
Declaratia 200 se depune pana in 16 mai
in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, pentru veniturile realizate de persoane fizice in anul
2010 termenul limita de depunere a " Declaratie privind veniturile realizate " - formular 200 este data de
16 mai 2011. Contribuabilii care au obligatia depunerii declaratiei formular 200 trebuie sa se prezinte la
organele fiscale de domiciliu, in vederea procurarii, completarii si depunerii declaratiei. Au obligatia
depunerii declaratiei privind veniturile realizate, contribuabilii care au realizat in anul 2010 individual
sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei
bunurilor (inchirieri), venituri din activitati agricole determinate in sistem real.
  
  Nu depun aceasta declaratie contribuabilii care au realizat venituri nete determinate pe baza de
norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratia de venit estimativ in luna
decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, cei care au obtinut venituri din activitati
independente pentru care platitorii de venituri au obligatia retinerii la sursa a impozitului reprezentand
plati anticipate, cei care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor a caror impunere este finala, cu
exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu
s-au stabilit plati anticipate, cei care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor, dar nici cei
care au castigurile realizate din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile
mobiliare in cazul societatilor inchise (care in perioada 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010 sunt
venituri neimpozabile). Nu depun aceastra declaratie cei care au obtinut venituri din premii si jocuri de
noroc a caror impunere este finala, care au obtinut venituri din pensii, din activitati agricole a caror
impunere este finala, din transferul proprietatilor imobiliare sau din alte surse. 
  
  Nedepunerea declaratiei 200 in termenul prevazut de lege se sanctioneaza conform prevederilor Codului
de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. (L. B.)
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