MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR....
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 225 “Declaraţie privind
stabilirea plăţilor anticipate pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de
valoare”
în temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
în temeiul prevederilor art.66 alin.(5) şi alin.(5^1), ale art.67 alin.(3) lit.a) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri
financiar-fiscale,
în temeiul prevederilor art.228 alin.(2) şi alin.(2^1) din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
ART.1 – (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 225 “Declaraţie privind
stabilirea plăţilor anticipate pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare”,
M.F.P. – A.N.A.F. cod 14.13.01.13/a.t.v., prevăzut în anexa nr.1;
(2) Formularul prevăzut la art.1 alin.(1) se completează şi se depune conform
instrucţiunilor prevăzute în anexa nr.2;
(3) Formularul prevăzut la art.1 alin.(1) se utilizează pentru declararea câştigului
net/pierderii nete şi a impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul
impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din tranferul
titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor
închise, începând cu 1 iulie 2010.
ART.2 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a
formularului prevăzut la art.1 alin.(1) sunt stabilite în anexa nr.3.
ART.3 - Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART.4 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia
generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de reglementare a colectării
creanţelor bugetare, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a
municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART.5 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Emis la Bucureşti, la .....................
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