Anexa nr.5
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
a formularelor
1. Denumire: “Declaraţie privind 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;
1.5 Se difuzează: gratuit;
1.6 Se utilizează la: declararea venitului net/câştigului net anual din activităţi
independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activităţi agricole determinate în sistem
real pe fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului, transferul titlurilor de valoare,
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de
vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte
operaţiuni similare;
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 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 ambele feţe;
2.5 Se difuzează: gratuit;
2.6 Se utilizează la: declararea veniturilor 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 informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari
de venit (formularul 205);
3.1 Cod: 14.13.01.13/I;
3.2 Format: A4/t1;
3.3 U/M: seturi;
3.4 Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi
editare cu ajutorul programului de asistenţă;
3.5 Se utilizează la declararea impozitului reţinut prin stopaj la sursă, pentru fiecare
beneficiar de venit;
3.6 Se întocmeşte în 2 exemplare, de plătitorul de venituri cu regim de reţinere la sursă a
impozitului;
3.7 Circulă: - originalul pe suport magnetic sau optic, însoţit de borderoul centralizator, la
organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la plătitorul de venit;
3.8 Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit.
4. Denumire:Declaraţie informativă privind câştigurile/pierderile din transferul
titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise (formularul 206);
4.1 Cod: Cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.01.13/t.v.1;
4.2 Format: A4/t1;
4.3 U/M: seturi;
4.4 Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi
editare cu ajutorul programului de asistenţă;
4.5 Se utilizează la declararea câştigurilor/pierderilor realizate de persoanele fizice din
tranzacţii cu titlurile de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise;
4.6 Se întocmeşte în 2 exemplare, de intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor
în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi
plătitori de venit, după caz;

4.7 Circulă: - originalul pe suport magnetic sau optic, însoţit de borderoul centralizator, la
organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la plătitorul de venit;
4.8 Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit.
5. Denumire: Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de
persoanele fizice (formularul 250);
5.1 Codul: 14.13.02.13/a;
5.2 Format: A4/t1;
5.3 Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu
adaptări adecvate situaţiei contribuabilului;
5.4 Se difuzează: gratuit;
5.5 Se utilizează: la calculul impozitului pe venitul net anual impozabil din activităţi
independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, a impozitului datorat
pe câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare/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;
5.6 Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum
urmează:
- 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;
- organul fiscal competent, potrivit legii, pentru ceilalţi contribuabili.
5.7 Circulă:

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

5.8 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

6. Denumirea: Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate
de persoanele fizice (formularul 251);
6.1 Codul: 14.13.02.13/5a;

6.2 Format: A4/t1;
6.3 Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu
adaptări adecvate situaţiei contribuabilului;
6.4 Se difuzează: gratuit;
6.5 Se utilizează: la stabilirea impozitului anual datorat pe veniturile realizate din
străinătate, pe surse şi categorii de venit şi la acordarea creditului fiscal extern;
6.6 Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială
contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;
6.7 Circulă:

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

domiciliul fiscal;
- 1 exemplar la contribuabil;
6.8 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

