
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAÞIEI FÃRÃ PERSONALITATE JURIDICÃ

DECLARAÞIE
PRIVIND VENITURILE  ESTIMATE  PENTRU 

ASOCIAÞIILE FÃRÃ PERSONALITATE JURIDICÃ, 
CONSTITUITE ÎNTRE PERSOANE FIZICE

223

Cod 14.13.01.13/1i

B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFÃªURATÃ

      1. Natura veniturilor: Venituri comerciale        Venituri din profesii libere        Altele  

Denumire

A
d
re

sa
 

LocalitateJudeþ Sector

Cod de identificare fiscalã

     Strada                                                                            Nr.           Bloc        Scara         Etaj           Ap.

     Cod poºtal     Fax      Telefon      E-mail

Data...................................................

- lei -C. VENIT NET 

 1. Venit brut estimat .....................................................................

 2. Locul principal de desfãºurare a activitãþii ......................................................................................................

 3. Venit net estimat ( rd.1 -  rd.2)...................................................

1

2

3

 2. Cheltuieli deductibile estimate..................................................

D. DISTRIBUÞIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIAÞI (tabel verso)

    8. Perioada de funcþionare : de la ........./........./................. la........./.........../..............
     9. Numãr asociaþi .................................

      7. Nume ºi prenume responsabil asociaþie desemnat prin contract.........................................................................

      5. Contract de asociere  Nr................... Data....../......../............
      6. Tipul asociaþiei fãrã personalitate juridicã (Se va bifa cu X cãsuþa corespunzãtoare situaþiei)

 asociaþie familialã  societate civilã profesionalã  altele

      4. Autorizaþie/Document de autorizare Nr ....................... Data....../....../.......Organ emitent...............................

        Nr. telefon / fax  responsabil asociaþie ..............................................        E-mail...................................................

     3. Obiectul  principal de activitate............................................................Cod CAEN 

Sub sancþiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele înscrise în acest formular sunt corecte ºi complete.

     Semnãturã responsabil asociatie                                              data 
                                                          .................................                    ................................
       

¿ ¿

Nr. înregistrare...................................Loc  rezervat organului fiscal

Anul



Nr.crt. Nume ºi prenume asociat
Cod numeric personal/
Nr. de identificare fiscalã Domiciliul        

Cota  de distribuire  a
 venitului net estimat la 
nivelul asociaþiei (%)

Venit net estimat distribuit 

1 2 3 4 5

TOTAL

D. DISTRIBUÞIA  VENITULUI NET ESTIMAT PE  ASOCIAÞI

0

- lei-



Instruc iuni de completare a formularului 223 "Declara ie privind
veniturile estimate pentru asocia iile f  personalitate juridic ,

constituite între persoane fizice"
Cod 14.13.01.13/1i

    Declara ia se completeaz  în cazul asocia iilor f  personalitate juridic ,
constituite între persoane fizice care realizeaz  venituri din activit i
independente - comerciale i profesii libere, inclusiv din activit i adiacente,
precum i din activit ile agricole.
    Asocia iile care ob in venituri de natura celor mai sus men ionate, din mai
multe surse, depun câte o declara ie estimativ  pentru fiecare surs , respectiv
pentru fiecare categorie de venit.
    Declara ia se completeaz  de c tre asociatul desemnat prin contract s

spund  de îndeplinirea obliga iilor asocia iei fa  de autorit ile publice.
    Declara ia se depune de c tre:
    - asocia iile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15
zile de la data producerii evenimentului;
    - asocia iile care, în anul anterior, au realizat pierderi i cele care au realizat
venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum i cele care, din motive
obiective, estimeaz  c  vor realiza venituri care difer  cu cel pu in 20% fa
de anul fiscal anterior, odat  cu declara ia anual  de venit.
    Declara ia nu se depune de c tre:
    - asocia iile f  personalitate juridic  constituite între persoane fizice care
realizeaz  venituri din activit i independente pentru care impozitul se
percepe prin re inere la surs  de c tre pl titorii de venituri: cazul veniturilor
comerciale ob inute în baza contractelor de consigna ie, de agent, de
comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din profesii libere
realizate din activit i de expertiz  contabil i tehnic , judiciar i
extrajudiciar ; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectual ;
    - asocia iile constituite între persoane fizice i persoane juridice, care nu
dau na tere unei persoane juridice, care realizeaz  venituri din activit i
independente;
    Declara ia se completeaz , înscriind cu majuscule, cite i corect datele
prev zute în formular, în dou  exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  locul
principal de desf urare a activit ii;
    - copia se p streaz  la domiciliul fiscal al asocia iei, împreun  cu celelalte
documente privind activitatea acesteia.
    Declara ia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul
po tal, prin scrisoare recomandat .
    Declara ia se pune gratuit la dispozi ie asociatului care r spunde de
îndeplinirea obliga iilor asocia iei fa  de autorit ile publice, la solicitarea
acestuia.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIA IEI F  PERSONALITATE
JURIDIC

Se completeaz : denumirea asocia iei i adresa domiciliului fiscal a asocia iei.
    Cod de identificare fiscal  - se înscrie codul de identificare fiscal  atribuit
asocia iei f  personalitate juridic . În cazul în care asocia ia f



personalitate juridic  este pl titoare de tax  pe valoarea ad ugat , codul de
înregistrare fiscal  va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF URAT

    rd. 1. Natura veniturilor - se bifeaz  c su a corespunz toare categoriei de
venituri care urmeaz  a se realiza în anul fiscal de impunere.
    rd. 2. Locul principal de desf urare a activit ii - se înscrie adresa exact  a
locului principal de desf urare a activit ii asocia iei.
    rd. 3. Obiectul principal de activitate - se înscrie obiectul principal de
activitate prev zut în autoriza ie sau în contractul de asociere, precum i
codul CAEN al activit ii desf urate.
    rd. 4. Autoriza ie/Document de autorizare - se înscriu num rul i data
eliber rii autoriza iei de func ionare/documentului de autorizare care atest
dreptul asocia iei de a desf ura activit i economice pe teritoriul României,
precum i organul emitent.
    rd. 5. Contract de asociere - se înscrie num rul sub care contractul de
asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum i data înregistr rii
acestuia.
    rd. 6. Tipul asocia iei f  personalitate juridic  - se bifeaz  c su a
corespunz toare tipului asocia iei.
    rd. 7. Nume i prenume responsabil asocia ie desemnat prin contract - se
înscrie numele i prenumele responsabilului desemnat prin contract sa

spund  pentru îndeplinirea obliga iilor asocia iei, precum i num rul de
telefon/fax, e-mail ale acestuia.
    rd. 8. Perioada de func ionare - se înscrie data începerii i încet rii
activit ii, conform contractului.
    rd. 9. Num r asocia i - se înscrie num rul de persoane care fac parte din
asocia ie.

    C. VENIT NET

    rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani
i/sau echivalentul în lei al veniturilor în natur  estimate a se realiza de c tre

asocia ie în anul fiscal în curs.
    rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând
cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realiz rii
venitului brut estimat.
    rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a
se realiza în anul fiscal în curs, determinat  ca diferen  între venitul brut
estimat i cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferen a dintre suma
înscris  la rd. 1 i suma înscris  la rd. 2.

    D. TABELUL "DISTRIBU IA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIA I":

    col. 1. "Nume i prenume asociat" - se înscriu numele i prenumele
asocia ilor, conform contractului de asociere.
    col. 2. "Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal " - se înscrie
codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de



identitate al fiec rui asociat sau num rul de identificare fiscal  atribuit de
tre Ministerul Finan elor Publice, cu ocazia înregistr rii fiscale, dup  caz.

    col. 3. "Domiciliul" - se completeaz  adresa domiciliului fiscal.
    col. 5. "Venit net estimat distribuit" - se înscrie, pentru fiecare asociat, suma
venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, calculat  prin aplicarea
cotei procentuale de distribuire a venitului net (din col. 4) la suma venitului net
estimat a se realiza la nivelul asocia iei (rd. 3 "Venit net estimat" de la Cap. C
"Venit net") sau calculat  conform altor clauze contractuale.
    rd. "Total" - se înscrie suma ob inut  prin cumularea venitului net estimat,
distribuit pe asocia i. Suma astfel calculat  va fi egal  cu cea înscris  la rd. 3
"Venit net estimat" de la Cap. C "Venit net".
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