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Întrebare Răspuns

1 Referitor la acest formular 204 mi se pare o mare 
tîmpenie acest termen, de ce oare nu se depune 
tot odata cu formularul 200? Pentru ce este 
termen 15.03.? Cu ce ajuta informațiile din acest 
formular ANAF la data de 15.03.? Cu siguranta 
cei mai mulți nu il respectă, dovada ca nu aveti 
nici o intrebare până la această oră. Eu propun sa
fie desfiintat 

Informațiile colectate prin completarea formularului
204 de către asociatul desemnat prin contractul de 
asociere, sunt necesare în vederea definitivării şi 
declarării impozitului anual pe venit , şi nu poate 
avea acelaşi termen cu declaraţia de venit realizat 
în anul precedent.
Totodată, considerăm că numărul scăzut de 
întrebări pentru tema de astăzi, nu constituie un 
indiciu în ceea ce priveşte neîndeplinirea de către 
contribuabili a obligaţiei declarative în termenul 
legal sau conformarea acestora într-un procent 
redus.
Referitor la propunerea de "desfiinţare" a 
formularului 204, menţionăm că acesta trebuie 
depus potrivit prevedrilor Codului fiscal, care la art 
125 alin (4) stipulează co asocierile, cu excepția 
celor care realizează venituri din activități agricole 
impuse pe baza normelor de venit, au obligația să 
depună la organul fiscal competent, până la data 
de 15 martie a anului următor, declarații anuale de 
venit, conform modelului stabilit de A.N.A.F., care 
vor cuprinde și distribuția venitului net/pierderii pe 
asociați. Ca urmare modificarea Codului fiscal nu 
este în competenţa ANAF 

2 Buna ziua!Cand organizati  o  sesiune referitoare
la completarea declaratiei 200? 

 Având în vedere că legislaţia privind impozitul pe
venit  este  în  curs  de  modificare,  în  prezent  nu
considerăm  oportună  organizarea  unei  astfel  de
sesiuni,  dar,  vor  fi  organizate  în  viitor  până  la
termenul  limită de declarare a venitului  de către
persoanele  fizice.  Menţionăm  că  puteti  accesa
sesiunile anterioare pe tema formularului  200 pe
site-ul www.anaf.ro 
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