
Ordin al ministrului finan elor publice nr. 186/2007 pentru aprobarea
modelului i con inutului unor formulare prev zute la titlul III din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 115 / 15 feb. 2007

Ministrul finan elor publice,
 în temeiul prevederilor art.11 alin.(5) din Hot rârea Guvernului
nr.208/2005 privind organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice
i a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu modific rile i complet rile

ulterioare,
 în temeiul prevederilor art.84 alin.(5), art.90 alin.(4) i art.95 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
precum i art.196 alin.(2) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
 emite urm torul

O R D I N

 ART.1 - Se aprob  modelul i con inutul urm toarelor formulare,
prev zute în anexa nr.I la prezentul ordin:
 1."Decizie de impunere anual  pentru veniturile realizate din România
de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a;
 2."Decizie de impunere anual  pentru veniturile din str in tate realizate
de persoanele fizice române cu domiciliul în România", cod 14.13.02.13/5a.

 ART.2 - Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, de utilizare i
strare a formularelor prev zute la art. 1 sunt prev zute în anexa nr. II.

     ART.3 - Formularele prev zute la art.1 se utilizeaz  pentru definitivarea
impozitului aferent veniturilor realizate în anul fiscal 2006.

 ART.4 - Anexele nr. I i II fac parte integrant  din prezentul ordin.

 ART.5 - Direc ia general  de gestiune a impozitelor i contribu iilor din
cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , Direc ia general  a
tehnologiei informa iei din cadrul Ministerului Finan elor Publice, direc iile
generale ale finan elor publice jude ene i a municipiului Bucure ti, precum i,
dup  caz, direc iile de specialitate din cadrul Ministerului Finan elor Publice i
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

 ART.6 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Emis la Bucure ti, la 06.02.2007

MINISTRUL FINAN ELOR PUBLICE,

SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE VL DESCU



Num r de operator de date
cu caracter personal – 1067

Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal
Administra ia Finan elor Publice .................................

Anexa I
Nr. înregistrare..........................
Data ........../.........../...............

DECIZIE DE IMPUNERE ANUAL
pentru  veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul ________

tre:
Nume:                                                              __________
Prenume:_______________________________________
Domiciliul fiscal: Localitate:________________________
Str. ___________________________________________
Nr.    __ Bl.      _  Sc. Ap.____
Jude /sector:

CNP/NIF:_____________________________________________
În baza art.67, art. 84 i art.87 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, a Declara iei  speciale privind veniturile realizate pe anul________
înregistrat  sub nr. ________din ___________se stabile te impozitul anual pe venit, dup  cum
urmeaz :

Date privind activitatea desf urat :
Natura venitului……………………………………………………………………………………………
Obiectul principal de activitate……………………………………………………………………………..
Sediul………………………………………………………………………………………………………….
Document de autorizare / Contract de asociere/ închiriere/ arendare  Nr…………. Data……/……/………..
Localitatea în a c rei raz  teritorial  se afl  terenul……………………………………………………………………………………..………………………………..
Datele de identificare a bunului  c ruia i se cedeaz  folosin a ……………………………………………………………………………………..…………………….
Data începerii activit ii……./………./…………   Data încet rii activit ii………../………../…………..

- lei  -
Denumire indicator Decizie anterioar Decizie curent

1.Venit net/pierdere din activit i comerciale
2.Venit net/pierdere din profesii libere
3.Venit net/pierdere din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual

4.Venit net/pierdere din cedarea folosin ei bunurilor
5.Venit net/pierdere din activit i agricole
6. Câ tig net/pierdere din transferul titlurilor de valoare de inute mai pu in de 365 de zile, inclusiv
7.Câ tig net/pierdere din transferul titlurilor de valoare de inute mai mult de 365 de zile
8.Venit net anual/ Câ tig net*

9.Pierdere*
10.1. compensate în anul de raportare10.Pierderi fiscale reportate

din anii preceden i 10.2. de reportat
11. Venit net anual impozabil (rd.8 - rd.10.1.) / Câ tig net (rd.8)
12. Impozit pe venitul net anual impozabil datorat
13. Suma de virat entit ii nonprofit
14.Cheltuieli admise cu bursa privat
15.Obliga ii privind pl ile anticipate

a. stabilite în plus (rd.12 - rd.15 - rd.14)**16.Diferen e de impozit
anual de regularizat b. stabilite în minus (rd.15 - rd.12 + rd.14)

a. constatate în plus17.Diferen e de impozit,
conform art.88(2) din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003, republicat

b. constatate în minus

Administra ia finan elor publice î i rezerv  dreptul de a modifica impozitul calculat în condi iile declar rii eronate a veniturilor, în perioada de prescrip ie a
impozitului pe venit.
Diferen a de impozit stabilit  în plus (rd.16a)  în sum  de ...........................lei se pl te te în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic rii prezentei. Pentru
impozitul neachitat pân  la termenul precizat mai sus, se vor calcula major ri de întârziere.
Diferen a de impozit constatat  în plus (rd.17a)  în sum  de ...........................lei se pl te te în func ie de data comunic rii prezentei, astfel:

-  dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 01-15 din lun  , termenul de plat  este pân  la data de 5 a lunii urm toare;
-  dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 16-31 din lun  , termenul de plat  este pân  la data de 20 a lunii urm toare;

Diferen a stabilit /constatat  în minus (rd.16b sau rd.17b) în sum  de ..................... lei se compenseaz i/sau se restituie, dup  caz, potrivit prevederilor legale în
vigoare. Împotriva m surilor dispuse prin prezenta se poate face contesta ie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Prezenta reprezint  titlu de crean i constituie în tiin are de plat , conform legii.

Aprobat:
Func ie..........................…………..
Nume, prenume…………………..
Data ………………………………

Verificat:
Func ie................................……...
Nume,prenume..............................
Data………………………………

Întocmit:
Func ie.......................................……….
Nume, prenume ......................................
Data ……………………………………

Am primit un exemplar,
Semn tur  contribuabil …………………..……………
Data.........../......./........
sau   Nr. i data confirm rii de primire……………………

*) Se preia suma de la rd.1, rd.2, rd.3, rd.4, rd.5, rd.6 sau rd.7, dup  caz.
**) În situa ia în care suma rezultat  este negativ  se preia la rândul 16b.

Cod 14.13.02.13/a



Num r de operator de date cu
caracter personal – 1067

Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ionalã de Administrare Fiscalã
Administra ia Finan elor Publice............................

Nr. înregistrare....................
Data......../......../...........

DECIZIE DE IMPUNERE ANUALÃ
pentru veniturile din strãinãtate realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România

pe anul........................

Cãtre:
Nume....................................................................................
Prenume...............................................................................
Domiciliul fiscal: Localitate...........................…...................
Str...........................................................…............................
Nr..............Bl..............Sc.............Ap...............
Jude /Sector..........................................................................
Statul în care s-a realizat venitul ...........................................

CNP:..................................................................................
În baza art.90 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, a Declara iei privind veniturile din
str in tate, înregistratã sub nr...........din...../...../........, se stabile te
impozitul anual pe venit, dupã cum urmeazã:

  -lei -

Nr.
crt. Denumire indicator Decizie

anterioarã Decizie curentã

0 1 2 3
1. Venit/ pierdere din profesii libere
2. Venit/ pierdere din activit i comerciale
3. Venit/ pierdere din drepturi de proprietate intelectual
4. Venit/ pierdere din cedarea folosin ei bunurilor
5. Alte venituri/ pierderi

6.1 compensate6. Pierderi fiscale reportate
 din anii preceden i 6.2 de reportat

7. Venit net anual impozabil*)
8. Venit din dividende
9. Venit din dobânzi

10. Venit din premii i din jocuri de noroc
11. Câ tig din transferul titlurilor de valoare de inute mai pu in de 365 de zile, inclusiv
12. Câ tig din transferul titlurilor de valoare de inute mai mult de 365 de zile
13. Venit din pensii
14. Venituri din salarii pl tite de un angajator rezident în România
15. Impozit pe venit datorat în România

16. Impozit pe venit plãtit în str in tate

17. Credit fiscal recunoscut

18. Diferen e de impozit stabilite în plus (rd.15 – rd.17)
a. constatate în plus

19.

Diferen e de impozit,
conform art.88(2) din
Ordonan a Guvernului
nr.92/2003, republicatã

b. constatate în minus

Administra ia finan elor publice î i rezervã dreptul de a modifica impozitul calculat în condi iile declarãrii eronate a veniturilor, în perioada de prescrip ie
a impozitului pe venit.
Diferen ele de impozit stabilite în plus (rd.18) în sumã de ...........................lei se plãtesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicãrii prezentei.
Pentru impozitul neachitat pânã la termenul precizat mai sus, se vor calcula majorãri de întârziere.
Diferen a de impozit constatat  în plus (rd.19a)  în sum  de ...........................lei se plãte te în func ie de data comunicãrii prezentei, astfel:

-  dac  data comunicãrii este cuprins  în intervalul 01-15 din lun  , termenul de plat  este pân  la data de 5 a lunii urm toare;
-  dac  data comunicãrii este cuprins  în intervalul 16-31 din lun  , termenul de plat  este pân  la data de 20 a lunii urm toare;

Diferen a constatat  în minus (rd.19b) în sum  de .....................lei se compenseaz i/sau se restituie, dupã caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Împotriva m surilor dispuse prin prezenta se poate face contesta ie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal  emitent.
Prezenta reprezint  titlu de crean i constituie în tiin are de plat , conform legii.

 Aprobat:
 Func ie..........................................
 Nume, prenume............................
 Data......./......./..........

  Verificat
Func ie....................................

   Nume, prenume.......................
   Data......../......./..........

Întocmit:
Func ie..................................
Nume, prenume......................
Data....../......./.........

Am primit un exemplar,
Data......../......./..........
Semn tur  contribuabil ...................
sau
Nr. i data confirm rii de primire
........................................................

*)Se preia diferen a dintre rd.1, rd.2,  rd.3,  rd.4, rd.5 i rd.6.1, dup  caz.
Notã: Se emite câte o decizie pentru fiecare categorie i surs  de venit. Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determin  dupa regulile proprii
fiec rei categorii de venit ,în func ie de natura acestuia.

Cod 14.13.02.13/5a



Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, de utilizare
i p strare a formularelor

Decizie de impunere anual  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice, cod
14.13.02.13/a

 1. Denumirea: Decizie de impunere anual  pentru veniturile realizate din România de
persoanele fizice
 2. Codul: 14.13.02.13/a
 3. Formatul: A4/t1
 4. Caracteristicile de tip rire:

- pe o singur  fa
- se poate utiliza i echipament informatic pentru editare i completare, cu adapt ri

adecvate situa iei contribuabilului
 5. Se difuzeaz : gratuit
 6. Se utilizeaz : la calculul impozitului pe venitul net anual impozabil din activit i
independente, din cedarea folosin ei bunurilor, din activit i agricole determinate în sistem real,
precum i pe câ tigul net din transferul titlurilor de valoare pe fiecare surs  de venit i la stabilirea
diferen elor de impozit anual de regularizat stabilite în plus/în minus.
 7. Se întocme te în dou  exemplare de c tre organul fiscal competent, dup  cum urmeaz :
 a) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  contribuabilul are adresa unde î i are domiciliul,
potrivit legii sau adresa unde locuie te efectiv, în cazul în care aceasta este diferit  de domiciliu,
pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 b) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se realizeaz , în întregime sau cu preponderen ,
cifra de afaceri, pentru persoanele fizice nerezidente care desf oar  activit i pe teritoriul României
printr-un sediu permanent;
 c) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  sursa de venit, pentru ceilal i contribuabili
persoane fizice;
 8. Circul :

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

 9. Se arhiveaz : la dosarul contribuabilului.

Decizie de impunere anual  pentru veniturile din str in tate realizate de persoanele fizice
române cu domiciliul în România, cod 14.13.02.13/5a

 1. Denumirea: Decizie de impunere anual  pentru veniturile din str in tate realizate de
persoanele fizice române cu domiciliul în România
 2. Codul: 14.13.02.13/5a
 3. Formatul: A4/t1
 4. Caracteristicile de tip rire:

- pe o singur  fa
- se poate utiliza i echipament informatic pentru editare i completare, cu adapt ri

adecvate situa iei contribuabilului;
 5. Se difuzeaz : gratuit
 6. Se utilizeaz : la stabilirea impozitului anual pe surse i categorii de venit i la acordarea
creditului fiscal extern.
 7. Se întocme te în dou  exemplare de c tre organul fiscal în a c rui raz  teritorial
contribuabilul are adresa unde î i are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuie te efectiv, în
cazul în care aceasta este diferit  de domiciliu;
 8. Circula:

 - 1 exemplar la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  contribuabilul are adresa unde
i are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuie te efectiv, în cazul în care

aceasta este diferit  de domiciliu;
- 1 exemplar la contribuabil

 9. Se arhiveaz : la dosarul contribuabilului.

Anexa II


