Anexa nr.9

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
a formularelor

a) Denumire: "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (formularul
220)"
1. Cod: 14.13.01.13/3p
2. Format: A4/t2
3. Caracteristici de tipărire:
- se tipăreşte 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 cheltuielilor estimate din activităţi independente, activităţi
agricole determinate în sistem real, silvicultură şi piscicultură, precum și cedarea folosinţei
bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
- exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net;
- recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat, potrivit
legii;
- declararea veniturilor din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură
şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.
6. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul/curatorul
fiscal al acestuia.
7. Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;
- copia, la contribuabil.
8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

b)

Denumire:

"Anexă

la

formularul

220

”Declarație

privind

venitul

estimat/norma de venit"
1. Cod: 14.13.01.13/3p
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 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.
7. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil.
8. Circulă:
- originalul, împreună cu "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit"
(formularul 220), la organul fiscal definit prin ordin;
- copia, la contribuabil.
9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
c) Denumire: "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe
bază de norme de venit (formularul 221)"
1. Cod: 14.13.01.13/9
2. Format: A4/t3
3. U/M: seturi
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.
5. Se difuzează gratuit.
6. Se utilizează la declararea suprafeţelor destinate producţiei vegetale şi/sau
animalelor/familiilor de albine deţinute, pentru fiecare localitate pe raza căreia se
desfăşoară activitatea agricolă impusă pe bază de norme de venit.
7. Se întocmeşte în două exemplare de către:
- persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole în mod individual
sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestora;

- responsabilul asocierii, în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei
asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
8. Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;
- copia, la contribuabil.
9. Se arhivează la dosarul contribuabilului/asocierii.
d) Denumire: "Anexa nr. .... la Declaraţia privind veniturile din activităţi
agricole impuse pe bază de norme de venit"
1. Cod: 14.13.01.13/9
2. Format: A4/t1
3. Se difuzează gratuit.
4. Se utilizează, dacă este cazul, de către persoanele fizice care au realizat
venituri

din

activităţi

agricole

şi

deţin

suprafeţe

destinate

producţiei

agricole

vegetale/animale în mai mult de patru localităţi, în completarea formularului 221
"Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit".
5. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul
/curatorul fiscal al acestuia, după caz.
6. Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin ordin, împreună cu formularul 221
"Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit";
- copia, la contribuabil.
7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
e) Denumire: "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii
persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub
formă de salarii şi asimilate salariilor 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 persoană fizică care desfăşoară activitate în România şi obţine
venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate.
6. Se întocmeşte în două exemplare de persoana fizică sau juridică la care îşi
desfăşoară activitatea contribuabilul.
7. Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;
- copia, la persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea
contribuabilul.
8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
f) Denumire: "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără
personalitate juridică şi pentru entităţile supuse regimului transparenţei fiscale
(formularul 223)"
1. Cod: 14.13.01.13/1i
2. Format: A4/t2
3. Caracteristici de tipărire:
- se tipăreşte 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 sau
entităţile supuse regimului transparenţei fiscale.
6. Se întocmeşte în două exemplare de responsabilul desemnat al asocierii.
7. Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;
- copia, la asociere.
8. Se arhivează la dosarul asocierii.

g) Denumire: "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate
salariilor 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 şi asimilate
salariilor din străinătate, obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în
România.
6. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul/curatorul
fiscal al acestuia.
7. Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;
- copia, la contribuabil.
8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
h) Denumire: "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de
impozit/impozitul anual datorat (formularul 260)"
1. Cod: 14.13.02.13/3a
2. Format: A4/t2
3. Caracteristici de tipărire:
- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
4. Se difuzează gratuit.
5. Se utilizează, după caz, la stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit sau a
impozitului anual datorat în cazul activităților pentru care venitul net se determină pe bază
de normă de venit, potrivit legii.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central 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 central competent potrivit legii, pentru administrarea
contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
7. Circulă:
- un exemplar, la contribuabil;
- un exemplar, la organul fiscal central competent.
8. Se arhivează copia la dosarul contribuabilului.
i) Denumire: "Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza
normelor de venit", anexa la formularul 260
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 venitului net în cazul contribuabililor care desfăşoară
două sau mai multe activităţi impuse pe bază de norme de venit sau la stabilirea venitului
anual în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole impuse pe baza normelor
de venit şi care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi
diferite.
5. Se întocmeşte ca anexă la formularul 260.
6. Circulă şi se arhivează împreună cu formularul 260.

j) Denumire: "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice
(formular 256)"
1. Codul: 14.13.02.13/o
2. Formatul: A4/t2
3. Caracteristicile de tipărire:

- pe ambele feţe;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
4. Se difuzează gratuit.
5. Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul/câştigul net anual
impozabil realizat de persoanele fizice.
6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent.
7. Circulă:
- un exemplar, la organul fiscal central competent;
- un exemplar, la contribuabil.
8. Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea
bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice şi "Anexă la Decizia de impunere din
oficiu a veniturilor persoanelor fizice", după caz.
k) Denumire "Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor
persoanelor fizice"
1. Formatul: A4/t1
2. Caracteristicile de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
3. Se difuzează gratuit.
4. Se utilizează pentru evidenţierea impozitului anual datorat stabilit din oficiu,
repartizat pe termenele de scadenţă prevăzute de lege, pe veniturile din activităţi impuse
pe baza normelor de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria din
contractul încheiat între părţi este exprimată în lei, pentru care nu există obligaţia
depunerii declaraţiei anuale de venit.
5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent.
6. Circulă împreună cu formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor
persoanelor fizice":
- un exemplar, la organul fiscal central competent;
- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea
bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice şi formularul 256 "Decizie de impunere
din oficiu a veniturilor persoanelor fizice".

l) Denumire: "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a
veniturilor persoanelor fizice (formular 257)"
1. Codul: 14.13.02.13/d.d.o
2. Formatul: A4/t1
3. Caracteristicile de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
4. Se difuzează gratuit.
5. Se utilizează la anularea deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor
fizice, potrivit legii.
6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent.
7. Circulă:
- un exemplar, la organul fiscal central competent;
- un exemplar, la contribuabil.
8. Se arhivează la dosarul contribuabilului împreună cu referatul privind estimarea
bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, formularul 256 "Decizie de impunere
din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" şi "Anexă la Decizia de impunere din oficiu a
veniturilor persoanelor fizice", după caz.

