
DECLARAÞIE INFORMATIVÃ 
PRIVIND IMPOZITUL REÞINUT 

 PE VENITURILE CU REGIM DE REÞINERE LA SURSÃ,
PE BENEFICIARI DE VENIT    

Declaraþie rectificativã
Se completeazã cu X 

cod 14.13.01.13/I

Numãr de operator de date 
cu caracter personal-1067

205

Nr. înregistrare.....................................

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

Loc rezervat organului fiscal

Câºtiguri din transferul 
titlurilor de valoare, pentru care
 beneficiarul de venit are obligaþia 
stabilirii câºtigului net/pierderii

C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REÞINUT LA SURSÃ PE BENEFICIARI DE VENIT   

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

Nume, prenume..............................................................

Funcþia.........................................................................

Semnãtura ºi ºtampila

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele beneficiarului
                   de venit

Cod numeric personal/ 
Numãr de identificare fiscalã

Baza de calcul 
a impozitului

Impozit  reþinut

0 1 2 3 4

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLÃTITORULUI DE VENIT

Denumire/ Nume, prenume Cod de identificare fiscalã

A
d

re
sa

 

LocalitateJudeþ Sector

     Strada                                                                            Nr.           Bloc        Scara         Etaj           Ap.

     Cod poºtal     Fax      Telefon      E-mail

  - lei RON -

în cazul declaraþiilor rectificativeA. NATURA VENITURILOR 

Venituri din  drepturi
de proprietate intelectualã

Venituri din activitãþi 
independente desfãºurate în baza  
contractelor/convenþiilor civile
încheiate potrivit  Codului civil 

Venituri din vânzarea
 bunurilor  în regim
de consignaþie

Venituri din activitãþi
 independente realizate
 într-o formã de asociere
cu o persoanã juridicã

Venituri obþinute în 
baza  unui contract
 de agent

Venituri din premii ºi 
din jocuri de noroc

Venituri din dividende

Venituri din dobânzi

Câºtiguri din transferul 
titlurilor de valoare

Venituri obþinute în baza  
unui contract de comision 
sau mandat comercial

Venituri din activitãþile de 
expertizã contabilã ºi tehnicã
judiciarã ºi extrajudiciarã

Venituri sub forma 
câºtigurilor din operaþiuni
de vânzare-cumpãrare de 
valutã la termen, pe bazã 
de contract Venituri din pensii

Alte venituri

ANEXA I

Anul

Ministerul Finanþelor Publice
Agenþia Naþionalã 
de Administrare Fiscalã

Venituri din 
lichidare /dizolvare



INSTRUC IUNI
de completare a formularului 205 "Declara ie informativ  privind
impozitul re inut pe veniturile cu regim de re inere la surs , pe

beneficiari de venit"
Cod 14.13.01.13/I

    Declara ia se completeaz i se depune de c tre pl titorii de venit care au
obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii impozitului pe veniturile cu regim de
re inere la surs , cu excep ia veniturilor de natur  salarial i asimilate
acestora.
    În cazul asocia iilor între persoane fizice i persoane juridice române,
declara ia se completeaz i se depune de c tre persoana juridic  român
stabilit  prin contractul de asociere care are obliga ia de a calcula, re ine i
vira impozitul pe venitul microîntreprinderilor.
    Declara ia se depune, dup  cum urmeaz :
    - pân  la data de 30 iunie a anului curent, pentru veniturile pl tite în anul
fiscal expirat;
    - ori de câte ori pl titorul de venit constat  erori în declara ia depus
anterior (prin completarea unei declara ii rectificative), situa ie în care se va
înscrie "X" în c su a prev zut  în acest scop*).
    Declara ia se completeaz  în dou  exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl
domiciliul fiscal al pl titorului de venit sau unde acesta este luat în eviden a
fiscal , dup  caz;
    - copia se p streaz  de c tre pl titorul de venit.
    Pl titorii de venituri au obliga ia depunerii declara iei în format electronic,
pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asisten  elaborat
de Ministerul Finan elor Publice, cu respectarea structurii de date prev zute în
anexa nr. IV.
    Suportul magnetic sau optic va fi înso it de exemplarul listat pe hârtie al
declara iei pentru unitatea fiscal , semnat i tampilat, potrivit legii.
------------
    *) Declara ia rectificativ  se poate depune pân  în momentul ini ierii de

tre organul fiscal a unei ac iuni de control fiscal privind perioada la care se
refer .

    A. NATURA VENITULUI
    Se bifeaz  c su a corespunz toare naturii venitului pl tit:
    1. - venituri din drepturi de proprietate intelectual ;
    2. - venituri din vânzarea bunurilor în regim de consigna ie;
    3. - venituri ob inute în baza unui contract de agent;
    4. - venituri ob inute în baza unui contract de comision sau mandat
comercial;
    5. - venituri din activit ile de expertiz  contabil i tehnic , judiciar i
extrajudiciar ;
    6. - venituri din activit i independente desf urate în baza
contractelor/conven iilor civile încheiate potrivit Codului civil;
    7. - venituri din activit i independente realizate într-o form  de asociere cu
o persoan  juridic ;
    8. - venituri din dividende;



    9. - venituri din dobânzi;
    10. - venituri din premii i din jocuri de noroc;
    11. - câ tiguri din transferul titlurilor de valoare;
    12. - venituri sub forma câ tigurilor din opera iuni de vânzare-cump rare de
valut  la termen, pe baz  de contract;
    13. - câ tiguri din transferul titlurilor de valoare pentru care beneficiarul de
venit are obliga ia stabilirii câ tigului net/pierderii;
    14. - venituri din pensii;
    15. - venituri din lichidare/dizolvare
    16. - alte venituri;
    Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declara ie informativ .
    C su a 11 "Câ tiguri din transferul titlurilor de valoare" se bifeaz  în cazul
câ tigurilor rezultate în urma tranzac ion rii titlurilor de valoare pentru care
impozitul re inut este final.
    C su a 13 "Câ tiguri din transferul titlurilor de valoare, pentru care
beneficiarul de venit are obliga ia stabilirii câ tigului net/pierderii" se bifeaz  în
cazul câ tigurilor rezultate în urma tranzac iilor de titluri de valoare pentru
care beneficiarul de venit are obliga ia stabilirii câ tigului net/pierderii, pe
întreg portofoliu.
    În cazul câ tigurilor din transferul titlurilor de valoare, la completarea
formularului, se au în vedere dispozi iile Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i ale Ordinului ministrului
finan elor publice nr. 1499/2005.

    B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PL TITORULUI DE VENIT
    Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al pl titorului de venit.
    Cod de identificare fiscal  - se înscrie codul de identificare fiscal  al
pl titorului de venit. În cazul în care acesta este pl titor de tax  pe valoarea
ad ugat , codul de identificare fiscal  va fi precedat de litera "R".

    C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RE INUT LA SURS  PE
BENEFICIARI DE VENIT
    Col. 1 - se completeaz  pentru fiecare beneficiar de venit în parte,
înscriindu-se numele i prenumele persoanelor fizice c rora li s-au efectuat
pl i în cursul anului fiscal;
    Col. 2 - se completeaz  pentru fiecare beneficiar de venit în parte,
înscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv
buletinul de identitate al fiec rui beneficiar de venit sau num rul de
identificare fiscal  atribuit de c tre Ministerul Finan elor Publice, cu ocazia
înregistr rii fiscale, dup  caz.
    Col. 3 - se înscrie suma reprezentând totalul venitului impozabil/câ tigurilor
realizate de fiecare beneficiar de venit, într-un an fiscal.
    Baza de calcul a impozitului se determin  de pl titorul de venit,
corespunz tor regulilor prev zute pentru fiecare categorie de venit, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
    În cazul asocia iilor între persoane fizice i persoane juridice române,
venitul cuvenit persoanei fizice se stabile te potrivit legisla iei privind impozitul
pe venitul microîntreprinderilor.



    Col. 4 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat i
re inut cu ocazia pl ilor efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de
venit. Impozitul pe venit se calculeaz  de pl titorul de venit, corespunz tor
regulilor prev zute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
    În cazul asocierilor între persoane fizice i persoane juridice române, care
nu dau na tere unei persoane juridice, se înscrie suma reprezentând
impozitul pe venit calculat i re inut pentru fiecare asociat, persoan  fizic ,
fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe venitul
microîntreprinderilor.
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