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Instrucțiuni de completare a formularului F2201  

pentru situațiile în care persoanele nu au nici domiciliu, nici bunuri,  

pe raza teritorială de competență  

  

Solicitarea de informații pentru persoanele care nu au nici domiciliu, nici bunuri, pe raza teritorială de 

competență, nu se poate face online, prin interogare punctuală în interfața web. 

Pentru situațiile în care persoanele, pentru care solicitați informații prin Sistemul Informatic PatrimVen, nu au 

nici domiciliu, nici bunuri, pe raza teritorială de competență, este obligatoriu ca solicitarea să se facă prin formularul 

F2201, de către utilizatorii ce au rolul "depunere solicitari - vizualizare". Această solicitare, care se realizează prin 

intermediul formularului F2201, presupune generarea unui fișier xml din aplicații proprii, cu datele ce se doresc a fi 

interrogate. 

Validarea, împachetarea în PDF și semnarea acestuia făcându-se cu ajutorul aplicației DUKIntegrator, disponibilă 

la adresa: https://epatrim.anaf.ro/public/specificatii_tehnice.html 

În formularul F2201, de solicitare informații, la atribut <motiv_special>, trebuie completat unul din motivele aflate 

în nomenclator:  

• 8=debitori din impozit pe clădiri  

• 9=debitori din impozit pe terenuri  

• 10=debitori din impozit pe mijloacele de transport  

• 11=debitori din amenzi  

https://epatrim.anaf.ro/public/specificatii_tehnice.html
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• 12=debitori din taxe judiciare de timbru  

• 13=debitori din ajutoare necuvenite  

• 14=debitori din taxe domeniul public  

• 15=debitori din taxa reclamă și publicitate  

• 16=debitori din alte obligații fiscale locale  

• 17=alte motive speciale 

În cazul în care se completează câmpul cu valoarea 17, este obligatoriu ca la atribut <explicatie_motiv_special> să 

se completeze cu text liber, motivul pentru care se solicită informații despre acea persoană.  

La completarea atributului <motiv_special>, devine obligatoriu atributul <asumare raspundere>, la care trebuie 

completat textul “Declar pe propria răspundere că deși persoana interogată nu are domiciliul/nu deține bunuri pe raza 

UAT, obținerea informațiilor are ca obiect îndeplinirea atribuțiilor de serviciu provenite din interogarea motivelor 

speciale de mai jos. Înțeleg și sunt de acord că accesul neautorizat se pedepsește conform legii”. 
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Structura propusă pentru XML  

solicitare către ANAF – informații persoane 

fizice/juridice 

 

   

Element  Atribut  Semnificatie  Tip si 

lungime 

camp  

Camp  

obligatoriu  

Formule si restrictii  Erori  

<F2201>              

  Req_id  Id-ul 

solicitarii  

N(15)  DA  Nu se accepta doua  

F2201 cu acelasi 

req_id,   

ERR- Camp 

necompletat  

ERR- s-a mai trimis 

un F2201 cu acelasi 

req_id  

  Cui_primarie  Cui-ul 

primariei  

N(10)  DA    ERR- Camp 

necompletat ERR- 

Cui invalid  

  Data_creare_mesaj  Data cand a 

fost  

generat 

mesajul  

XML 

C(12)  DA  =  

YYYYMMDDHHMM  

ERR- Camp 

necompletat ERR- 

Valoare eronata  
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<persoane>  1-500 repetitii           

  cif  Cif-ul pentru 

care se face 

solicitarea  

N(13)  DA    ERR- Cif invalid  

  motiv  Motivul  

solicitarii 

informatiei  

N(1)  DA  1=executare silita  

2=asistenta sociala  

3=constatare  

4=dosar penal  

5=achizitii publice 

 

  

     6=dosar civil  

7=investigatii fonduri  

europene  

Daca motiv=1, 

venituri_cu_sume=0 

Daca motiv=2, banci=0 

Daca motiv=3, banci=0, 

venituri_cu_sume=0 si 

venituri_fara_sume=0 
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  nr_dosar  Numarul  

dosarului de 

executare 

slita/ 

asistenta 

sociala  

C(200)    Obligatoriu pt. motiv in 

(1,2,5,6,7)  

  

  motiv_special  Motivul 

special 

pentru care 

se solicita 

informatiile  

N(2)    8=debitori din impozit 

pe cladiri  

9=debitori din impozit 

pe terenuri  

10=debitori din impozit 

pe mijloacele de 

transport  

11=debitori din amenzi 

12=debitori din taxe 

judiciare de timbru 

13=debitori din 

ajutoare necuvenite  

14=debitori din taxe 

domeniul public 

15=debitori din taxa 

reclama si publicitate 

Nu se mai verifica ca 

domiciliul/sediul sa 

fie pe raza UAT.   
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16=debitori din alte 

obligatii fiscale locale 

17=alte motive special 

 

  explicatie_motiv_special  Explicatie 

daca se alege 

altele la 

motivul 

special  

C(1000)    Obligatoriu pentru 

motiv_special=17  

  

  asumare_raspundere  Asumarea 

raspunderii  

C(1000)    Valoarea *  

Obligatoriu la motive 

speciale 
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  data_dosar  Data 

dosarului  

C(10)    zz.ll.aaaa  

- Nu poate fi in  

viitor  

- Obligatoriu daca 

br_dosar este 

completat  

  

  banci  Daca se 

doresc 

informatii 

despre banci  

N(1)  DA  =1 pt. Da  

=0 pt. Nu  

  

  venituri_cu_sume  Daca se 

doresc 

informatii 

despre  

venituri cu 

tot cu sume  

N(1)  DA  =1 pt. Da  

=0 pt. Nu Daca 

cif=cui, 

venituri_cu_sume=0 

 

 

Daca 

venituri_fara_sume=

1, atunci  

venituri_cu_sume=0  

Daca Cif este de 

persoana juridica, 

venituri_cu_sume=0   
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  venituri_fara_sume  Daca se 

doresc 

informatii 

despre 

venituri – 

doar 

angajatori si  

platitori, 

fara  

sume  

N(1)  DA  =1 pt. Da  

=0 pt. Nu Daca 

cif=cui,  

venituri_fara_sume=0 

Daca  

venituri_cu_sume=1, 

atunci  

venituri_fara_sume=0  

Daca Cif este de 

persoana juridica, 

venituri_fara_sume=

0   

  bunuri  Daca se 

doresc  

N(1)  DA  =1 pt. Da    

  informatii 

despre auto, 

cladiri, 

terenuri  

  =0 pt. Nu   

</persoane>              

</F2201>              
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Nume fișier PDF ce încapsulează XML: F2201_Cod_primarie_Reqid  

*Valoare pentru asumare_răspundere = ”Declar pe propria răspundere că deși persoana interogată nu are domiciliul/nu 

deține bunuri pe raza UAT, obținerea informațiilor are ca obiect îndeplinirea atribuțiilor de serviciu provenite din 

interogarea motivelor speciale de mai jos. Înțeleg și sunt de acord că accesul neautorizat se pedepsește conform legii”. 

  

  

  

Structura propusă pentru XML răspuns ANAF 

 

  

Element  Atribut  Semnificatie  Tip si 

lungime 

camp  

Camp  

obligatoriu  

Formule si restrictii  Erori  

<F2202>              

  Req_id  Id-ul solicitarii  

pentru care se 

da raspuns  

N(15)  DA    ERR- camp necompletat  

  Corectie_id  Trebuie sa fie  

identic cu 

campul 

coretie_id din 

N(15)    - corectie_id din  

F2106  

Campul corectie_id nu 

corespunde cu cel din  

F2106  
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F2106 prin care 

s-a solicitat  

  corectia      

  Data_creare_mesaj  Data cand a fost  

generat mesajul  

XML  

C(12)  DA  =  

YYYYMMDDHHMM  

ERR- Camp necompletat 

ERR- Valoare eronata  

  Mesaj_eroare  Mesajul de 

eroare general  

C(4000)        

  Cui_primarie  CUI-ul primariei  N(10)  DA    ERR- camp  

necompletat  

  

<persoana>  1-500 repetitii            

  CIF  CIF   N(13)  DA    ERR-camp necompletat 

ERR- cnp invalid  

  Denumire  Numele si 

prenumele sau 

denumirea  

C(75)      ERR- camp obligatoriu 

daca  

Mesaj_persoana=null  

  Adresa  Adresa 

persoanei fizice  

C(200)      Nu se mai completeaza  

– va fi intotdeauna “-”  
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  Mesaj_persoana  Mesaj eroare 

persoana  

N(1)    =1 nu aveti drept de 

de a primi 

informatii la acest 

CIF =2 CNP invalid  

ERR- valoare eronata  

  Motiv_refuz  Motivul 

refuzului  

C(1000)      Se completeaza doar 

daca  

Mesaj_persoana=1  

<banci>  0-n repetitii            

  d_d_cont  Data  

deschidere cont  

C(10)    =ZZ.LL.AAAA    

  d_i_cont  Data inchidere 

cont  

C(10)    =ZZ.LL.AAAA    

  cui_banca  Cui-ul bancii  C(10)      Obligatoriu daca mesaj 

nu e completat  

  den_banca  Denumire  C(100)      Obligatoriu daca mesaj  

  banca     nu e completat  

  mesaj    N(1)    =0 – nu are conturi 

deschise  

Se completeaza daca nu 

exista informatii = 0  

</banci>              

<venituri>  0-n repetitii            
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  an_fiscal  Anul fiscal  N(4)  DA  Ultimii 2 ani 

incheiati  

  

  den_venit  Denumire venit  C(100)        

  cif_platitor  Cif Platitor  N(13)    CUI, CNP sau NIF    

  den_platitor  Denumire  

platitor  

C(200)        

  nr_contract  Numar Contract  C(100)        

  data_i  Data de inceput  C(10)    zz.ll.aaaa    

  data_s  Data de sfarsit  C(10)    zz.ll.aaaa    

  venit_b_e  Venit brut 

estimat  

N(10)        

  venit_n_e  Venit net 

estimat  

N(10)        

  venit_b_r  Venit brut 

realizat  

N(10)        

  venit_n_r  Venit net 

realizat  

N(10)        

  baza_c_i  Baza calcul 

impozit  

N(10)        

  castig  Castig  N(10)        

  pierdere  Pierdere  N(10)        
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  data_extr_v  Data extragerii 

informatiiilor  

C(10)    zz.ll.aaaa    

</venituri>              

<contrib>  0-n repetitii            

  luna  Luna de 

raportare  

N(2)    Luna between 1 and 

12  

  

  an  Anul de  N(4)    >2012    

  raportare      

  cif_ang  Cif Angajator  N(13)        

  den_ang  Denumire 

Angajator  

C(200)        

  data_inreg  Data  

inregistrarii 

declaratiei  

C(10)    zz.ll.aaaa    

  venit_b  Venitul brut  N(15)        

  contr_som  Contributie 

somaj  

N(15)        

  contr_san  Contributie 

sanatate  

N(15)        

  contr_pens  Contributie 

pensii  

N(15)        
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</contrib>              

<auto>  0-n repetitii            

  sursa_inf_a  Denumirea UAT 

care a 

declarant bunul  

C(100)  DA      

  data_act_a  Data ultimei 

actualizari  

C(10)  DA  zz.ll.aaaa    

  marca_auto  Marca auto  C(100)        

  den_auto  Denumire  

(tipul) mijloc 

auto  

C(200)        

  capac_cil  Capacitatea 

cilindrica  

C(100)        

  data_instrainare_a  Data instrainarii  C(10)    zz.ll.aaaa    

</auto>              

<cladiri>  0-n repetitii            

  sursa_inf_c  Denumirea  C(100)  DA      

  UAT care a 

declarant bunul  
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  data_act_c  Data ultimei 

actualizari  

C(10)  DA  zz.ll.aaaa    

  data_dob_c  Data dobandirii  C(10)    zz.ll.aaaa    

  adresa_bun_c  Adresa bunului  C(500)        

  corp_anexa  Tip cladire  C(100)        

  dest_cladire  Destinatie 

cladire  

C(100)        

  supr_cladire  Suprafata  

cladirii  

N(10.2)        

  data_instrainare_c  Data instrainarii  C(10)    zz.ll.aaaa    

</cladiri>              

<terenuri>  0-n repetitii            

  sursa_inf_t  Denumirea UAT 

care a 

declarant bunul  

C(100)  DA      

  data_act_t  Data ultimei 

actualizari  

C(10)  DA  zz.ll.aaaa    

  data_dob_t  Data dobandirii  C(10)    zz.ll.aaaa    

  adresa_bun_t  Adresa bunului  C(500)        

  tip_teren  Tipul terenului  C(100)        

  zona_teren  Zona terenului  C(100)        
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  categ_teren  Categorie teren  C(100)        

  supr_teren  Suprafata totala 

teren  

N(10.2)        

  data_instrainare_t  Data instrainarii  C(10)    zz.ll.aaaa    

</terenuri>              

</persoana>              

</F2102>              

 

Nume fișier PDF ce încapsulează XML: F2202_CuiPrimarie_Reqid  

   

 

  


