Anexa nr.4
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
a formularelor
a) Denumire: Declaraţie privind veniturile realizate din România (formularul 200);
1. Cod: 14.13.01.13;
2. Format: A4/t2;
3. U/M: seturi;
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe;
5. Se difuzează: gratuit;
6. Se utilizează la: declararea veniturilor şi cheltuielilor efectiv realizate din activităţi
independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activităţi agricole determinate în sistem
real pe fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului, precum şi la declararea
câştigurilor nete/pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor
de valoare, câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de
contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen;
7. Se întocmeşte în 2 exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia,
după caz;
8.Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la contribuabil;
9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
b) Denumire: Anexa nr.....la Declaraţia privind veniturile realizate din România;
1. Cod: 14.13.01.13;
2. Format: A4/t1;
3. Se difuzează: gratuit;
4. Se utilizează, dacă este cazul, în completarea formularului 200 “Declaraţie privind
veniturile realizate din România” de către persoanele fizice care au realizat venituri din mai
multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei;
5. Se întocmeşte în 2 exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz;
6.Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin, împreună cu formularul
200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”;

- copia la contribuabil;
7. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
c) Denumire: Declaraţie privind veniturile din străinătate (formularul 201);
1. Cod: 14.13.01.13/7;
2. Format: A4/t1;
3. U/M: seturi;
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă;
5. Se difuzează: gratuit;
6. Se utilizează la: declararea veniturilor şi pierderilor realizate din străinătate;
7. Se întocmeşte în 2 exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia,
după caz;
8. Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la contribuabil;
9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
d) Denumire: Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică
şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale (formularul 204);
1. Cod: 14.13.01.13/2i;
2. Format: A4/t2;
3. U/M: seturi;
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe;
5. Se difuzează: gratuit;
6. Se utilizează la: declararea veniturilor şi cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asocierii;
7. Se întocmeşte în 2 exemplare de asociatul desemnat;
8. Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la asociere;
9. Se arhivează: la dosarul asocierii.
e) Denumire: Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari
de venit (formularul 205);
1. Cod: 14.13.01.13/I;

2. Format: declaraţia se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, cu
respectarea structurii de date prevăzută în anexa nr.3 la prezentul ordin
3. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi
editare cu ajutorul programului de asistenţă;
4. Se utilizează la declararea impozitului reţinut prin stopaj la sursă şi a venitului/câştigului,
pentru fiecare beneficiar de venit;
5. Se întocmeşte în 2 exemplare, de plătitorul de venituri cu regim de reţinere la sursă a
impozitului;
6. Circulă: - originalul pe suport magnetic sau optic, însoţit de tabelul recapitulativ, la
organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la plătitorul de venit;
7. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit.
f) Denumire: Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul
anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv
pentru domeniul locativ (formularul 230);
1. Cod: 14.13.04.13;
2. Format: A4/t1;
3. U/M: seturi;
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;
5. Se difuzează: gratuit;
6. Se utilizează:
- de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor şi
care au efectuat în anul 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 anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se
înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult;
- de către contribuabilii care solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii,
obţinute la funcţia de bază, a cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv
pentru domeniul locativ.
7. Se întocmeşte în: 2 exemplare, de contribuabil;

8. Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la contribuabil;
9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
g) Denumire: Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220);
1. Cod: 14.13.01.13/3p;
2. Format: A4/t1;
3. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă (seturi)
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;
4. Se difuzează: gratuit;
5. Se utilizează la: declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate din activităţi independente,
cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activităţi agricole determinate în sistem real, venituri din
cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente, pe
fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului;
6. Se întocmeşte în: 2 exemplare de contribuabil sau reprezentantul fiscal;
7. Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la contribuabil;
8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
h) Denumire: Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de
venit (formularul 221);
1. Cod: 14.13.01.13/9;
2. Format: A4/t2;
3. U/M: seturi;
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe;
5. Se difuzează: gratuit;
6. Se utilizează la declararea veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de
venit;
7. Se întocmeşte în 2 exemplare de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi
agricole sau de împuterniciţii fiscali ai acestora;
8. Circulă:
- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil;
9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
i) Denumire: Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor
fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de
salarii din străinătate (formularul 222);
1. Cod: 14.13.01.13/5i;
2. Format: A4/t1;
3. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă (seturi)
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;
4. Se difuzează: gratuit;
5. Se utilizează la: furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi încetării activităţii
contribuabilului persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri
sub formă de salarii din străinătate;
6. Se întocmeşte în: 2 exemplare de persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară
activitatea contribuabilul;
7. Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea
contribuabilul;
8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
j) Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate
juridică, constituite între persoane fizice şi entităţi supuse regimului transparenţei
fiscale (formularul 223);
1. Cod: 14.13.01.13/1i;
2. Format: A4/t2;
3. Caracteristici de tipărire: - pe ambele feţe (seturi);
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;
4. Se difuzează: gratuit;
5. Se utilizează la: declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate a se realiza de către
asocierile între persoane fizice care nu dau naştere unei persoane juridice şi entităţile
supuse regimului transparenţei fiscale;

6. Se întocmeşte în: 2 exemplare de responsabilul desemnat al asocierii;
7. Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la asociere;
8. Se arhivează: la dosarul asocierii.
k) Denumire: Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate
obţinute 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 (formularul 224);
1. Cod: 14.13.01.13/5;
2. Format: A4/t1;
3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă (seturi);
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;
4. Se difuzează: gratuit;
5. Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub formă de salarii din străinătate,
obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România;
6. Se întocmeşte în: 2 exemplare de contribuabil sau reprezentantul fiscal;
7. Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin
- copia la contribuabil
8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

l) Denumire: Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de
persoanele fizice (formularul 250);
1. Codul: 14.13.02.13/a;
2. Format: A4/t1;
3. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu
adaptări adecvate situaţiei contribuabilului;
4. Se difuzează: gratuit;
5. Se utilizează: la calculul impozitului pe venitul net anual impozabil din activităţi
independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, impozitul datorat pe

câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operaţiuni de vânzare-cumpărare
de valută la termen, pe bază de contract, pe fiecare sursă de venit şi la stabilirea
diferenţelor de impozit anual de regularizat stabilite în plus/în minus;
6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum
urmează:
6.1 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;
6.2 organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului
sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au pe
teritoriul României un sediu permanent, pentru următoarele categorii de venituri:
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5
contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare,
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de
acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi
supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
6.3 organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi
contribuabili persoane fizice.
7. Circulă:

- 1 exemplar la organul fiscal competent;
- 1 exemplar la contribuabil

8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
m) Denumirea: Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate
de persoanele fizice (formularul 251);
1. Codul: 14.13.02.13/5a;
2. Format: A4/t1;
3. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu
adaptări adecvate situaţiei contribuabilului;
4. Se difuzează: gratuit;
5. Se utilizează: la stabilirea impozitului anual datorat pe veniturile realizate din stăinătate,
pe surse şi categorii de venit şi la acordarea creditului fiscal extern;
6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială
contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;
7. Circulă:

- 1 exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are

domiciliul fiscal;
- 1 exemplar la contribuabil;
8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
n) Denumire: Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit
(formularul 260);
1. Cod: 14.13.02.13/3a;
2. Format: A4/t1;
3.Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă ;
-se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;
4. Se difuzează: gratuit;
5. Se utilizează la: stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit;
6. Se întocmeşte în: 2 exemplare de:
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, în cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au pe teritoriul
României un sediu permanent sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de
venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice, după caz.
7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal competent;

8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul contribuabilului;

o) Denumire: Anexa la Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit
privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit
1. Format: A4/t1;
2.Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă ;
-se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;
3. Se difuzează: gratuit;
4. Se utilizează la: stabilirea normei de venit în cazul contribuabililor care desfăşoară două
sau mai multe activităţi comerciale impuse pe baza normelor de venit;
5. Se întocmeşte în: 2 exemplare de organul fiscal competent prevăzut la lit.n) :
6. Circulă şi se arhivează împreună cu decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu
de impozit (formularul 260);

