliare; veniturile din alte surse.
  
  Formularul 200 se completeaza de catre contribuabili, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele
prevazute de acestea si se depun personal sau prin imputernicit legal cu semnatura olografa, direct la
registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. 
  
  Incepand cu anul acesta formularul 200 se pot depune si online, cu semnatura electronica calificata,
utilizand softul publicat la sectiunea Declaratii electronice/Persoane fizice/ Descarcare declaratii pe
site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  
  Nedepunerea declaratiei formular 200 se sanctioneaza contraventional cu amenda cuprinsa intre 50 de
lei si 500 de lei .
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