
PROIECT

DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ 
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice  

În baza art.67, art.84 din  Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a 
Declaraţiei privind veniturile realizate  din România pe anul............... 
înregistrată sub nr. .............din data............ se stabileşte impozitul 
anual pe venit, după cum urmează: 

Administraţia finanţelor publice îşi rezervă dreptul de a modifica impozitul calculat în condiţiile declarării eronate a veniturilor, în perioada de prescripţie a impozitului pe venit. 
Diferenţa de impozit stabilită în plus (rd.17a) în sumă de  ___________ lei se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării prezentei. Pentru impozitul neachitat până la termenul precizat mai sus, se vor 
calcula majorări de întârziere. 
Diferenţa de impozit constatată în plus (rd.18a) în sumă de ___________ lei se plăteşte în funcţie de data comunicării prezentei astfel: 
 - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; 
 - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. 
Diferenţa stabilită/constatată în minus (rd.17b sau rd.18b) în sumă de __________ lei se compensează şi/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate 
face contestaţie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

Aprobat : 
Funcţie ________________________ 
Nume, prenume _________________ 
Data__/__/____

Verificat : 
Funcţie ________________________ 
Nume, prenume _________________ 
Data__/__/____

Întocmit : 
Funcţie ________________________ 
Nume, prenume _________________ 
Data__/__/____

Am primit un exemplar, 
Semnătură contribuabil_________________ 
Data__/__/____  sau nr. şi data  confirmării  
de primire ___________________________

*) Se preia suma de la rd.1, rd.2, rd.3, rd.4, rd.5, rd.6, rd.7 sau rd.8, după caz. 
**) În situaţia în care suma rezultată este negativă se preia la rândul 17b. 
  
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 
Cod 14.13.02.13/a 
 

Nr. înregistrare _________ 
Data __________________

250

Către:  
          Nume__________________________________________________
          Prenume_______________________________________________

I.Date privind activitatea desfăşurată

II. Determinarea impozitului pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: 
____________________________________________

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Administraţia Finanţelor Publice _______________

(lei)

7. Data începerii activităţii 8. Data încetării activităţii

3. Forma de organizare

4. Obiectul principal de activitate

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa

1. Categoria de venit

2. Determinarea venitului net

Domiciliul: Localitatea

Strada Număr Bloc

Scara Ap.Et.

Cod poştal

Judeţ/sector

pe anul

Data6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare:  Nr.

Cod CAEN

 Denumire indicator Decizie anterioară Decizie curentă
 1. Venit net/pierdere din activităţi comerciale 

 2. Venit net/pierdere din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente

 3. Venit net/pierdere din profesii libere

 4. Venit net/pierdere din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

 5. Venit net/pierdere din cedarea folosinţei bunurilor

 6. Venit net/pierdere din activităţi agricole

 7. Câştig net anual/pierdere netă anuală din operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen,  
      pe bază de contract

 8. Câştig net anual/pierdere netă anuală din transferul titlurilor de valoare,  altele decât părţile sociale  şi valorile 
     mobiliare în cazul societăţilor închise  

 9. Venit net anual/Câştig net anual*)

10. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală*)

11. Pierderi fiscale reportate din anii precedenţi 11.1. compensate în anul de raportare

11.2. de reportat

12. Venit/Câştig net anual impozabil (rd.9-rd.11.1)

13. Impozit pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat

14. Sumă de virat entităţii nonprofit/unităţii de cult

15. Cheltuieli admise cu bursa privată

16. Obligaţii privind plăţile anticipate

17. Diferenţe de impozit anual de regularizat a. stabilite în plus (rd.13-rd.16-rd.15) **)

b. stabilite în minus (rd.16-rd.13+rd.15)

18. Diferenţe de impozit,  conform 
       art.90 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului a. constatate în plus

       nr.92/2003, republicată, cu  modificările   
      şi completările ulterioare b. constatate în minus
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 2. Venit net/pierdere din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente
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      pe bază de contract
 8. Câştig net anual/pierdere netă anuală din transferul titlurilor de valoare,  altele decât părţile sociale  şi valorile
     mobiliare în cazul societăţilor închise  
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10. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală*)
11. Pierderi fiscale reportate din anii precedenţi
11.1. compensate în anul de raportare
11.2. de reportat
12. Venit/Câştig net anual impozabil (rd.9-rd.11.1)
13. Impozit pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat
14. Sumă de virat entităţii nonprofit/unităţii de cult
15. Cheltuieli admise cu bursa privată
16. Obligaţii privind plăţile anticipate
17. Diferenţe de impozit anual de regularizat
a. stabilite în plus (rd.13-rd.16-rd.15) **)
b. stabilite în minus (rd.16-rd.13+rd.15)
18. Diferenţe de impozit,  conform
       art.90 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului
a. constatate în plus
       nr.92/2003, republicată, cu  modificările  
      şi completările ulterioare 
b. constatate în minus
Administraţia finanţelor publice îşi rezervă dreptul de a modifica impozitul calculat în condiţiile declarării eronate a veniturilor, în perioada de prescripţie a impozitului pe venit.
Diferenţa de impozit stabilită în plus (rd.17a) în sumă de  ___________ lei se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării prezentei. Pentru impozitul neachitat până la termenul precizat mai sus, se vor calcula majorări de întârziere.
Diferenţa de impozit constatată în plus (rd.18a) în sumă de ___________ lei se plăteşte în funcţie de data comunicării prezentei astfel:
         - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
         - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.
Diferenţa stabilită/constatată în minus (rd.17b sau rd.18b) în sumă de __________ lei se compensează şi/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.
Aprobat :
Funcţie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____
Verificat :
Funcţie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____
Întocmit :
Funcţie ________________________
Nume, prenume _________________
Data__/__/____
Am primit un exemplar,
Semnătură contribuabil_________________
Data__/__/____  sau nr. şi data  confirmării 
de primire ___________________________
*) Se preia suma de la rd.1, rd.2, rd.3, rd.4, rd.5, rd.6, rd.7 sau rd.8, după caz.
**) În situaţia în care suma rezultată este negativă se preia la rândul 17b.
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.02.13/a
 
Nr. înregistrare _________
Data __________________
250
Către: 
          Nume__________________________________________________
          Prenume_______________________________________________
I.Date privind activitatea desfăşurată
II. Determinarea impozitului pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
____________________________________________
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Administraţia Finanţelor Publice _______________
(lei)
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