AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR.52
pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
în temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind organizarea şi
funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.66, art.81, art.82, art.83, art.84, art.86, art.90, art.93 şi art.95 alin.(2) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în temeiul prevederilor art.228 alin.(2) din Ordonanța Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul

ORDIN

ART.1 – (1) Se aprobă modelul şi conținutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr.1 la
prezentul ordin:
a) 200 "Declarație privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13 şi “Anexa nr.....la
Declarația privind veniturile realizate din România”;
b) 201 “Declarație privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7;
c) 204 “Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse
regimului transparenței fiscale”, cod 14.13.01.13/2i;
d) 205 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe
beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;
e) 220 “Declarație privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p;
f) 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit", cod
14.13.01.13/9;
g) 222 “Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care
desfăşoară activitate în România şi care obțin venituri sub formă de salarii din străinătate˝, cod
14.13.01.13/5i;
h) 223 “Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități
supuse regimului transparenței fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;
i) 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către
persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale
misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”, cod 14.13.01.13/5;
j) 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea
cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod14.13.04.13;
k) 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice",
cod 14.13.02.13/a;
l) 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice ",
cod 14.13.02.13/5a;
m) 260 “Decizie de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit”, cod 14.13.02.13./3a şi
“Anexă la Decizia de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a
venitului net pe baza normelor de venit”;

n) “Fişa capacității de cazare”, cod 14.13.01.13/3p.
(2) Formularele prevăzute la alin.(1) lit. a) – j) se completează şi se depun conform instrucțiunilor
prevăzute în anexa nr.2 la prezentul ordin.
(3) Formularul prevăzut la alin.(1) lit.d) se depune în format electronic, conform instrucțiunilor
prevăzute în anexa nr.3 la prezentul ordin.
ART.2 ‐ (1) Formularele prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a) – d) şi lit. j) – l) se utilizează pentru
declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual.
(2) Formularele prevăzute la art.1 alin.(1) lit.e) – i), lit.m) şi lit.n) se utilizează pentru declararea
veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit.
(3) Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul
fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declarațiile privind veniturile
realizate şi a celorlalte informații existente în evidența fiscală.
ART.3 ‐ Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
prevăzute la art.1 alin.(1) sunt stabilite în anexa nr.4 la prezentul ordin.
ART.4 ‐ Anexele nr.1 ‐ 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART.5 ‐ Direcția Generală Proceduri pentru Administrarea Veniturilor, Direcția Generală de
Reglementare a Colectării Creanțelor Bugetare, Direcția Generală de Tehnologia Informației, Direcția
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, precum şi direcțiile generale ale finanțelor publice
județene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART.6 ‐ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Emis la Bucureşti, la 20.01.2012

PREŞEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ
SORIN BLEJNAR

Anexa nr.1

DECLARAƹIE
privind veniturile realizate
din România

Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ

200

Anul

Declaraǹie rectificativǊ
Se completeazǊ cu X în cazul declaraǹiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ

Iniǹiala
tatǊlui

Nume
Prenume

NumǊr

StradǊ

Banca
ScarǊ

Bloc

Etaj

Ap.

Localitate

Judeǹ/
Sector
Cont bancar
(IBAN)

Cod poǵtal

Telefon

E-mail

Fax

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit
Venituri:

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ

comerciale

profesii libere

drepturi de proprietate intelectualǊ

cedarea folosinǹei bunurilor calificatǊ în categoria venituri din activitǊǹi independente

cedarea folosinǹei bunurilor

operaǹiuni de vânzare-cumpǊrare de valutǊ la termen, pe bazǊ de contract

activitǊǹi agricole

transferul titlurilor de valoare, altele decât pǊrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societǊǹilor închise
2. Determinarea venitului net: sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

asociere fǊrǊ personalitate juridicǊ

individual

modificarea modalitǊǹii/formei de exercitare a activitǊǹii

entitǊǹi supuse regimului transparenǹei fiscale
4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazǊ folosinǹa
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare
7. Data începerii activitǊǹii

B.DATE PRIVIND VENITUL/CÂƵTIGUL
NET ANUAL

normǊ de venit

Nr.

Data

8. Data încetǊrii activitǊǹii

(lei)
1. Venit brut ........................................................................................................................................................

1.

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

2.

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

3.

3.1. Venit net aferent activitǊǹilor cu regim de reǹinere la sursǊ a impozitului...................

3.1.

4. Câǵtig net anual ..................................................................................... ......................................................

4.

5. Pierdere fiscalǊ anualǊ (rd.2.-rd.1.)/Pierdere netǊ anualǊ ...............................................................

5.

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13

III. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/
CÂƵTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privatǊ
Contract nr./data

Suma plǊtitǊ (lei)

Documente de platǊ
nr./data

2. Susǹinerea unei entitǊǹi nonprofit/unitǊǹi de cult
Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult
Cod de identificare fiscalǊ a
entitǊǹii nonprofit/unitǊǹii de cult
Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire

NumǊr

StradǊ

Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Anexele nr.

-

Bloc

ScarǊ

Etaj

Ap.

Cod poǵtal

E-mail

fac parte integrantǊ din prezenta declaraǹie *).

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.

SemnǊturǊ împuternicit

SemnǊturǊ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare:

Data:

* ) Se înscrie numǊrul anexelor completate, corespunzǊtor categoriilor ǵi surselor de venit declarate.
În cazul în care, au fost realizate venituri din mai multe categorii ǵi surse de venituri, se vor completa, dupǊ caz, unul sau mai multe formulare
AnexǊ la Declaraǹia privind veniturile realizate din România.

ANEXA nr.
la Declaraǹia privind veniturile
realizate din România

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ

Anul

II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ

1. Categoria de venit
Venituri:

comerciale

profesii libere

cedarea folosinǹei bunurilor calificatǊ în categoria venituri din activitǊǹi independente

cedarea folosinǹei bunurilor

operaǹiuni de vânzare-cumpǊrare de valutǊ la termen, pe bazǊ de contract

activitǊǹi agricole

transferul titlurilor de valoare, altele decât pǊrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societǊǹilor închise
2. Determinarea venitului net:

sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

individual

asociere fǊrǊ personalitate juridicǊ

entitǊǹi supuse regimului transparenǹei fiscale

normǊ de venit

modificarea modalitǊǹii/formei de exercitare a activitǊǹii

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazǊ folosinǹa
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare
7. Data începerii activitǊǹii

B.DATE PRIVIND VENITUL/
CÂƵTIGUL NET ANUAL

drepturi de proprietate intelectualǊ

Nr.

Data

8. Data încetǊrii activitǊǹii
(lei)

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

1.

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

2.

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

3.

3.1. Venit net aferent activitǊǹilor cu regim de reǹinere la sursǊ a impozitului..............

3.1.

4. Câǵtig net anual ..................................................................................... .................................................

4.

5. Pierdere fiscalǊ anualǊ (rd.2.-rd.1)/Pierdere netǊ anualǊ ...........................................................

5.

II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ

1. Categoria de venit
Venituri:

comerciale

profesii libere

cedarea folosinǹei bunurilor calificatǊ în categoria venituri din activitǊǹi independente

cedarea folosinǹei bunurilor

operaǹiuni de vânzare-cumpǊrare de valutǊ la termen, pe bazǊ de contract

activitǊǹi agricole

transferul titlurilor de valoare, altele decât pǊrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societǊǹilor închise
2. Determinarea venitului net:

sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

individual

asociere fǊrǊ personalitate juridicǊ

normǊ de venit

modificarea modalitǊǹii/formei de exercitare a activitǊǹii

entitǊǹi supuse regimului transparenǹei fiscale
4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazǊ folosinǹa
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare
7. Data începerii activitǊǹii

B.DATE PRIVIND VENITUL/
CÂƵTIGUL NET ANUAL

drepturi de proprietate intelectualǊ

Nr.

Data

8. Data încetǊrii activitǊǹii
(lei)

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

1.

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

2.

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

3.

3.1. Venit net aferent activitǊǹilor cu regim de reǹinere la sursǊ a impozitului..............

3.1.

4. Câǵtig net anual ..................................................................................... .................................................

4.

5. Pierdere fiscalǊ anualǊ (rd.2.-rd.1.)/Pierdere netǊ anualǊ ...........................................................

5.

Prezenta anexǊ face parte integrantǊ din formularul 200 "Declaraǹie privind veniturile realizate din România".
Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnǊturǊ contribuabil
NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13

SemnǊturǊ împuternicit

DECLARAƹIE
privind veniturile realizate
din strǊinǊtate

Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ

201

Anul

Declaraǹie rectificativǊ
Se completeazǊ cu X în cazul declaraǹiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Iniǹiala
tatǊlui

Nume

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ

Prenume
NumǊr

StradǊ

Banca

Bloc

ScarǊ

Etaj

Ap.

Localitate

Judeǹ/
Sector

Cont bancar
(IBAN)

Cod poǵtal

Fax

Telefon

E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT
1. Statul în care s-a realizat venitul

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ

2. Categoria de venit
Venituri:
comerciale

profesii libere

activitǊǹi agricole

operaǹiuni de vânzare-cumpǊrare de valutǊ la termen, pe bazǊ de contract

cedarea folosinǹei bunurilor

dobânzi
dividende

transferul titlurilor de valoare, altele decât pǊrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societǊǹilor închise

pensii

salarii plǊtite din România pentru activitatea desfǊǵuratǊ în strǊinǊtate

premii

transferul proprietǊǹilor imobiliare din patrimoniul personal:

jocuri de noroc
dobândite într-un termen de pânǊ la 3 ani, inclusiv

alte venituri din investiǹii

dobândite într-un termen mai mare de 3 ani
cu titlu de moǵtenire

3. Data începerii activitǊǹii

NotǊ:

drepturi de proprietate intelectualǊ

alte venituri

4. Data încetǊrii activitǊǹii

Se vor anexa documentele justificative privind venitul realizat ǵi impozitul plǊtit, eliberate de autoritatea competentǊ din ǹara în care s-a obǹinut venitul ǵi cu
care România are încheiatǊ convenǹie de evitare a dublei impuneri.
Declaraǹia reprezintǊ ǵi cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii plǊtite de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfǊǵuratǊ în
strǊinǊtate.

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/7

Pagina 1

B. DATE PRIVIND VENITUL REALIZAT

(lei)
1. Venit ..........................................................................................................................................................................

1.

2. Pierdere fiscalǊ ......................................................................................................................................................

2.

3. Impozit pe venit plǊtit în strǊinǊtate ............................................................................................................
4. Impozit pe veniturile din salarii, reǹinut de angajatorul rezident în România,
pentru activitatea desfǊǵuratǊ în strǊinǊtate *) ...................................................................................

3.
4.

*) Se completeazǊ numai de cǊtre persoanele fizice care realizeazǊ venituri din salarii ǵi asimilate salariilor plǊtite de angajatorii rezidenǹi în România, pentru activitatea desfǊǵuratǊ
în strǊinǊtate, în cazul în care acelaǵi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât ǵi în strǊinǊtate.

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire

StradǊ

NumǊr

Judeǹ/Sector

Telefon

Bloc

Localitate

Fax

ScarǊ

Etaj

Ap.

Cod poǵtal

E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.

SemnǊturǊ împuternicit

SemnǊturǊ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare:

Data:

Pagina 2

DECLARAƹIE ANUALƉ DE VENIT

204

pentru asocierile fǊrǊ personalitate juridicǊ ǵi entitǊǹi
supuse regimului transparenǹei fiscale

Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ

Declaraǹie rectificativǊ

Anul

Se completeazǊ cu X în cazul declaraǹiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII
Cod de identificare fiscalǊ
Denumire

NumǊr

StradǊ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarǊ

Etaj

Ap.

Cod poǵtal
E-mail

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ
1. Categoria de venit:

comerciale

2. Forma de organizare:

asociere fǊrǊ personalitate juridicǊ

profesii libere

activitǊǹi agricole

alte venituri

entitǊǹi supuse regimului transparenǹei fiscale

modificarea modalitǊǹii/formei de exercitare a activitǊǹii
3. NumǊr asociaǹi
Cod CAEN
4. Obiectul principal de activitate
5. Sediul
7. Documentul de autorizare:

Data

6. Contractul de asociere: Nr.
8. Data începerii activitǊǹii

Nr.

Data

9. Data încetǊrii activitǊǹii

III. DATE PRIVIND VENITUL NET ANUAL
(lei)
1. Venit brut .....................................................................................................................................................................

1.

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

2.

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

3.

4. Pierdere fiscalǊ (rd.2-rd.1) ......................................................................................................................................

4.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A RESPONSABILULUI ASOCIERII
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire
NumǊr

StradǊ

Telefon

ScarǊ

Cod poǵtal

Localitate

Judeǹ/Sector

Bloc

Fax

E-mail

V. DISTRIBUƹIA VENITULUI NET/PIERDERII PE ASOCIAƹI (tabel verso)
Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnǊturǊ responsabil asociere

Loc rezervat organului fiscal
NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/2i

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.

V. DISTRIBUƹIA VENITULUI NET/PIERDERII PE ASOCIAƹI

Nr.
crt.

0

Nume ǵi prenume
asociat

1

Cod numeric personal/
NumǊr de identificare fiscalǊ

2

Domiciliu

3

TOTAL

Cota de distribuire a
venitului net/
pierderii la nivelul
asocierii (%)
4

Venit net distribuit

Pierdere distribuitǊ

(lei)

(lei)

5

6

DECLARAƹIE INFORMATIVƉ
Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ

205

privind impozitul reǹinut la sursǊ ǵi câǵtigurile/
pierderile realizate, pe beneficiari de venit

Anul

Declaraǹie rectificativǊ
Se completeazǊ cu X în cazul declaraǹiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A PLƉTITORULUI DE VENIT
Cod de identificare fiscalǊ
Denumire/Nume, prenume

StradǊ

NumǊr

Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarǊ

Ap.

Etaj

Cod poǵtal

E-mail

II.DATE RECAPITULATIVE
Nr.
crt.

Tip de venit

NumǊr beneficiari de
venit

Total câǵtig
(lei)

Total
pierdere
(lei)

Total bazǊ de calcul a
impozitului
(lei)

Total impozit
reǹinut
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR
Tip de venit:
Venituri din drepturi de proprietate intelectualǊ

Venituri din dividende

Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaǹie

Venituri din dobânzi

Venituri obǹinute în baza unui contract de agent
Venituri obǹinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial
Venituri din activitǊǹi de expertizǊ contabilǊ ǵi tehnicǊ, judiciarǊ ǵi
extrajudiciarǊ
Venituri din activitǊǹi desfǊǵurate în baza contractelor/convenǹiilor civile
încheiate potrivit Codului civil
Venituri din activitǊǹi independente realizate într-o formǊ de asociere cu o
persoanǊ juridicǊ, microîntreprindere
Venituri sub forma câǵtigurilor din operaǹiuni de vânzare-cumpǊrare de
valutǊ la termen, pe bazǊ de contract, precum ǵi orice alte operaǹiuni similare
Câǵtiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât pǊrǹile sociale ǵi
valorile mobiliare în cazul societǊǹilor închise

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/I

Câǵtiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societǊǹilor
închise ǵi a pǊrǹilor sociale
Venituri din lichidarea persoanei juridice
Venituri din premii ǵi jocuri de noroc
Venituri din pensii
Venituri din activitǊǹi agricole
Venituri din alte surse

IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REƹINUT LA SURSƉ ƵI CÂƵTIGURILE/PIERDERILE REALIZATE,
PE BENEFICIARI DE VENIT
Cod numeric personal/
Nr. Nume ǵi prenume
PlatǊ anticipatǊ/ impozit
crt. beneficiar de venit NumǊr de identificare fiscalǊ
final *)
0

1

2

3

Câǵtig
(lei)

Pierdere
(lei)

Baza de calcul a
impozitului
(lei)

Impozit
reǹinut
(lei)

4

5

6

7

*) ATENƹIE: Pentru fiecare tip de venit, se va completa obligatoriu regimul fiscal aplicabil impozitului reǹinut la sursǊ, pe fiecare beneficiar de venit,
respectiv platǊ anticipatǊ sau impozit final.
Pentru fiecare tip de venit prevǊzut la cap.III, se genereazǊ în acelaǵi formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzǊtoare pe beneficiari de venit.

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.

Nume, Prenume
SemnǊturǊ
ǵi ǵtampilǊ
Funcǹia

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data:

DECLARAƹIE PRIVIND VENITUL
ESTIMAT/NORMA DE VENIT
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Anul

Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Iniǹiala

Nume

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ

tatǊlui

Prenume
E-mail
StradǊ

NumǊr
Telefon

Bloc

ScarǊ

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Localitate

Fax

Cod poǵtal

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ

II. DATE PRIVIND VENITURILE ESTIMATE, PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de
venit

comerciale

profesii libere

activitǊǹi agricole

drepturi de proprietate intelectualǊ

cedarea folosinǹei bunurilor:

sub 5 contracte, inclusiv
peste 5 contracte
în scop turistic

numǊr camere

2. Opǹiune privind modificarea modului de determinare a venitului net *)
3. Determinarea venitului net: sistem real
4. Forma de organizare:

individual

cote forfetare de cheltuieli

normǊ de venit

asociere fǊrǊ personalitate juridicǊ
modificarea modalitǊǹii/formei de exercitare a activitǊǹii

entitǊǹi supuse regimului transparenǹei fiscale
5. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

6. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazǊ folosinǹa
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare
8. Data începerii activitǊǹii

Nr.

Data

9. Data încetǊrii activitǊǹii

B.DATE PRIVIND
VENITUL ESTIMAT

(lei)
1. Venit brut estimat.........................................................................................................................................

1.

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

2.

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

3.

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire
StradǊ

NumǊr

Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarǊ

Etaj

Ap.

Cod poǵtal
E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnǊturǊ împuternicit

SemnǊturǊ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data:

*) Se bifeazǊ de cǊtre contribuabilii care opteazǊ pentru modificarea modului de determinare a venitului net. Se va indica sistemul de impunere pentru care s-a optat, prin
bifarea cǊsuǹei corespunzǊtoare de la pct.II. A.3.

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/3p

FIŞA CAPACITĂŢII DE CAZARE
Localitate.......................................... Cod poştal ........................
Str.................................................Nr..............Bl.........Ap............
Sc………..Etaj.......Judeţ/Sector..................................................

ADRESA IMOBILULUI – locuinţă proprietate personală:

I.
Nr.crt.
1.
2.

CARACTERISTICI CONSTRUCŢIE
CRITERII PRIVIND STABILIREA NORMELOR ANUALE DE VENIT
Mediu urban
Situarea locuinţei
Mediu rural
Numai cu mijloace proprii de transport
Posibilităţile de acces la resursele turistice ale persoanelor care
călătoresc în scop turistic
Mijloace de transport în comun, rutiere şi feroviare etc.

rd.1 şi 2 - se completează cu “X” căsuţa corespunzătoare situaţiei.
II.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

CARACTERISTICI CAMERĂ

CRITERII PRIVIND
STABILIREA NORMELOR
ANUALE DE VENIT
Suprafaţă
Număr locuri cazare
Materiale de construcţii

CARACTERISTICI CAMERĂ
CAMERA 1

Beton
Cărămidă
Lemn
Alte
Apă
Canalizare

4.

Dotarea cu instalaţii
Electrice
Incălzire

5.

Echipare sanitară destinată
turiştilor, pusă în
exclusivitate la dispoziţia
acestora

CAMERA 2

Beton
Cărămidă
Lemn
Alte
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune

Apă
Canalizare
Electrice
Incălzire

CAMERA 3

Beton
Cărămidă
Lemn
Alte
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune

Apă
Canalizare
Electrice
Incălzire

CAMERA 4

Beton
Cărămidă
Lemn
Alte
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune

Apă
Canalizare
Electrice
Incălzire

CAMERA 5

Beton
Cărămidă
Lemn
Alte
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune

Apă
Canalizare
Electrice
Incălzire

Da

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune

rd.1 - se înscrie suprafaţa pentru fiecare cameră închiriată;
rd.2 - se înscrie numărul locurilor de cazare pentru fiecare cameră închiriată;
rd.3-5 - se completează cu “X” căsuţa corespunzătoare situaţiei.

Se completează de contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate
de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv.
Se depune împreună cu formularul 220 ”Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”.

DECLARAƹIE
privind veniturile din activitǊǹi agricole
impuse pe norme de venit
Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ
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Anul

Declaraǹie rectificativǊ
Se completeazǊ cu X în cazul declaraǹiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Iniǹiala

Nume

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ

tatǊlui

Prenume
E-mail
StradǊ

NumǊr
Telefon
ScarǊ

Bloc

Etaj

Ap.

Localitate

Judeǹ/Sector
Cod poǵtal

Fax

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ PE SURSE DE VENIT
1. Date privind activitatea desfǊǵuratǊ

Localitatea pe raza cǊreia se aflǊ terenul (terenurile)
Data începerii activitǊǹii

Data încetǊrii activitǊǹii
Suprafeǹe de teren

Nr. crt.

Tipul activitǊǹii

1.

Cultivarea ǵi valorificarea florilor în sere ǵi solarii ǵi/sau în sistem irigat

2.

Cultivarea ǵi valorificarea legumelor ǵi zarzavaturilor în sere ǵi solarii ǵi/
sau în sistem irigat

3.

Cultivarea ǵi valorificarea arbuǵtilor

4.

Cultivarea ǵi valorificarea plantelor decorative

5.

Cultivarea ǵi valorificarea ciupercilor*

6.

Exploatarea pepinierelor viticole

7.

Exploatarea pepinierelor pomicole

8.

Alte activitǊǹi asemǊnǊtoare

Zona .........

Zona .........

Zona .........

Zona .........

Zona .........

ari

ari

ari

ari

ari

2. Date privind activitatea desfǊǵuratǊ

Localitatea pe raza cǊreia se aflǊ terenul (terenurile)
Data începerii activitǊǹii

Data încetǊrii activitǊǹii
Suprafeǹe de teren

Nr. crt.

Tipul activitǊǹii

1.

Cultivarea ǵi valorificarea florilor în sere ǵi solarii ǵi/sau în sistem irigat

2.

Cultivarea ǵi valorificarea legumelor ǵi zarzavaturilor în sere ǵi solarii ǵi/
sau în sistem irigat

3.

Cultivarea ǵi valorificarea arbuǵtilor

4.

Cultivarea ǵi valorificarea plantelor decorative

5.

Cultivarea ǵi valorificarea ciupercilor*

6.

Exploatarea pepinierelor viticole

7.

Exploatarea pepinierelor pomicole

8.

Alte activitǊǹi asemǊnǊtoare

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/9

Zona .........

Zona .........

Zona .........

Zona .........

Zona .........

ari

ari

ari

ari

ari

3. Date privind activitatea desfǊǵuratǊ

Localitatea pe raza cǊreia se aflǊ terenul (terenurile)
Data începerii activitǊǹii

Data încetǊrii activitǊǹii
Suprafeǹe de teren

Nr. crt.

Tipul activitǊǹii

1.

Cultivarea ǵi valorificarea florilor în sere ǵi solarii ǵi/sau în sistem irigat

2.

Cultivarea ǵi valorificarea legumelor ǵi zarzavaturilor în sere ǵi solarii ǵi/
sau în sistem irigat

3.

Cultivarea ǵi valorificarea arbuǵtilor

4.

Cultivarea ǵi valorificarea plantelor decorative

5.

Cultivarea ǵi valorificarea ciupercilor*

6.

Exploatarea pepinierelor viticole

7.

Exploatarea pepinierelor pomicole

8.

Alte activitǊǹi asemǊnǊtoare

Zona .........

Zona .........

Zona .........

Zona .........

Zona .........

ari

ari

ari

ari

ari

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire

NumǊr

StradǊ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarǊ

Etaj

Cod poǵtal

E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.

SemnǊturǊ împuternicit

SemnǊturǊ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare:

Data:

*) Se înscrie suprafaǹa totalǊ cultivatǊ cu ciuperci sau bureǹi obǹinutǊ prin însumarea suprafeǹelor amenajate ca suport pentru aceste culturi.

Ap.

DECLARAƹIE
Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ

INFORMATIVƉ PRIVIND ÎNCEPEREA / ÎNCETAREA ACTIVITƉƹII
PERSOANELOR FIZICE CARE DESFƉƵOARƉ ACTIVITATE ÎN
ROMÂNIA ƵI CARE OBƹIN VENITURI SUB FORMƉ DE SALARII DIN
STRƉINƉTATE
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I. DATE REFERITOARE LA LOCUL DESFƉƵURƉRII ACTIVITƉƹII ÎN ROMÂNIA
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire

StradǊ

NumǊr

Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarǊ

Etaj

Ap.

Cod poǵtal

E-mail

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI FIZICE
Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ
Iniǹiala
tatǊlui

Nume

Prenume
NumǊr

StradǊ

Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarǊ

Etaj

Ap.

Cod poǵtal

E-mail

III. DATE PRIVIND SITUAƹIA PERSOANEI FIZICE
1. Documentul care reglementeazǊ raportul de muncǊ:

nr.

data

2. Data începerii activitǊǹii
3. Data încetǊrii activitǊǹii

4.

Se bifeazǊ în situaǹia în care, persoana fizicǊ, persoana juridicǊ sau entitatea prevǊzutǊ la Cap.I opteazǊ pentru calculul, reǹinerea ǵi
virarea impozitului pe veniturile din salarii

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
Nume, Prenume

SemnǊturǊ
ǵi ǵtampilǊ

Funcǹia

Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare:

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/5i

Data:

DECLARAƹIE
privind veniturile estimate
pentru asocierile fǊrǊ personalitate juridicǊ ǵi entitǊǹi
supuse regimului transparenǹei fiscale

Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ
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Anul

I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII
Cod de identificare fiscalǊ
Denumire

NumǊr

StradǊ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarǊ

Etaj

Ap.

Cod poǵtal
E-mail

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ
1. Categoria de venit:

comerciale

2. Forma de organizare:

asociere fǊrǊ personalitate juridicǊ

profesii libere

3. Determinarea venitului net: sistem real

activitǊǹi agricole

alte venituri

entitǊǹi supuse regimului transparenǹei fiscale

modificarea modalitǊǹii/
formei de exercitare a
activitǊǹii

normǊ de venit

4. NumǊr asociaǹi
Cod CAEN
5. Obiectul principal de activitate
6. Sediul
7. Contract de asociere:

Nr.

Data

8. Documentul de autorizare:

Nr.

Data

9. Data începerii activitǊǹii

10. Data încetǊrii activitǊǹii

III. DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT
(lei)
1. Venit brut estimat .....................................................................................................................................................

1.

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

2.

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

3.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A RESPONSABILULUI ASOCIERII
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire
NumǊr

StradǊ

Telefon

ScarǊ

Cod poǵtal

Localitate

Judeǹ/Sector

Bloc

Fax

E-mail

V. DISTRIBUƹIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIAƹI (tabel verso)
Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnǊturǊ responsabil asociere

Loc rezervat organului fiscal
NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/1i

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.

V. DISTRIBUƹIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIAƹI

Nr.
crt.

Nume ǵi prenume
asociat

Cod numeric personal/
NumǊr de identificare fiscalǊ

Domiciliu

0

1

2

3

TOTAL

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

Venit net estimat distribuit

4

5

(lei)

DECLARAƹIE

Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ

PRIVIND VENITURILE SUB FORMƉ DE SALARII DIN STRƉINƉTATE OBƹINUTE
DE CƉTRE PERSOANELE FIZICE CARE DESFƉƵOARƉ ACTIVITATE ÎN
ROMÂNIA ƵI DE CƉTRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE
ANGAJATE ALE MISIUNILOR DIPLOMATICE ƵI POSTURILOR
CONSULARE ACREDITATE ÎN ROMÂNIA

Declaraǹie rectificativǊ

224

Anul

Luna

Se completeazǊ cu X în cazul declaraǹiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ

Iniǹiala tatǊlui

Prenume
StradǊ

E-mail

NumǊr

Telefon
Bloc

ScarǊ

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Fax

Cod poǵtal

Localitate

Documentul care reglementeazǊ raportul de muncǊ

numǊr

data

Perioada de activitate

de la

pânǊ la

II. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICƉ SAU JURIDICƉ LA CARE ÎƵI DESFƉƵOARƉ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire
NumǊr

StradǊ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarǊ

Etaj

Ap.

Cod poǵtal
E-mail

III. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMƉ DE SALARII DIN STRƉINƉTATE
(lei)
1. Venit brut .........................................................................................................................................................................

1.

2. Contribuǹii sociale datorate potrivit legii .............................................................................................................

2.

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

3.

4. Deduceri personale*)...................................................................................................................................................

4.

5. Cotizaǹia sindicalǊ plǊtitǊ*)........................................................................................................................................

5.

6. Contribuǹiile la fondurile de pensii facultative *)..............................................................................................

6.

7. Venit bazǊ de calcul (rd.3-rd.4-rd.5-rd.6) .............................................................................................................

7.

8. Impozit lunar datorat ..................................................................................................................................................

8.

9. Impozit anual datorat**)............................................................................................................................................

9.

*) Se completeazǊ numai pentru funcǹia de bazǊ, conform legii.
**) Se completeazǊ în declaraǹia depusǊ pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul ǵi-a încetat raportul contractual de muncǊ.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire
NumǊr

StradǊ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarǊ
Cod poǵtal

E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnǊturǊ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal
NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/5

SemnǊturǊ reprezentant fiscal

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.

Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ

CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
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Anul

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Iniǹiala
tatǊlui

Nume

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ

Prenume
E-mail
StradǊ

NumǊr
Telefon
ScarǊ

Bloc

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Localitate

Fax

Cod poǵtal

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU
DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBƹINUTE LA FUNCƹIA DE BAZƉ
Denumirea
instituǹiei de credit

SumǊ plǊtitǊ (lei)

Documente de
platǊ nr./datǊ

III. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privatǊ
Contract nr./data
Documente de platǊ nr./data
SumǊ plǊtitǊ (lei)

2. Susǹinerea unei entitǊǹi nonprofit/unitǊǹi de cult
Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult

Cod de identificare fiscalǊ a entitǊǹii
nonprofit/unitaǹii de cult
SumǊ (lei)

Cont bancar (IBAN)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire
StradǊ

NumǊr

Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

ScarǊ

Bloc
Cod poǵtal
E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnǊturǊ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.13

SemnǊturǊ împuternicit

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.

Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare FiscalǊ
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Direcǹia GeneralǊ a Finanǹelor Publice ___________
Administraǹia Finanǹelor Publice _______________

Nr. înregistrare _________
Data __________________

DECIZIE DE IMPUNERE ANUALƉ
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice
Anul

CǊtre:
Nume ______________________________________________
Prenume____________________________________________
Cod poǵtal

Domiciliul: Localitatea

NumǊr

StradǊ
ScarǊ

Ap.

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ:
____________________________________________

În baza art.84 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ǵi a
Declaraǹiei privind veniturile realizate din România pe anul...............,
înregistratǊ sub nr. .............din data............, se stabileǵte impozitul
anual pe venit, dupǊ cum urmeazǊ:

Bloc

Judeǹ(sector)

I.Date privind activitatea desfǊǵuratǊ
1. Categoria de venit
2. Determinarea venitului net
3. Forma de organizare
4. Obiectul principal de activitate
5. Cod CAEN
6. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazǊ folosinǹa
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare (nr./data)
8. Data începerii activitǊǹii
9. Data încetǊrii activitǊǹii

II.Determinarea impozitului pe venitul/câǵtigul net anual impozabil datorat
Denumire indicator

(lei)
Decizie anterioarǊ

Decizie curentǊ

1. Venit/Câǵtig net anual
2. Pierdere fiscalǊ anualǊ/Pierdere netǊ anualǊ
3. Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenǹi

3.1. compensate în anul de raportare
3.2. de reportat

4. Venit/Câǵtig net anual impozabil (rd.1-rd.3.1)
5. Impozit pe venitul/câǵtigul net anual impozabil datorat
6. Suma de virat entitǊǹii nonprofit/unitǊǹii de cult
7. Cheltuieli admise cu bursa privatǊ
8. Obligaǹii privind plǊǹile anticipate
9. Diferenǹe de impozit rezultate din regularizarea anualǊ

a. stabilite în plus (rd.5-rd.8-rd.7)*
b. stabilite în minus (rd.8-rd.5+rd.7)

10. Diferenǹe de impozit, conform art.90 alin.(2) din
Ordonanǹa Guvernului nr.92/2003, republicatǊ,
cu modificǊrile ǵi completǊrile ulterioare

a. constatate în plus
b. constatate în minus

Administraǹia finanǹelor publice îǵi rezervǊ dreptul de a modifica impozitul calculat în condiǹiile declarǊrii eronate a veniturilor, în perioada de
prescripǹie a impozitului pe venit.
Diferenǹa de impozit stabilitǊ în plus (rd.9a) în sumǊ de ___________ lei se plǊteǵte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicǊrii prezentei.
Pentru impozitul neachitat pânǊ la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobânzi ǵi penalitǊǹi de întârziere.
Diferenǹa de impozit constatatǊ în plus (rd.10a) în sumǊ de ___________ lei se plǊteǵte în funcǹie de data comunicǊrii prezentei astfel:
- dacǊ data comunicǊrii este cuprinsǊ în intervalul 01-15 din lunǊ, termenul de platǊ este pânǊ la data de 5 a lunii urmǊtoare;
- dacǊ data comunicǊrii este cuprinsǊ în intervalul 16-31 din lunǊ, termenul de platǊ este pânǊ la data de 20 a lunii urmǊtoare;
Diferenǹa stabilitǊ/constatatǊ în minus (rd.9b sau rd.10b) în sumǊ de __________ lei se compenseazǊ ǵi/sau se restituie, dupǊ caz, potrivit
prevederilor legale în vigoare. Împotriva mǊsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaǹie, care se depune, în termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintǊ titlu de creanǹǊ ǵi constituie înǵtiinǹare de platǊ, conform legii.

Aprobat :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____

Verificat :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____

*) În situaǹia în care suma rezultatǊ este negativǊ, aceasta se preia la rândul 9b.
NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...........
Cod 14.13.02.13/a

Întocmit :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____

Am primit un exemplar,
SemnǊturǊ contribuabil_________________
Data__/__/____ sau nr. ǵi data confirmǊrii
de primire ___________________________

Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare FiscalǊ
Direcǹia GeneralǊ a Finanǹelor Publice ___________
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Administraǹia Finanǹelor Publice _____________________

Nr. înregistrare _________
Data __________________

DECIZIE DE IMPUNERE ANUALƉ
pentru veniturile realizate din strǊinǊtate de persoanele fizice
Anul

CǊtre:
Nume ______________________________________________
Prenume____________________________________________
Cod poǵtal

Domiciliul: Localitatea

NumǊr

Strada
Scara

Ap.

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ:
____________________________________________
În baza art.90 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificǊrile ǵi completǊrile ulterioare, ǵi a Declaraǹiei privind
veniturile realizate din strǊinǊtate pe anul______ , înregistratǊ sub
nr. _______ din data__________, se stabileǵte impozitul anual pe
venit, dupǊ cum urmeazǊ:

Bloc

Judeǹ(sector)

I.Date privind activitatea desfǊǵuratǊ
1. Categoria de venit
2. Statul în care s-a realizat venitul
3. Data începerii activitǊǹii
4. Data încetǊrii activitǊǹii

II.Determinarea impozitului pe venitul/câǵtigul net anual impozabil datorat
Denumire indicator

(lei)
Decizie anterioarǊ Decizie curentǊ

1. Venit/Câǵtig net anual
2. Pierdere anualǊ
3. Pierderi fiscale reportate din anii precedenǹi

3.1. compensate în anul de raportare
3.2. de reportat

4. Venit/Câǵtig net anual impozabil (rd.1-rd.3.1)
5. Impozit pe venit datorat în România
6. Impozit pe venit plǊtit în strǊinǊtate
7. Credit fiscal recunoscut
8. DiferenǹǊ de impozit de platǊ (rd.5-rd.7)
9. Impozit pe veniturile din salarii, reǹinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfǊǵuratǊ în strǊinǊtate
10. DiferenǹǊ de impozit din salarii de restituit (rd.9-rd.8)
11. Diferenǹe de impozit, conform art.90 alin.(2) din
Ordonanǹa Guvernului nr.92/2003, republicatǊ, cu
modificǊrile ǵi completǊrile ulterioare

a. constatate în plus
b. constatate în minus

Administraǹia finanǹelor publice îǵi rezervǊ dreptul de a modifica impozitul calculat în condiǹiile declarǊrii eronate a veniturilor, în perioada de
prescripǹie a impozitului pe venit.
Diferenǹa de impozit de platǊ (rd.8) în sumǊ de ___________ lei se plǊteǵte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicǊrii prezentei. Pentru
impozitul neachitat pânǊ la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobânzi ǵi penalitǊǹi de întârziere.
Diferenǹa de impozit constatatǊ în plus (rd.11a) în sumǊ de ___________ lei se plǊteǵte în funcǹie de data comunicǊrii prezentei astfel:
- dacǊ data comunicǊrii este cuprinsǊ în intervalul 01-15 din lunǊ, termenul de platǊ este pânǊ la data de 5 a lunii urmǊtoare;
- dacǊ data comunicǊrii este cuprinsǊ în intervalul 16-31 din lunǊ, termenul de platǊ este pânǊ la data de 20 a lunii urmǊtoare.
Diferenǹa de impozit din salarii de restituit (rd.10) sau diferenǹa de impozit constatatǊ în minus (rd.11b) în sumǊ de __________ lei se compenseazǊ
ǵi/sau se restituie, dupǊ caz, potrivit prevederilor legale în vigoare. Împotriva mǊsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaǹie, care se
depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintǊ titlu de creanǹǊ ǵi constituie înǵtiinǹare de platǊ,
conform legii.

Aprobat :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____

Verificat :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ..........
Cod 14.13.02.13/5a

Întocmit :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____

Am primit un exemplar,
SemnǊturǊ contribuabil_________________
Data__/__/____ sau nr. ǵi data confirmǊrii
de primire ___________________________

Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
Direcǹia generalǊ a Finanǹelor publice ___________
Administraǹia Finanǹelor Publice _______________
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DECIZIE DE IMPUNERE
pentru plǊǹi anticipate cu titlu de impozit

Nr. înregistrare _________
Data __________________

pe anul

CǊtre:
Nume_____________________________________________
Prenume___________________________________________
Cod poǵtal

Domiciliul: Localitatea
NumǊr

Strada
Scara

Ap.

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ:
___________________________________________
În baza art.82 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, ǵi a
Declaraǹiei privind venitul estimat/norma de venit/Declaraǹiei
privind veniturile realizate din România pe anul................
nr.................. din data.........................., se stabilesc plǊǹile anticipate cu
titlu de impozit, dupǊ cum urmeazǊ:

Bloc

Judeǹ(sector)

I.Date privind activitatea desfǊǵuratǊ
1. Categoria de venit
2. Determinarea venitului net
3. Forma de organizare
4. Obiectul principal de activitate
5. Cod CAEN
6. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazǊ folosinǹa
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere (nr./data)
8. Data începerii activitǊǹii
9. Data încetǊrii activitǊǹii

II.Determinarea venitului estimat ǵi a plǊǹilor anticipate cu titlu de impozit
Denumire indicator

Decizie anterioarǊ

(lei)

Decizie curentǊ

1. Venit brut estimat
2. Norma de venit
3. Cheltuieli deductibile
4. Venit net estimat (rd.1-rd.3)/Venit net determinat pe baza normelor de venit
5. PlǊǹi anticipate cu titlu de impozit

III.Repartizarea plǊǹilor anticipate cu titlu de impozit, pe termene de platǊ
Termen de platǊ

(lei)

PlǊǹi anticipate
Decizie anterioarǊ

Decizie curentǊ

TOTAL
Pentru plǊǹile anticipate cu titlu de impozit neachitate pânǊ la termenele arǊtate mai sus, se vor calcula dobânzi ǵi penalitǊǹi de întârziere. Împotriva mǊsurilor
dispuse prin prezenta se poate face contestaǹie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintǊ titlu de creanǹǊ
ǵi constituie înǵtiinǹare de platǊ, conform legii.

Aprobat :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume
_________________
Data__/__/____

Verificat :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume
_________________
Data__/__/____

Numar de operator de date cu caracter personal ................
Cod 14.13.02.13/3a

Întocmit :
Funcǹie ________________________
Nume, prenume
_________________
Data__/__/____

Am primit un exemplar,
SemnǊturǊ contribuabil_________________
Data__/__/____ sau nr. ǵi data confirmǊrii
de primire ___________________________

CNP/NIF

Anexă
la Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit
privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit

Nr.
crt.

Cod
CAEN

Locul de
desfăşurare a
activităţii

1
2
3
2
3
4
.....
Total venit net determinat pe baza
normelor de venit

Norma de venit
corespunzătoare
activităţii *)
(lei)
4

Norma de venit stabilită pe
baza coeficienţilor de
corecţie
(lei)
5

Prezenta constituie anexă la formularul 260 “Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit” nr. ....... pe anul ........

*) potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru
care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa nr.2

INSTRUCȚIUNI
privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile
realizate din România”
Cod 14.13.01.13

Depunerea declarației
Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau
într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1.1. Activități independente;
1.2. Cedarea folosinței bunurilor;
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în
cazul societăților închise;
1.5. Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare
tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
1.1. Activități independente
1.1.1. venituri comerciale – din fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele
din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente, precum şi venituri
din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente;
Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței
bunurilor calificate, în condițiile legii, în categoria venituri din activități independente, bifează
căsuța “Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”.
Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale
anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în
derulare în anul de raportare.
1.1.2. venituri din profesii libere – din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar,
auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament
în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent,
în condițiile legii;
1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectuală ‐ brevete de invenție, desene şi
modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerț, procedee tehnice, know‐how, drepturi de autor
şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.
Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți
plătitori, depun o singură declarație.
1.1.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi
care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare
a venitului net din activități independente.
Persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de
organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă
regimului transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net anual
din activități independente.
1.1.5. Declarația se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din
activități independente pentru care impozitul reținut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă

plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare:
‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;
‐ venituri din activități desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat
comercial;
‐ venituri din activități desfăşurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate
potrivit Codului civil;
‐ venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
‐ venituri obținute de o persoană fizică dintr‐o asociere cu o persoană juridică
contribuabil, plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV1 din
Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr‐o
asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană
juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV1 din Codul fiscal, este asimilat,
în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care
se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.
1.1.6. Nu au obligația depunerii declarației, persoanele fizice pentru care impozitul
reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor, în conformitate cu
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
1.1.7. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare,
au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția
persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s‐
au stabilit plăți anticipate, conform legii.
1.1.8. Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care, în
cursul anului fiscal de raportare, îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care
nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de
norme de venit, vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să
fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe
bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă.
1.1.9. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități şi/sau transformării
formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului,
venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea
independentă a fost desfăşurată de contribuabil într‐o formă de organizare prevăzută de lege.
Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii
înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea
şi/sau transformarea formei de exercitare a activității şi se înscrie în declarație.
1.1.10. Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare
sursă de realizare a venitului.
1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar,
uzufructuar sau alt deținător legal.
1.2.1. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai
multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de
venit.
1.2.2. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net
se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.
1.2.3. Nu au obligația depunerii declarației, persoanele fizice prevăzute la art.63 alin.(2)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care, în
anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria

prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea
venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru
calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile
anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final, cu
următoarele excepții, pentru care există obligația depunerii declarației:
‐ pentru situațiile în care, declarația de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie
şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate, conform legii;
‐ pentru situațiile în care, intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția
situațiilor prevăzute la art.82 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
‐ pentru situațiile în care, investițiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului,
uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a
folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte
contractantă.
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:
‐ venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi
solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
‐ venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
‐ venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.
Declarația se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual
şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care
au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în
partidă simplă.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net
distribuit, care le revine din asociere.
Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au
realizat venituri din activități agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole
obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau
luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau
către alte unități pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în
cazul societăților închise
Declarația se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat
câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile
mobiliare în cazul societăților închise şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete
anuale, potrivit legii.
În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare,
la completarea formularului, se au în vedere dispozițiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reținerea şi
virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de
persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice şi al preşedintelui
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
1.5. Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare

tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor
Mobiliare
Declarația se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat
câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen, pe bază de
contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare
tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
În cazul operațiunilor de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
precum şi orice alte operațiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii
Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Termenul de depunere şi organul fiscal competent
2.1. Termen de depunere:
‐ anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui
de realizare a venitului;
‐ ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea
unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie "X"
în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.
2.2. Declarația se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are
domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau
curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România,
pentru următoarele categorii de venituri:
‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5
contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de
valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzare‐
cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni de
acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi
supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii
persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele
prevăzute la lit.b).
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul
acestuia.
3. Completarea declarației
Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora,
potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț şi corect,
datele prevăzute de formular.
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru
care există obligația depunerii declarației, vor completa în mod corespunzător numărului de
surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse

şi categorii de venit”, în formularul – „Anexă nr... la Declarația privind veniturile realizate din
România”, care se ataşează la declarația privind veniturile realizate.
Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format
hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.
Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data
depunerii la poştă, după caz.
Nu se va depune formularul Anexă la declarație, ulterior depunerii unei declarații
privind veniturile realizate în România. Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară
prin depunerea unei declarații rectificative.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal
sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Banca, Cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului
bancar al contribuabilului.
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Categoria de venit ‐ se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat,
după caz.
2. Determinarea venitului net ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de
determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază
de normă de venit, după caz.
3. Forma de organizare ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a
activității.
Căsuța “Individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate
desfăşurată în mod individual.
Căsuța “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin
venituri dintr‐o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică,
constituită între persoane fizice sau dintr‐o asociere cu o persoană juridică contribuabil
plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal,
care nu generează o persoană juridică.
Căsuța “Entități supuse regimului transparenței fiscale” se bifează de persoanele fizice
care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate
juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale,
potrivit legii.
Căsuța “Modificarea modalității/formei de exercitare a activității” se bifează în cazul
schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau transformării formei
de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de
raportare, în condițiile continuării activității.
4. Obiectul principal de activitate ‐ se înscrie denumirea activității principale
generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activității desfăşurate.
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința
Sediul ‐ se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității,
după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se
completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea
unității administrativ ‐ teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv:
municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.
Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința ‐ se completează de
către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Se înscriu datele de
identificare a bunului a cărui folosință este cedată.
De exemplu:
a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc,
etaj, apartament etc.);
b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi
şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria şasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor
caracteristici care individualizează bunul.
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare ‐ se înscriu
numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate
independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
Contribuabilii care desfăşoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub
care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării
acestuia.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează
rubrica după cum urmează:
‐ se elimină din text cuvântul “închiriere” sau “arendare”, în funcție de natura
contractului încheiat între părți;
‐ se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între
părți şi data înregistrării acestuia.
7,8. Data începerii/încetării activității ‐ se completează de către contribuabilii care
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data
prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută
pentru încetarea contractului încheiat între părți.
Rubricile de la rd.7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc
în cursul anului pentru care se depune declarația.
B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL
1. VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE: activități comerciale, profesii libere şi
drepturi de proprietate intelectuală.
a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL
a.1) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri, determinate în sistem real, din
activități comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum şi venituri din cedarea
folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente
Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.
rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de
bază, cât şi din activități adiacente.
rd.2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în
vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să
corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în
cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1)
şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului ‐ se
înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s‐
au realizat prin stopaj la sursă.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând
diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
a.2) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente impuse
pe bază de normă de venit
Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activități independente, impuse
pe bază de norme de venit care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi
pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate, conform legii.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare
perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.
a.3) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice
formă a drepturilor de proprietate intelectuală
Se completează, fie pe baza datelor din evidența contabilă, de către contribuabilii care
au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate
de plătitorii de venit, de către contibuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare
de cheltuieli.
a.3.1. În cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din
valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza
datelor din evidența contabilă în partidă simplă
Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.
rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de
bază, cât şi din activități adiacente.
rd.2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în
vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să
corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în
cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile
sociale obligatorii plătite.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1)
şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului ‐ se
înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând
diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
a.3.2. În cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice
formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a
drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.
La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere,
atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu
titlu de impozit şi contribuțiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.

rd.2. Cheltuieli deductibile – se înscrie valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor
forfetare şi a contribuțiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.
Cheltuielile deductibile se determină astfel:
¾
Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală aferente
operelor de artă monumentală
În vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:
se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25%
asupra venitului brut;
se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a
contribuțiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.
¾
Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,
altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:
În vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:
se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20%
asupra venitului brut;
se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a
contribuțiilor sociale obligatorii plătite.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut
(rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului ‐ se
înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.
a.3.3. În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin
succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suită, veniturilor reprezentând
remunerația compensatorie pentru copia privată
rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a
drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.
rd.2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune
colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuții de colectare şi de repartizare a
veniturilor între titularii de drepturi.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1)
şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).
b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE
b1) În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri
fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau într‐o formă de organizare cu
personalitate juridică constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței
fiscale, potrivit legii, se completează:
rd.3. Venit net anual ‐ se preia suma înscrisă în col.5, la rândul corespunzător
contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din „Declarația anuală de venit pentru asocierile
fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale”, reprezentând
venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi
distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se preia suma înscrisă în col.6, la
rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la capitolul V din „Declarația anuală
de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței
fiscale”, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi
distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române,
care nu dau naştere unei persoane juridice:
Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr‐o asociere cu o persoană juridică română,
microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor
stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, este asimilat, în vederea
impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc
contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.
rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând venitul cuvenit unei persoane fizice
dintr‐o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o
persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe
venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col.5, la rândul corespunzător
contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din „Declarația anuală de venit pentru asocierile
fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale”.
rd.2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii
plătite de asociații persoane fizice.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut şi
contribuțiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd.1 şi suma înscrisă la
rd.2.
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă ‐ se preia suma de la
rd.3.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând
pierderea realizată de persoana fizică dintr‐o asociere cu o persoană juridică română,
determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul
microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col.6, la rândul corespunzător contribuabilului,
din tabelul de la capitolul V din „Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate
juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale”.
2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR
Declarația se completează pe baza contractului încheiat între părți de către
contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza
datelor din evidența contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului
net în sistem real.
rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul
încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia,
majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului,
uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în
cazul rezilierii contractelor înainte de termen.
Reprezintă venit brut şi valoarea investițiilor la bunurile mobile şi imobile ale
proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de
cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat şi care sunt efectuate de
cealaltă parte contractantă.
În situația în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut
anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței
valutare comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător
lunilor din perioada de impunere.
În situația în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza
prețurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real
se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului, pe baza datelor
din evidența contabilă.
rd.2. Cheltuieli deductibile – se înscrie, după caz:
‐ suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu
condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective,
să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în
cursul căruia au fost plătite, în cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea
venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă;
‐ suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut
(rd.1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor
care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1)
şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierderea netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând
diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
Se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea
fiscală în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi.
3. VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN
SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ
a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL
Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.
rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de
bază, cât şi din activități adiacente.
rd.2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în
vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să
corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în
cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1)
şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând
diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE între persoane fizice, care
nu dă naştere unei persoane juridice, se completează:
rd.3. Venit net anual ‐ se preia suma înscrisă în col.5, la rândul corespunzător
contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din „Declarația anuală de venit pentru asocierile
fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale”, reprezentând
venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi
distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se preia suma înscrisă în col.6, la
rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la capitolul V din „Declarația anuală
de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței
fiscale”, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi
distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

4. CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT
PĂRȚILE SOCIALE ŞI VALORILE MOBILIARE ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR ÎNCHISE
Se
completează
pe
baza
documentelor
justificative,
eliberate
de
intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind
tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în
cazul societăților închise.
rd.4. Câştig net anual ‐ se înscrie câştigul net anual reprezentând diferența dintre
câştigurile şi pierderile înregistrate ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât
părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.
Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie pierderea netă anuală
reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacționării
titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.
Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.
5. CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN OPERAȚIUNI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA
TERMEN, PE BAZĂ DE CONTRACT, PRECUM ŞI ORICE ALTE OPERAȚIUNI SIMILARE, ALTELE
DECÂT CELE CU INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACȚIONATE PE PIEȚE AUTORIZATE ŞI
SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Se completează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi
din operațiuni de vânzare – cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi
orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe
piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare şi au obligația
stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit,
privind tranzacțiile efectuate.
rd.4. Câştig net anual ‐ se înscrie câştigul net anual reprezentând diferența dintre
câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operațiuni de vânzare –
cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare,
altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate
de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie pierderea netă anuală
reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare,
din operațiuni de vânzare – cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi
orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe
piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.
La declarație se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit,
privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată,
precum şi impozitul calculat şi reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE
VENITUL NET /CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
Se completează de către contribuabilii care au efectuat, în cursul anului fiscal de
raportare, cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii şi solicită restituirea
acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul
datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru
susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau
unităților de cult, potrivit art.84 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume
către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
Notă: Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități
agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au
obligația depunerii declarației, au efectuat, în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu
burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul
unei entități nonprofit sau unei unități de cult, completează prezenta secțiune din formular,
potrivit instrucțiunilor de mai jos.
1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în
cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora.
Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei
private.
Suma plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare
pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă
plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se
prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică
conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele de
mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ‐ căsuța se bifează de către
contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net
anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susținerea unei entități
nonprofit sau unități de cult, conform art.84 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se înscrie denumirea completă a entității
nonprofit/unității de cult.
Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult ‐ se înscrie codul de
identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) ‐ se completează codul IBAN al contului bancar al entității
nonprofit/unității de cult.
Suma ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității
nonprofit/unității de cult.
În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa
rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu
suma plătită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul
net anual impozabil/câştigul net anual/ câştigul net anual impozabil, atunci suma totală luată în
calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul
anului de raportare cu bursa privată.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se
îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu datele de identificare a împuternicitului.
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

INSTRUCȚIUNI
privind completarea şi depunerea formularului 201 "Declarație
privind veniturile realizate din străinătate"
Cod 14.13.01.13/7

1. Declarația se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române,
cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare,
condiția prevăzută la art.40 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca
urmare a desfăşurării unor activități în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere,
venituri din activități comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, venituri
sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri
de noroc, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din
transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare‐
cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operațiuni similare, alte venituri din
investiții, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare,
precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui
stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de
Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.
Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unități monetare
proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor
transforma astfel:
a) din moneda statului de sursă într‐o valută de circulație internațională, cum ar fi
dolari S.U.A. sau euro, folosindu‐se cursul de schimb din țara de sursă;
b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu‐se cursul de schimb mediu
anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului
respectiv.
3. Declarația se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în
România şi de persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută
la art.40 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea
salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în
România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială
deductibilă a unui sediu permanent în România), în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost
supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.
3.1. În cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii, atât în România, cât şi
în străinătate, statului străin revenindu‐i dreptul de impunere potrivit convenției de evitare a
dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de
rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, la cererea
contribuabilului, prin completarea corespunzătoare a declarației.
3.2. În vederea regularizării impozitului, contribuabilii care au fost impuşi pentru
aceleaşi venituri obținute din salarii, atât în România, cât şi în alt stat cu care România are
încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, vor depune împreună cu declarația,

certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate, eliberat de autoritatea competentă a
statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în
celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s‐a obținut venitul, precum şi
următoarele documente justificative, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.44/2004:
‐ fişa fiscală sau documentul întocmită/întocmit de angajatorul rezident în România
sau de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială;
‐ contractul de detaşare;
‐ orice alte documente ce pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în
străinătate pentru veniturile plătite de angajatorul rezident în România sau de către un sediu
permanent în România.
3.3. Veniturile din activități dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un
angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se declară şi nu fac obiectul
creditului fiscal extern.
4. Veniturile se declară pentru fiecare țară ‐ sursă a veniturilor şi pentru fiecare
categorie de venit realizat.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit
asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de
natura acestuia, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
5. Termen de depunere:
‐ anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui
de realizare a venitului;
‐ ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, prin
completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special
prevăzută în formular în acest scop.
6. Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia,
potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț şi corect,
toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:
‐ originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are
domiciliul fiscal;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.
7. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la
oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data
depunerii la poştă, după caz.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal
din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Banca, Cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului
bancar al contribuabilului.
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
A. Date privind activitatea desfăşurată

1. Statul în care s‐a realizat venitul ‐ se completează denumirea țării în care
contribuabilul a realizat venitul declarat.
2. Categoria de venit ‐ se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.
Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate,
impozabile în România, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor
acestuia asupra construcțiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra
terenurilor de orice fel fără construcții, menționează perioada de deținere a proprietăților
imobiliare care au fost înstrăinate în anul de raportare, bifând căsuța corespunzătoare
perioadei de deținere a acestora.
Pentru transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlu
de moştenire, declarația se depune de contribuabilii moştenitori în situația în care succesiunea
nu este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii,
bifând, în acest caz, căsuța “Cu titlu de moştenire”.
3, 4. Data începerii/încetării activității ‐ se completează de către contribuabilii care
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.
B. Date privind venitul realizat
rd.1. Venit ‐ se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea
desfăşurată în străinătate în anul fiscal de raportare, reprezentând baza de calcul pentru
stabilirea impozitului.
Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei
categorii de venit, în funcție de natura acestuia.
În cazul salariului plătit din România pentru activitatea desfăşurată în străinătate se
înscrie suma (în lei) aferentă perioadei de detaşare în străinătate reprezentând salariul plătit de
angajatorul din România, conform fişei fiscale întocmită de acesta.
rd.2. Pierdere fiscală ‐ se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată
din activitatea desfăşurată în străinătate în anul fiscal de raportare.
rd.3. Impozit pe venit plătit în străinătate ‐ se înscrie suma (în lei) reprezentând
impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.
Se completează de către contribuabilii care, pentru acelaşi venit şi în decursul aceleiaşi
perioade impozabile, sunt supuşi impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât şi în
străinătate, în vederea calculării şi acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.
Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între
România şi statul străin în care s‐a plătit impozitul;
b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv
plătit în mod direct de persoana fizică sau de împuternicitul acesteia ori prin reținere la sursă
de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr‐un document
justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;
c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de
venituri prevăzute la art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Rubrica se completează şi de contribuabilii care realizează un venit şi care, conform
prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu un alt stat, este
impus în celălalt stat şi respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri
„metoda scutirii”. Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul
justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în
străinătate.
rd.4. Impozit pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident în România, pentru
activitatea desfăşurată în străinătate ‐ se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din

salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate, reținut de către sau în
numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România.
Rubrica de la rd.4 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române,
cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare,
condiția prevăzută la art.40 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru
activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este
rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care acelaşi venit din
salarii este supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.
Contribuabilul anexează la declarație documentele justificative privind venitul realizat şi
impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din țara în care s‐a obținut venitul şi cu
care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.
III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se
îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asocierile fără
personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale"
Cod 14.13.01.13/2i

1. Declarația se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică,
constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi
persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activități
independente, inclusiv din activități adiacente, sau din activități agricole, pentru care venitul
net se determină în sistem real.
Declarația nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul
net anual se determină pe baza normelor de venit.
2. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr‐o asociere cu o persoană juridică română,
microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor
stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei
fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în
vederea obținerii venitului net anual.
3. Declarația se depune şi în cazul persoanelor fizice care obțin venituri dintr‐o
activitate desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită
potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.
În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care
este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a
venitului net din activități independente.
Persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de
organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă
regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit
venitului net anual din activități independente.
4. Declarația se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru
îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, până la data de 15 martie a anului
următor celui de raportare.
5. Ori de câte ori se constată erori în declarația depusă anterior, se completează şi se
depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest
scop.
6. Declarația se completează, înscriind cu majuscule, citeț şi corect datele prevăzute în
formular, în două exemplare:
‐originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența
fiscală;
‐copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente
privind activitatea acesteia.
O copie a declarației se va transmite, de către asociatul desemnat, fiecărui asociat.
7. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data
depunerii la poştă, după caz.

Declarația se pune gratuit la dispoziția asociatului care răspunde de îndeplinirea
obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, la solicitarea acestuia.
I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII
Se completează denumirea asocierii şi adresa domiciliului fiscal a asocierii.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii. În
cazul în care asocierea este plătitoare de taxă pe valoarea adaugată, codul de identificare
fiscală va fi precedat de prefixul "RO".
II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
rd.1. Categoria de venit ‐ se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit, după
caz: comerciale, profesii libere, activități agricole, alte venituri, după caz.
rd.2. Forma de organizare ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a
activității: asociere fără personalitate juridică, entități supuse regimului transparenței fiscale,
modificarea modalității/formei de exercitare a activității.
Căsuța “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează în cazul în care activitatea se
desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice
sau/şi în cadrul unei asocieri constituită între persoane fizice şi persoane juridice române cu
statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
care nu generează o persoană juridică.
Căsuța “Entități supuse regimului transparenței fiscale” se bifează în cazul în care
activitatea se desfăşoară într‐o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit
legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.
Căsuța “Modificarea modalității/formei de exercitare a activității” se bifează în cazul
schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau transformării formei
de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de
raportare, în condițiile continuării activității.
rd.3. Număr asociați – se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.
rd.4. Obiectul principal de activitate ‐ se înscrie denumirea activității principale
generatoare de venituri, desfăşurată de asociere, precum şi codul CAEN al activității
desfăşurate.
rd.5. Sediul ‐ se completează adresa sediului asocierii sau locului principal de
desfăşurare a activității, după caz.
În cazul în care, activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se
completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.
rd.6. Contractul de asociere ‐ se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost
înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
rd.7. Documentul de autorizare ‐ se înscriu numărul şi data eliberării
documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfăşura activități economice pe
teritoriul României, precum şi organul emitent.
rd.8,9 Data începerii/încetării activității – se înscrie data începerii şi încetării activității,
conform contractului de asociere.
III. DATE PRIVIND VENITUL NET ANUAL
Se completează pe baza datelor din evidența contabilă condusă pentru asociere. În
cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, veniturile si cheltuielile
se cumulează.
Rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în
lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activitățile desfăşurate de asociere
atât din activitatea de bază, cât şi din cele adiacente acesteia.
Rd.2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în
vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să

corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în
cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
Rd.3. Venit net ‐ se înscrie diferența dintre venitul brut şi cheltuielile aferente
deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv
diferența dintre suma înscrisă la rd.1 şi suma înscrisă la rd.2.
Rd.4. Pierdere fiscală ‐ se înscrie diferența dintre cheltuielile aferente deductibile şi
venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv
diferența dintre suma înscrisă la rd.2 şi suma înscrisă la rd.1.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A RESPONSABILULUI ASOCIERII
Se completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin
contractul de asociere pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a responsabilului
asocierii.
V. DISTRIBUȚIA VENITULUI NET/PIERDERII PE ASOCIAȚI ‐ TABEL:
col.1. Nume şi prenume asociat ‐ se completează cu numele şi prenumele asociaților,
conform contractului de asociere.
col.2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric
personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit
de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
col.3. Domiciliu ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
col.4. Cota de distribuire a venitului net/pierderii la nivelul asocierii ‐ se înscrie cota
procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile şi pierderile asocierii,
conform contractului de asociere.
col.5. Venit net distribuit ‐ se înscrie venitul net distribuit fiecărui asociat, conform
contractului de asociere.
col.6. Pierdere distribuită ‐ se înscrie pierderea distribuită fiecărui asociat, conform
contractului de asociere.

INSTRUCȚIUNI
privind completarea şi depunerea formularului 205 "Declarație informativă privind
impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”
Cod 14.13.01.13/I

1. Declarația se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligația
calculării, reținerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă, conform Titlului
III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Declarația se completează şi se depune şi de către următorii plătitori de venituri:
‐ intermediari, societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de
participare la fondurile deschise de investiții sau alți plătitori de venit, după caz, pentru
câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare, altele
decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
‐ plătitori de venituri din activități agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea
produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole
proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de
procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru care nu
s‐a reținut impozit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr.190/2009.
2. În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăți privind
mai multe tipuri de venituri, din cadrul categoriilor de venituri, se completează un singur formular.
Pentru fiecare tip de venit plătit prevăzut la Secțiunea III „Date privind natura veniturilor”
se generează în acelaşi formular, la Secțiunea IV „Date informative privind impozitul reținut la
sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, câte un tabel, înscriindu‐se datele
corespunzătoare prevăzute la col.1‐7, pe beneficiari de venit.
3. Declarația se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în
evidența fiscală, până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat.
4. Ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta
completează şi depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța
prevăzută în acest scop.
ATENȚIE: Declarația rectificativă va cuprinde, pe tipuri de venit numai pozițiile corectate,
declarate eronat în declarația inițială sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în
declarația inițială.
În cazul în care, declarația se corectează prin eliminarea unei poziții declarate eronat în
declarația inițială, în tabelul de la secțiunea IV “Date informative privind impozitul reținut la sursă
şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie
datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col.4‐7, se va înscrie
cifra “0” (zero).
5. Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației în format electronic, pe suport
magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de
Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date prevăzută în anexa nr.3.
Suportul magnetic sau optic va fi însoțit de situația centralizatoare prevăzută la secțiunea II
„Date recapitulative”, în format hârtie, semnată şi ştampilată, potrivit legii.
6. Completarea declarației se face cu ajutorul programului de asistență, care este pus la
dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală.

I. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a plătitorului de venit. În
cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi
precedat de prefixul "RO".
II. DATE RECAPITULATIVE
Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență şi reprezintă situația
centralizatoare a datelor declarate, pe tipuri de venit.
Col.2‐6 se completează cumulat, pe tipuri de venit.
Situația “Date recapitulative” se listează după completarea formularului, în două
exemplare:
‐ originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu
formatul electronic al declarației;
‐ copia se păstrează de către plătitorul de venit.
III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR
Se bifează căsuța corespunzătoare tipului de venit plătit:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;
c) venituri obținute în baza unui contract de agent;
d) venituri obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;
e) venituri din activități de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
f) venituri din activități desfăşurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate
potrivit Codului civil;
g) venituri din activități independente realizate într‐o formă de asociere cu o persoană
juridică, microîntreprindere;
h) venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen,
pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare;
i) câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile
mobiliare în cazul societăților închise;
j) venituri din dividende;
k) venituri din dobânzi;
l) câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise şi a părților sociale;
m) venituri din lichidarea persoanei juridice;
n) venituri din premii şi jocuri de noroc;
o) venituri din pensii;
p) venituri din activități agricole;
r) venituri din alte surse.
Căsuța “Venituri din activități independente realizate într‐o formă de asociere cu o
persoană juridică, microîntreprindere” (lit.g) se bifează în cazul venitului realizat de persoanele
fizice, dintr‐o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o
persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV1 din Codul fiscal, şi care
este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente.
Căsuța “Câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile
mobiliare în cazul societăților închise“ (lit.i) se bifează în cazul câştigurilor rezultate din transferul
dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare
în cazul societăților închise, pentru care beneficiarul de venit are obligația stabilirii câştigului net
anual/pierderii nete anuale.

În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la
completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reținerea şi virarea impozitului
pe câştigul de capital din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, aprobate prin
ordin comun al ministrului finanțelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare.
Căsuța “Venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare ‐ cumpărare de valută la
termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare“ (lit.h) se bifează în cazul
câştigului rezultat din operațiuni de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
precum şi din orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare
tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
Căsuța “Câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise şi a părților
sociale” (lit.l) se bifează în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate
asupra valorilor mobiliare, în cazul societăților închise şi a părților sociale, pentru care impozitul
reținut de plătitorul de venit este final, potrivit legii.
Căsuța “Venituri din activități agricole” (lit.p) se bifează în cazul veniturilor din activități
agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obținute după
recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către
unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru
utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare.
IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REȚINUT LA SURSĂ ŞI
CÂŞTIGURILE/PIERDERILE REALIZATE, PE BENEFICIARI DE VENIT
Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu‐
se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit.
Col.1 ‐ se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu‐se numele şi
prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă şi/sau a
efectuat plata veniturilor.
Col.2 ‐ se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Col.3 ‐ se completează, după caz „Plată anticipată„ sau „Impozit final”, corespunzător
regimului de impozitare aplicabil veniturilor plătite.
Rubrica se completează cu sintagma „Plată anticipată”, în situația în care, impozitul reținut
de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual pe venit.
Rubrica se completează cu sintagma „Impozit final”, în situația în care, impozitul reținut de
plătitorii de venituri este final.
În cazul veniturile de la lit.a) – h), de la secțiunea III „Date privind natura veniturilor”,
pentru care impozitul reținut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual,
potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii
de venituri completează rubrica cu sintagma „Plată anticipată”.
În cazul în care, pentru veniturilor de la lit.a) – f), de la secțiunea III „Date privind natura
veniturilor”, contribuabilii au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, în
conformitate cu dispozițiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma “Impozit final”.
Rubrica nu se completează în cazul câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de
valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.

În cazul veniturilor de la lit.j) – r) de la secțiunea III „Date privind natura veniturilor” pentru
care impozitul reținut la sursă este final, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii de venituri completează rubrica cu
sintagma “Impozit final”.
Col.4 ‐ se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor realizate de fiecare beneficiar de
venit, în anul de raportare.
Rubrica se completează numai pentru următoarele tipuri de venituri :
a) câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile
mobiliare în cazul societăților închise;
Se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit,
în anul de raportare, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi
valorile mobiliare în cazul societăților închise.
b) venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen,
pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare.
Se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit,
în anul de raportare, din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de
contract, precum şi orice alte operațiuni similare.
Col.5 ‐ se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor realizate de persoanele fizice, în
anul de raportare.
Rubrica se completează numai pentru următoarele tipuri de venituri :
a) transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăților închise;
Se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare persoană fizică, în
anul de raportare, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi
valorile mobiliare în cazul societăților închise.
b) operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi
orice alte operațiuni similare.
Se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare persoană fizică, în
anul de raportare, din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
precum şi orice alte operațiuni similare.
Col.6 ‐ se înscrie baza de calcul a impozitului, reprezentând totalul venitului
impozabil/câştigului realizat de fiecare beneficiar de venit, într‐un an fiscal. Nu se completează
pentru operațiunile privind transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile
mobiliare în cazul societăților închise.
Baza de calcul a impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor
prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul asocierilor între persoane fizice şi persoane juridice române, venitul cuvenit
persoanei fizice se stabileşte potrivit legislației privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.
Rubrica nu se completează de către intermediari, societățile de administrare a investițiilor
în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alți plătitori de
venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor
cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise,
pentru care nu există obligația reținerii la sursă a impozitului, potrivit legii.
Col.7 ‐ se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câştig calculat şi reținut în
cursul anului, pentru fiecare beneficiar de venit.
Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute
pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

În cazul asocierilor între persoane fizice şi persoane juridice române, microîntreprinderi
care nu generează o persoană juridică, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit calculat şi
reținut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de
calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau
asociaților până la sfârşitul anului în care s‐au aprobat situațiile financiare anuale, se cuprinde în
declarația aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situațiilor financiare anuale.
Pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri
de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise sau venituri
din activități agricole şi pentru care nu s‐a reținut impozit potrivit legii, la col.7 „Impozit reținut” se
înscrie cifra “0” (zero).

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 220 "Declarație
privind venitul estimat/norma de venit"
Cod 14.13.01.13/3p

1. Depunerea declarației
Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau
într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1.1. Activități independente;
1.2. Cedarea folosinței bunurilor;
1.3. Activități agricole impuse în sistem real.
Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se
realiza în anul de impunere, precum şi pentru exercitarea opțiunii privind modificarea modului
de determinare a venitului net.
Declarația se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activități
independente impuse pe bază de norme de venit.
ATENȚIE: În cazul în care, formularul se utilizează pentru exercitarea opțiunii privind
modificarea modului de determinare a venitului net, se bifează căsuța de la pct.2 “Opțiune
privind modificarea modului de determinare a venitului net” de la Secțiunea II lit.A,
concomitent cu căsuța de la pct.3 “Determinarea venitului net”, corespunzătoare situației
contribuabilului.
În această situație, declarația se depune, după caz, în termen de 15 zile de la data
începerii activității, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului, sau până la
data de 31 ianuarie a anului fiscal, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în
anul precedent.
1.1. Activități independente
1.1.1. Declarația se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani
şi/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, din
activități desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică,
constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică
constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale.
În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care
este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a
venitului net din activități independente.
În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația
depunerii declarației, se cuprind:
- venituri comerciale;
- venituri din profesii libere;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală.
Contribuabilii care realizează numai veniturile prevăzute la art.52 din Codul fiscal,
pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă, de către plătitorii de venituri
sau care au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, nu au obligația
depunerii declarației.
1.1.2. Declarația se depune la următoarele termene, de către:
‐ contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la
data producerii evenimentului;

‐ contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care, au realizat venituri
pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că
vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior, odată cu declarația
privind venitul realizat.
Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din mai multe surse
depun câte o declarație pentru fiecare sursă de venit şi categorie de venit.
1.1.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate
juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale,
potrivit legii, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le
revine din asociere.
1.2. Cedarea folosinței bunurilor
1.2.1. Cedarea folosinței bunurilor
Declarația se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani
şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile şi imobile, obținute în
calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui
număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv bifează căsuța “Cedarea folosinței
bunurilor” şi căsuța “Sub 5 contracte, inclusiv” de la Secțiunea II lit.A, pct.1 “Categoria de
venit”.
Declarația se depune la următoarele termene, de către:
‐contribuabilii care realizează venituri dintr‐o sursă nouă în cursul anului fiscal, în
termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părți, odată cu înregistrarea acestuia la
organul fiscal competent;
‐ contribuabilii care determină venitul net în sistem real care, în anul anterior, au
realizat pierderi şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi
cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față
de anul fiscal anterior, odată cu declarația privind venitul realizat.
Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe
surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare
sursă.
În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează şi
depune câte o declarație, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.
Contribuabilii care obțin venituri din arendă, completează declarația numai în situația în
care, au optat pentru modificarea modului de determinare a venitului net.
1.2.2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din
activități independente
Declarația se depune de către contribuabilii care la sfârşitul anului precedent celui de
impunere, realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai
mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere. Persoanele fizice care realizează venituri
din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de
închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică
aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente.
La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau
subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere,
cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în
categoria venituri din activități independente bifează căsuța “Cedarea folosinței bunurilor” şi
căsuța “Peste 5 contracte” de la Secțiunea II lit.A, pct.1 “Categoria de venit”.

În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr
mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din
activități independente, la completarea şi depunerea formularului, se au în vedere dispozițiile
Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte
prevederi legale în materie.
1.2.3. Venituri din închiriere în scop turistic
Declarația se completează pentru fiecare an fiscal, de către contribuabilii care
realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate
personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, altele decât cele
care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice.
La declarație se anexează formularul „Fişa capacității de cazare”, completată
corespunzător situației contribuabilului, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a
impozitului anual datorat.
Contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate
în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere,
inclusiv, precum şi contribuabilii care depăşesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de
închiriat, bifează căsuța “Cedarea folosinței bunurilor” şi căsuța “În scop turistic” de la
Secțiunea II lit.A, pct.1 “Categoria de venit” şi menționează numărul de camere de închiriat în
scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuințe proprietate personală.
În situația în care, în cursul anului se depăşeşte numărul camerelor închiriate (peste
cinci) se va depune un nou formular, în care se bifează căsuța „Sistem real” de la Secțiunea II
lit.A, pct.3.
Declarația se depune la următoarele termene, de către:
‐ contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate
în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere,
inclusiv, depun declarația, pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie, pentru anul în
curs;
‐ contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate
în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere,
inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit, şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de
5 camere de închiriat, de la data depăşirii şi până la sfârşitul anului fiscal, au obligația
determinării venitului net în sistem real potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria
venituri din activități independente şi depun declarația în termen de 15 zile de la data
producerii evenimentului.
1.3. Activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în
partidă simplă:
Declarația se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează
venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi
zarzavaturilor, în sere şi solarii, special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, precum
şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea
pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea, realizate în mod individual şi/sau în
cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
Declarația se depune la următoarele termene de către contribuabilii care au optat
pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă
simplă, după cum urmează:
‐ în termen de 15 zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep
activitatea în cursul anului fiscal;

‐ contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri
pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că
vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior, odată cu declarația
privind venitul realizat.
Contribuabilii depun câte o declarație pentru fiecare loc de realizare a venitului,
respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.
În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localități se află mai multe terenuri, se va
depune o singură declarație de impunere.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net
estimat distribuit, care le revine din asociere.
2. Organul fiscal competent
2.1. Declarația se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are
domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau
curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România,
pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5
contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii
persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele
prevăzute la lit.b).
‐ copia se păstrează de către contribuabil.
2.2. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată.
Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data
depunerii la poştă, după caz.
3. Completarea declarației
Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora,
înscriind cu majuscule, citeț şi corect, datele prevăzute de formular.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal
sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
II. DATE PRIVIND VENITURILE ESTIMATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Categoria de venit ‐ se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat,
după caz: comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței
bunurilor, activități agricole, după caz.
2. Opțiune privind modificarea modului de determinare a venitului net – se bifează de
către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței
bunurilor sau activități agricole care optează pentru modificarea modului de determinare a
venitului net: sistem real, cote forfetare de cheltuieli sau normă de venit.
Contribuabilii care optează pentru modificarea modului de determinare a venitului net
bifează căsuța “Opțiune privind modificarea modului de determinare a venitului net“ de la

pct.2 şi indică sistemul de impunere pentru care s‐a optat, prin bifarea căsuței corespunzătoare
de la pct.3 „Determinarea venitului net”: “sistem real”, “cote forfetare de cheltuieli” sau
“normă de venit”, după caz.
3. Determinarea venitului net ‐ se bifează căsuța corespunzătoare, în funcție de modul
de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe
normă de venit.
4. Forma de organizare ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a
activității: individual, asociere fără personalitate juridică, entități supuse regimului
transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare a activității.
Căsuța “Individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate
desfăşurată în mod individual.
Căsuța “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin
venituri dintr‐o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică,
constituită între persoane fizice.
Căsuța “Entități supuse regimului transparenței fiscale” se bifează de persoanele fizice
care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate
juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale,
potrivit legii.
Căsuța “Modificarea modalității/formei de exercitare a activității” se bifează de
contribuabili în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau
transformării formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în
timpul anului, în condițiile continuării activității.
5. Obiectul principal de activitate ‐ se înscrie denumirea activității principale
generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil, precum şi codul CAEN al activității
desfăşurate.
6. Sediul ‐ se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a
activității, după caz.
În cazul în care, activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se
completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.
Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea
unității administrativ ‐ teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv:
municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.
Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința ‐ se înscriu datele de
identificare a bunului a cărui folosință este cedată. De exemplu:
a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj,
apartament), suprafața totală, din care închiriată;
b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria
motorului, seria şasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor
caracteristici care individualizează bunul.
Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din
cedarea folosinței bunurilor.
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare ‐ se înscriu
numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate
independentă, potrivit legii şi data emiterii acestuia.
Contribuabilii care desfăşoară activități în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, constituită între persoane fizice şi entitățile supuse regimului transparenței fiscale
completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum
şi data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează
rubrica după cum urmează:
‐ se elimină din text cuvântul “închiriere” sau “arendare”, în funcție de natura
contractului încheiat între părți;
‐ se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între
părți, şi data înregistrării acestuia.
Punctul 7 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din
închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o
capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv.
8,9. Data începerii/încetării activității ‐ se completează de către contribuabilii care îşi
încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.
Rubricile de la pct.8 şi pct.9 se completează numai dacă evenimentele respective se
produc în cursul anului pentru care se depune declarația.
Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului, înscriu data
depunerii autorizației de funcționare la organul emitent.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data
prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută
pentru încetarea contractului încheiat între părți.
Contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate
în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere,
inclusiv, precum şi contribuabilii care depăşesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de
închiriat, înscriu data privind începerea, respectiv data privind încetarea activității.
B. DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT
1. VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE: activități comerciale, profesii libere,
drepturi de proprietate intelectuală, determinate în sistem real pe baza datelor din
contabilitatea în partidă simplă.
a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL
a.1) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități comerciale, din
exercitarea unei profesii libere, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe
proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere şi/sau drepturi de
proprietate intelectuală determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în
partidă simplă
rd.1. Venit brut estimat ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către
contribuabili, atât din activitatea de bază, cât şi din activități adiacente.
rd.2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate
a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea
de bază, cât şi din activități adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achiziționarea de materii
prime, materiale, obiecte de inventar etc.
rd.3. Venit net estimat ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut
estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.
a.2) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente
impuse pe bază de normă de venit
Contribuabilii care desfăşoară activități independente, în mod individual, impuşi pe bază
de norme de venit, nu completează rândurile de la Secțiunea B „Date privind venitul estimat”.
Se bifează căsuța “Normă de venit” de la Cap.II “Date privind veniturile estimate, pe
surse şi categorii de venit”, pct. 3 “Determinarea venitului net”.
b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE

b.1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente
determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă
În cazul contribuabililor care desfăşoară activități independente în cadrul unei asocieri
fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau în cadrul unei entități supuse
regimului transparenței fiscale, se completează numai rd.3 „Venit net estimat” din declarație,
după cum urmează:
rd.3. Venit net estimat ‐ se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea
venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului “Distribuția venitului net estimat
pe asociați” din “Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate
juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale“, de la rândul corespunzător
contribuabilului.
b.2) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente
impuse pe bază de normă de venit
Contribuabilii care desfăşoară activități independente, impuse pe bază de norme de
venit, nu completează rândurile de la Secțiunea B „Date privind venitul estimat”.
Se bifează căsuța “Normă de venit” de la Cap.II “Date privind veniturile estimate, pe
surse şi categorii de venit”, pct. 3 “Determinarea venitului net”.
2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR
a) Cedarea folosinței bunurilor
rd.1. Venit brut estimat ‐ se înscrie chiria prevăzută în contractul încheiat între părți
pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea
cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a
altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
rd.2. Cheltuieli deductibile estimate – se înscrie, după caz:
‐ în situația persoanelor fizice care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real
şi conduc evidență contabilă în partidă simplă, se înscrie suma reprezentând cheltuielile
estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat.
‐ în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de
cheltuieli, se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la
venitul brut estimat (rd.1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
rd.3. Venit net estimat ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut
estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd.1 şi datele
înscrise la rd. 2.
b) Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități
independente
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate, în
condițiile legii, în categoria venituri din activități independente, stabilesc venitul net, în sistem
real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit regulilor prevăzute pentru
veniturile din activități independente. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea
venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere,
aflate în derulare în anul de impunere.
rd.1. Venit brut estimat ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal de impunere de
către contribuabili.
rd.2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate
a se efectua în anul fiscal de impunere în vederea realizării venitului brut estimat.
rd.3. Venit net estimat ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut
estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

c) Venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate
personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv
c1) Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate
personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, impuse pe bază
de normă de venit
Contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic, impuse pe bază de
normă de venit, nu completează rândurile de la Secțiunea B „Date privind venitul estimat”.
Se bifează căsuța “Normă de venit” de la Cap.II “Date privind veniturile estimate, pe
surse şi categorii de venit”, pct. 3 “Determinarea venitului net”.
c2) Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate
personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, determinate în
sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă
rd.1. Venit brut estimat ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către
contribuabili.
rd.2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate
a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului.
rd.3. Venit net estimat ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut
estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.
3. VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN
SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ
a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL
rd.1. Venit brut estimat ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către
contribuabili.
rd.2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate
a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt:
cheltuieli pentru achiziționarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.
rd.3. Venit net estimat ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut
estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.
b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE
În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități agricole în cadrul unei
asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, impuse în sistem real, se
completează numai rd.3. „Venit net estimat” din declarație, după cum urmează:
rd.3. Venit net estimat ‐ se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea
venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului “Distribuția venitului net estimat
pe asociați” din „Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate
juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale”, rândul corespunzator
contribuabilului.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare se îndeplinesc de către
împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole
impuse pe norme de venit"
cod 14.13.01.13/9

1.Declarația se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează
venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi
zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din
cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea
pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe
bază de norme de venit.
Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora,
înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute de formular.
2.Declarația se depune la organul fiscal competent la termenele prevăzute de Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, acesta
completează şi depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în casuța
prevăzută în acest scop.
4.În cazul realizării de venit din mai multe surse, se depune o singură declarație în care
se menționează fiecare sursă de realizare a venitului. Sursa de venit este reprezentată de
localitatea în raza căreia se află situat terenul sau terenurile, după caz.
5.Declarația se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are
domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți
contribuabili persoane fizice.
‐ copia se păstrează de către contribuabil.
6.Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată. Declarația se pune gratuit la dispoziție contribuabilului.
I. Date de identificare a contribuabilului
Adresa: se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: se înscrie codul numeric personal
sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
II. Date privind activitatea desfăşurată pe surse de venit
Date privind activitatea desfaşurată: se completează câte un tabel pentru fiecare sursă
de venit.
Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile): se înscrie unitatea administrativ‐
teritorială în raza căreia se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau
sector al municipiului Bucureşti.
Data începerii activității/ Data încetării activității: se înscrie data prevăzută pentru
începerea/încetarea activității.

Suprafețe de teren: se înscrie, în rândul corespunzător activității desfăşurate, numărul
de ari aferent fiecărei suprafețe (parcele) de teren cultivate, situate în raza teritorială a
localității.
III. Date de identificare a împuternicitului
Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare se îndeplinesc de către
împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu datele de identificare a împuternicitului
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 223 “Declarație privind veniturile
estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entitățile
supuse regimului transparenței fiscale”
Cod 14.13.01.13/1i
1. Declarația se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite
între persoane fizice care realizează venituri din activități independente ‐ comerciale şi profesii
libere, inclusiv din activități adiacente, precum şi din activități agricole.
Declarația se depune şi în cazul persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate
desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii
speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.
În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care
este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a
venitului net din activități independente.
Persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de
organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă
regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit
venitului net anual din activități independente.
2. Asocierile în cadrul cărora care obțin venituri de natura celor mai sus menționate, din
mai multe surse, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru
fiecare categorie de venit.
3. Declarația se completează de către asociatul desemnat prin contract să raspundă de
îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice.
Declarația se depune pentru:
‐ asocierile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data
producerii evenimentului;
‐ asocierile care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cele care au realizat venituri pe
perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimează că vor
realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior, odată cu declarația
anuală de venit.
4. Declarația nu se depune pentru:
‐ asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora
se realizează venituri din activități independente pentru care impozitul se percepe prin reținere
la sursă de către plătitorii de venituri;
‐ asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice, care nu dau naştere
unei persoane juridice, care realizează venituri din activități independente.
5. Declarația se completează, înscriind cu majuscule, citeț şi corect datele prevăzute în
formular, în doua exemplare:
‐ originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența
fiscală;
‐copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente
privind activitatea acesteia.
6. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată.
I. DATELE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII
Se completează: denumirea asocierii şi adresa domiciliului fiscal a asocierii.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără
personalitate juridică.
.

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
rd.1. Categoria de venit ‐ se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venituri care
urmează a se realiza în anul fiscal de impunere.
rd.2. Forma de organizare ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare
a activității: asociere fără personalitate juridică sau entități care aplică regimul transparenței
fiscale.
Căsuța “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează în cazul în care activitatea se
desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
Căsuța “Entități supuse regimului transparenței fiscale” se bifează în cazul în care
activitatea se desfăşoară într‐o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit
legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.
Căsuța “Modificarea modalității/formei de exercitare a activității” se bifează de
contribuabili în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau
transformării formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în
timpul anului, în condițiile continuării activității.
Rd.3 Determinarea venitului net ‐ se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul
de determinare a venitului net: în sistem real sau pe normă de venit.
rd.4. Număr asociați ‐ se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.
rd.5 Obiectul principal de activitate ‐ se înscrie obiectul principal de activitate prevăzut
în autorizație sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activității desfăşurate.
rd.6 Sediul ‐ se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfăşoară
efectiv activitatea principală, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe
puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a
activității, după caz.
rd.7. Contractul de asociere ‐ se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost
înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
rd.8 Documentul de autorizare ‐ Se înscriu numărul şi data eliberării documentului de
autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfăşura activități economice pe teritoriul
României, precum şi organul emitent.
rd.9,rd.10. Data începerii/încetării activității ‐ se înscrie data începerii şi încetării
activității, conform contractului de asociere.
III. DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT
Se completează pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
1. Venit brut estimat ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza de către asociere în anul fiscal în
curs.
2. Cheltuieli deductibile estimate ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a
se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.
3. Venit net estimat ‐ se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în
anul fiscal în curs, determinată ca diferență între venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile
estimate, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd.1 şi suma înscrisă la rd.2.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A RESPONSABILULUI ASOCIERII
Se completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin
contractul de asociere pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a responsabilului
asocierii
.

V. TABELUL “DISTRIBUȚIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIAȚI”:
col.1. ”Nume şi prenume asociat” ‐ se înscriu numele şi prenumele asociaților, conform
contractului de asociere.
col.2. “Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” ‐ se înscrie codul numeric
personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit
de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
col.3. ”Domiciliul” ‐ se completează adresa domiciliului fiscal.
col.4 “Cota de distribuire a venitului net estimate la nivelul asocierii” ‐ se înscrie cota
procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile şi pierderile asocierii,
conform contractului de asociere.
col.5. “Venit net estimat distribuit”‐ se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net
estimat a se realiza în anul fiscal în curs, conform contractului de asociere.
rd. “Total” ‐ se înscrie suma obținută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe
asociați. Suma astfel calculată va fi egală cu cea înscrisă la rd. 3 "Venit net estimat" de la Cap.III
"Venit estimat".
Notă: În cazul asocierilor pentru care venitul net din activități comerciale se determină
pe baza normelor de venit se completează numai datele de identificare a asociaților (col.1–3) şi
cota de distribuire a venitului net estimate la nivelul asocierii, corespunzătoare fiecărui asociat
(col.4).

.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii
din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de
către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare
acreditate în România”
Cod 14.13.01.13/5
1. Declarația se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în
România şi obțin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele
fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în
România.
2. Termen de depunere:
‐ lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s‐a realizat venitul;
‐ ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea
unei declarații rectificative, situație în care se înscrie “X” în căsuța special prevăzută în acest
scop.
3. Declarația se completează de către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai
acestora, înscriind cu majuscule, citeț şi corect toate datele prevăzute de formular, în două
exemplare:
‐ originalul se depune la :
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are
domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți
contribuabili persoane fizice;
‐ copia se păstrează de către contribuabil.
Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată.
Declarația se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.
4. Misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi
reprezentanțele organismelor internaționale ori reprezentanțele societăților comerciale şi ale
organizațiilor economice străine, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în
România, pot opta ca pentru angajații acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în
România, să îndeplinească obligațiile privind calculul, reținerea şi virarea impozitului pe
veniturile din salarii.
În cazul în care, opțiunea este formulată şi comunicată organului fiscal competent,
beneficiarii de venituri nu mai au obligația depunerii formularului 224.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa ‐ se completează adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal
sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Documentul care reglementează raportul de muncă ‐ se înscriu numărul şi data
documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul işi desfăşoară activitatea.
Perioada de activitate ‐ se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care
reglementează raportul de muncă.

II. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL
Cod de identificare fiscală ‐ se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică
la care işi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de
identificare fiscală, conform legislației române.
Adresa ‐ se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care
contribuabilul işi desfăşoară activitatea.
III. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMĂ DE SALARII DIN
STRĂINĂTATE
rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natură realizate de
contribuabil în luna de raportare.
rd.2. Contribuții sociale datorate potrivit legii ‐ se înscrie suma totală a contribuțiilor
obligatorii, datorate de contribuabil în luna de raportare potrivit legii şi plătite
rd.3. Venitul net ‐ se calculează ca diferența între venitul brut şi suma totală a
contribuțiilor sociale datorate, potrivit legii (rd.1‐rd.2).
rd.4. Deduceri ‐ se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna
de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestă dreptul de
deducere. Se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri
personale.
rd.5. Cotizația sindicală plătită: se înscrie suma reprezentând cotizația sindicală plătită
în luna de raportare;
rd.6. Contribuțiile la fondurile de pensii facultative: se înscrie suma reprezentând
contribuțiile la fondurile de pensii facultative, astfel încat la nivelul anului să nu depăşească
echivalentul în lei a 400 de euro;
rd.7. Venit bază de calcul:
‐ pentru funcția de bază: se înscrie suma calculată prin scăderea deducerilor personale
(rd.4), a cotizației sindicale plătite (rd.5) şi a contribuțiilor la fondurile de pensii facultative
(rd.6) din venitul net (rd.3);
‐ în celelate cazuri: se preia suma înscrisă la rd.3.
rd.8. Impozit lunar datorat ‐ se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de
16% asupra venitului bază de calcul (rd.7).
rd.9 Impozit anual datorat – se înscrie suma impozitului anual calculată prin însumarea
impozitului lunar datorat de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii.
Acest rând se va completa în declarația depusă pentru luna decembrie, respectiv luna în
care contribuabilul şi‐a încetat raportul contractual de munca, după caz.
Rubricile de la rd.4, rd.5 şi rd.6 se completează numai la funcția de bază.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se
îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului
fiscal.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până
la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem
colectiv pentru domeniul locativ”
cod 14.13.04.13

1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează
venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situații :
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform
Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită
restituirea acestora ;
‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual,
pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau
unităților de cult;
Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume
către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
‐ contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la
funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul
locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
2. Termen de depunere:
‐ anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;
Formularul se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are
domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți
contribuabili persoane fizice;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
3. Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la
oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data
depunerii la poştă, după caz.
Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal
sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM
COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE
LA FUNCȚIA DE BAZĂ
Denumire instituție de credit – se înscrie denumirea băncii de economisire şi creditare
în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire creditare, potrivit
legislației în materie.

Sumă plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile
efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate – se menționează documentele privind contractul de economisire‐
creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentând
cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ , etc.
Documentele se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora
după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă,
documentele de mai sus se anexează în copie.
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT
ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în
cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind
bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare.
Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei
private.
Sumă plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare
pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă
plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se
prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică
conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele de
mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ‐ căsuța se bifează de către
contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru
susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se înscrie de către contribuabil denumirea
completă a entității nonprofit/unității de cult.
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult ‐ se înscrie de către
contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se
solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)‐ se completează codul IBAN al contului bancar al entității
nonprofit/unității de cult.
Sumă ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității
nonprofit/unității de cult.
În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa
rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu
suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma
totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile
efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către împuternicitul
desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

