
  

 

Anexa nr.9 

 

 

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. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi). 

4. Se difuzează gratuit. 

5. Se utilizează la: 

- declararea veniturilor realizate din activităţi independente, cedarea folosinţei 

bunurilor, activităţi agricole determinate în sistem real, piscicultură şi/sau silvicultură, jocuri 

de noroc, venituri din alte surse, precum şi la declararea câştigurilor/ pierderilor nete 

realizate din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operaţiuni cu instrumente 

financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului 

financiar; 

- declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau 

ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat 

membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie 

de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului în România; 

- declararea veniturilor din activități independente obținute în România, în cazul 

persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic 

European și care au optat pentru regularizarea impozitului în România; 

- declararea veniturilor realizate de persoane nerezidente, scutite de impozit în 

România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri. 

6. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de către 

împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz. 

7. Circulă: - originalul, la organul fiscal central competent; 

                            - copia, la contribuabil;  

8. 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/t2 

3. Se difuzează gratuit. 

4. Se utilizează, dacă este cazul, de către persoanele fizice care au realizat venituri 

din mai multe surse sau categorii de venit, în completarea formularului 200 "Declaraţie 

privind veniturile realizate din România". 

5. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul/curatorul 

fiscal al acestuia, după caz. 

6. Circulă: - originalul, la organul fiscal central competent, împreună cu formularul 

200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România"; 

             - copia, la contribuabil. 

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

c) Denumire: "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate" (formularul 201) 

1. Cod: 14.13.01.13/7 

2. Format: A4/t2 

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi). 

4. Se difuzează gratuit. 

5. Se utilizează la declararea veniturilor şi pierderilor realizate din străinătate. 

6. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul/curatorul 

fiscal al acestuia, după caz. 

7. Circulă: - originalul, la organul fiscal central competent; 

             - copia, la contribuabil. 

8. 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. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe (seturi). 



  

 

     4. Se difuzează gratuit. 

     5. Se utilizează la declararea veniturilor şi cheltuielilor efectiv realizate în cadrul 

asocierii. 

     6. Se întocmeşte în două exemplare de asociatul desemnat. 

     7. Circulă: - originalul, la organul fiscal central competent; 

                            - copia, la asociere; 

     8. Se arhivează la dosarul asocierii. 

 

e) Denumire: "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din 

jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" (formularul 

205)" 

     1. Cod: 14.13.01.13/l 

     2. Format: declaraţia se depune în format electronic. 

     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, a veniturilor din 

jocuri de noroc, precum și a câştigurilor/pierderilor din investiții, pe beneficiari de venit. 

     5. Se întocmeşte în două exemplare; 

     6. Circulă: - un exemplar la organul fiscal central competent; 

              - un exemplar la plătitorul de venit/intermediar. 

     7. Se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului de venit/intermediarului. 

 

f) Denumire: "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile 

scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți" (formularul 207) 

     1. Cod: 14.13.01.13/v.n. 

     2. Format: declaraţia se depune în format electronic; 

     3. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi 

editare cu ajutorul programului de asistenţă. 

     4. Se utilizează la declararea impozitului pe veniturile obținute din România de 

nerezidenți, pe beneficiari de venit. 

     5. Se întocmeşte în două exemplare de plătitorul de venituri; 

     6. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal central competent; 



  

 

              - un exemplar, la plătitorul de venit. 

     7. Se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului de venit. 

 

g) Denumire: "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din 

impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" (formularul 230) 

1. Cod: 14.13.04.13 

     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 de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii și din 

pensii 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. 

6. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul acestuia, 

după caz. 

     7. Circulă: 

      - originalul, la organul fiscal central competent; 

     - copia, la contribuabil. 

     8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

 h) Denumire: "Anexa nr.... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 

2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" 

1. Cod: 14.13.04.13 

2. Format: A4/t1 

3. Se difuzează gratuit. 

4. Se utilizează, dacă este cazul, de către persoanele fizice care au realizat venituri 

din salarii și venituri din pensii sau dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 

2% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit / unități de cult, 

precum și pentru acordarea de burse private potrivit art.79, art.82 și art.102 din Codul 

fiscal. 



  

 

5. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, 

după caz. 

6. Circulă: - originalul, la organul fiscal central competent, împreună cu formularul 

230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe 

veniturile din salarii şi din pensii"; 

             - copia, la contribuabil. 

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

i) 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/t2 

     3. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe ambele fețe; 

     - 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 pe venitul net anual impozabil din activităţi 

independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, piscicultură şi/sau 

silvicultură, jocuri de noroc, alte surse, precum și la stabilirea impozitului pe câştigul net 

anual din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, 

inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar. 

     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. 

 

     j) 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/t2 

     3. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe ambele fețe; 



  

 

     - 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 

străinătate, pe surse şi categorii de venit şi la acordarea creditului fiscal extern. 

     6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal central competent; 

     7. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal central competent; 

             - un exemplar, la contribuabil; 

      8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

 


