
  

Anexa nr.5 
 
 

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

 
 

1. Denumire: “Declaraţie privind impozitul pe veniturile realizate din 
România”(formularul 200); 
1.1 Cod: 14.13.01.13; 

1.2 Format: A3/t2; 

1.3 U/M: seturi; 

1.4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în 4 culori; 

1.5 Se difuzează: gratuit; 

1.6 Se utilizează la: declararea veniturilor şi stabilirea impozitului anual datorat pe 

venitul/câştigul net anual impozabil din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor 

şi/sau activităţi agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie şi sursă de 

realizare a venitului, caştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe 

bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen; 

1.7 Se întocmeşte în 2 exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz; 

1.8 Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin; 

                    - copia la contribuabil sau la împuternicitul acestuia ; 

1.9 Se arhivează: la dosarul contribuabilului. 

 

2. Denumire: Declaraţie privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate 

(formularul 201); 

2.1 Cod: 14.13.01.13/7; 

2.2 Format: A4/t2; 

2.3 U/M: seturi; 

2.4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă; 

2.5 Se difuzează: gratuit; 

2.6 Se utilizează la: declararea veniturilor şi stabilirea impozitului anual datorat în România 

pe veniturile realizate din străinătate; 

2.7 Se întocmeşte în 2 exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz; 

2.8 Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin; 



  

                     - copia la contribuabil sau la împuternicitul acestuia; 

2.9 Se arhivează: la dosarul contribuabilului. 

 

3. Denumire: “Declaraţie privind impozitul pe câştigurile din transferul titlurilor de 

valoare altele decât părţile socilae şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, 

realizate din România”(formularul 202); 

3.1 Cod: 14.13.01.13/t.v; 

3.2 Format: A4/t2; 

3.3 U/M: seturi; 

3.4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe; 

3.5 Se difuzează: gratuit; 

3.6 Se utilizează la: declararea veniturilor şi stabilirea impozitului anual datorat pe câştigul 

net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare; 

3.7 Se întocmeşte în 2 exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz; 

3.8 Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin; 

                    - copia la contribuabil sau la împuternicitul acestuia ; 

1.9 Se arhivează: la dosarul contribuabilului. 

 

4. Denumire: Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică 

(formularul 204);  

4.1 Cod: 14.13.01.13/2i; 

4.2 Format: A4/t2; 

4.3 U/M: seturi; 

4.4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe; 

4.5 Se difuzează: gratuit; 

4.6 Se utilizează la: declararea veniturilor şi cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asocierii; 

4.7 Se întocmeşte în 2 exemplare de asociatul desemnat; 

4.8 Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin; 

                    - copia la asociere; 

4.9 Se arhivează: la dosarul asocierii. 

 



  

5. Denumire: Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim 

de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit (formularul 205); 

5.1 Cod: 14.13.01.13/I; 

5.2 Format: A4/t1; 

5.3 U/M: seturi; 

5.4 Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi 

editare cu ajutorul programului de asistenţă;  

5.5 Se utilizează la declararea impozitului reţinut prin stopaj la sursă, pentru fiecare 

beneficiar de venit; 

5.6 Se întocmeşte în 2 exemplare, de plătitorul de venituri cu regim de reţinere la sursă a 

impozitului; 

5.7 Circulă: - originalul pe suport magnetic sau optic, însoţit de borderoul  centralizator, la 

organul fiscal definit prin prezentul ordin; 

                    - copia la plătitorul de venit; 

5.8 Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit. 

 

6. 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); 

6.1 Cod: 14.13.04.13; 

6.2 Format: A4/t1; 

6.3 U/M: seturi; 

6.4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă; 

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare; 

6.5 Se difuzează: gratuit; 

6.6 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. 

6.7 Se întocmeşte în: 2 exemplare, de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia;  

6.8 Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin; 

                    - copia la contribuabil sau la împuternicitul acestuia; 

6.9 Se arhivează: la dosarul contribuabilului. 

 


