Anexa nr.1

DECLARAƹIE
privind veniturile realizate din România

200

Anul

Declaraǹie rectificativǊ
Se completeazǊ cu X în cazul declaraǹiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ

Iniǹiala
tatǊlui

Nume

Prenume
NumǊr

StradǊ

Banca
ScarǊ

Bloc

Etaj

Ap.

Localitate

Judeǹ/
Sector
Cont bancar
(IBAN)

Cod poǵtal

Telefon

E-mail

Fax

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit
Venituri:

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ

comerciale

profesii libere

drepturi de proprietate intelectualǊ

cedarea folosinǹei bunurilor calificatǊ în categoria venituri din activitǊǹi independente

activitǊǹi agricole

operaǹiuni de vânzare-cumpǊrare de valutǊ la termen, pe bazǊ de contract

silviculturǊ

transferul titlurilor de valoare, altele decât pǊrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societǊǹilor închise

pisciculturǊ

2. Determinarea venitului net: sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

asociere fǊrǊ personalitate juridicǊ

individual

normǊ de venit

modificarea modalitǊǹii/formei de exercitare a activitǊǹii

entitǊǹi supuse regimului transparenǹei fiscale
4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazǊ folosinǹa
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare
7. Data începerii activitǊǹii

B.DATE PRIVIND VENITUL/CÂƵTIGUL NET
ANUAL

cedarea folosinǹei bunurilor

Nr.

Data

8. Data încetǊrii activitǊǹii

(lei)
1. Venit brut ........................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, din care................................................................................................................
2.1. Contribuǹii sociale obligatorii, potrivit legii.............................................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .......................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activitǊǹilor cu regim de reǹinere la sursǊ a impozitului...................
4. Câǵtig net anual ..................................................................................... .......................................................
5. Pierdere fiscalǊ anualǊ (rd.2.-rd.1.)/Pierdere netǊ anualǊ ...............................................................

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13

1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
5.

III. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/
CÂƵTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privatǊ
Contract nr./data

Suma plǊtitǊ (lei)

Documente de platǊ
nr./data

#

2. Susǹinerea unei entitǊǹi nonprofi
Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult
Cod de identificare fiscalǊ a
entitǊǹii nonprofit/unitǊǹii de cult

ASOCIAȚIA EU RESPECT
27410568
RO46 RZBR 0000 0600 1290 4542

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire

NumǊr

StradǊ

Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Anexele nr.

-

Bloc

ScarǊ

Etaj

Ap.

Cod poǵtal

E-mail

fac parte integrantǊ din prezenta declaraǹie *).

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.

SemnǊturǊ împuternicit

SemnǊturǊ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare:

Data:

* ) Se înscrie numǊrul anexelor completate, corespunzǊtor categoriilor ǵi surselor de venit declarate.
În cazul în care, au fost realizate venituri din mai multe categorii ǵi surse de venituri, se vor completa, dupǊ caz, unul sau mai multe formulare
AnexǊ la Declaraǹia privind veniturile realizate din România.

ANEXA nr.
la Declaraǹia privind veniturile
realizate din România

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ

Anul

II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ

1. Categoria de venit
Venituri:

comerciale

profesii libere

drepturi de proprietate intelectualǊ

cedarea folosinǹei bunurilor calificatǊ în categoria venituri din activitǊǹi independente

cedarea folosinǹei bunurilor

silviculturǊ

operaǹiuni de vânzare-cumpǊrare de valutǊ la termen, pe bazǊ de contract

activitǊǹi agricole

pisciculturǊ

transferul titlurilor de valoare, altele decât pǊrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societǊǹilor închise
2. Determinarea venitului net:

sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

individual

asociere fǊrǊ personalitate juridicǊ

entitǊǹi supuse regimului transparenǹei fiscale

normǊ de venit

modificarea modalitǊǹii/formei de exercitare a activitǊǹii

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazǊ folosinǹa
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare
7. Data începerii activitǊǹii

Nr.

Data

8. Data încetǊrii activitǊǹii

B.DATE PRIVIND VENITUL/
CÂƵTIGUL NET ANUAL

(lei)

1. Venit brut .....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, din care .............................................................................................................
2.1. Contribuǹii sociale obligatorii, potrivit legii ........................................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activitǊǹilor cu regim de reǹinere la sursǊ a impozitului..............

1.
2.
2.1.
3.
3.1.

4. Câǵtig net anual ..................................................................................... .................................................

4.

5. Pierdere fiscalǊ anualǊ (rd.2.-rd.1)/Pierdere netǊ anualǊ ...........................................................

5.

II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ

1. Categoria de venit
Venituri:

comerciale

profesii libere

drepturi de proprietate intelectualǊ

cedarea folosinǹei bunurilor calificatǊ în categoria venituri din activitǊǹi independente

cedarea folosinǹei bunurilor

silviculturǊ

operaǹiuni de vânzare-cumpǊrare de valutǊ la termen, pe bazǊ de contract

activitǊǹi agricole

pisciculturǊ

transferul titlurilor de valoare, altele decât pǊrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societǊǹilor închise
2. Determinarea venitului net:

sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

individual

asociere fǊrǊ personalitate juridicǊ

entitǊǹi supuse regimului transparenǹei fiscale

normǊ de venit

modificarea modalitǊǹii/formei de exercitare a activitǊǹii

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazǊ folosinǹa
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare
7. Data începerii activitǊǹii

Nr.

Data

8. Data încetǊrii activitǊǹii

B.DATE PRIVIND VENITUL/
CÂƵTIGUL NET ANUAL

(lei)

1. Venit brut .....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, din care ............................................................................................................
2. 1. Contribuǹii sociale obligatorii, potrivit legii ......................................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activitǊǹilor cu regim de reǹinere la sursǊ a impozitului..............

1.
2.
2.1.
3.
3.1.

4. Câǵtig net anual ..................................................................................... .................................................

4.

5. Pierdere fiscalǊ anualǊ (rd.2.-rd.1.)/Pierdere netǊ anualǊ ...........................................................

5.

Prezenta anexǊ face parte integrantǊ din formularul 200 "Declaraǹie privind veniturile realizate din România".
Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnǊturǊ contribuabil
NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13

SemnǊturǊ împuternicit

1
INSTRUCfIUNI
privindcompletareaƔidepunereaformularului200"DeclaraƜieprivindveniturilerealizatedin
România",cod14.13.01.13

1.DepunereadeclaraƜiei
DeclaraƜiasedepunedecĉtrepersoanelefizicecarerealizeazĉ,înmodindividualsauîntrͲoformĉ
deasociere,venituriînbaniƔi/sauînnaturĉdinRomânia,proveninddin:
ͲActivitĉƜiindependente;
ͲCedareafolosinƜeibunurilor;
ͲActivitĉƜiagricolepentrucarevenitulnetsestabileƔteînsistemreal;
ͲPisciculturĉ;
ͲSilviculturĉ;
ͲTransferultitlurilordevaloare,alteledecâtpĉrƜilesocialeƔivalorilemobiliareîncazulsocietĉƜilor
închise;
ͲOperaƜiunidevânzareͲcumpĉraredevalutĉlatermen,pebazĉdecontract,precumƔioricealte
operaƜiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacƜionate pe pieƜe autorizate Ɣi
supravegheatedeComisiaNaƜionalĉaValorilorMobiliare.

1.1.ActivitĉƜiindependente
1.1.1. venituri comerciale Ͳ din fapte de comerƜ, prestĉri de servicii, altele decât cele din profesii
libere,practicareauneimeserii,inclusivdinactivitĉƜiadiacente,precumƔivenituridincedareafolosinƜei
bunurilorcalificateîncategoriavenituridinactivitĉƜiindependente;
Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinƜei bunurilor
calificate, în condiƜiile legii, în categoria venituri din activitĉƜi independente bifeazĉ cĉsuƜa "Cedarea
folosinƜei bunurilor calificatĉ în categoria venituri din activitĉƜi independente". Veniturile Ɣi cheltuielile
luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul
tuturorcontractelordeînchiriere/subînchiriereaflateînderulareînanulderaportare.
1.1.2. venituri din profesii libere Ͳ din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor
financiar,consultantfiscal,expertcontabil,contabilautorizat,consultantdeplasamentînvalorimobiliare,
arhitectsauaaltorprofesiireglementate,desfĉƔurateînmodindependent,încondiƜiilelegii;
1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectualĉ Ͳ brevete de invenƜie, desene Ɣi modele,
mostre,mĉrcidefabricĉƔidecomerƜ,procedeetehnice,knowͲhow,drepturideautorƔidrepturiconexe
dreptuluideautorƔialteleasemenea.
Contribuabilii care obƜin venituri din drepturi de proprietate intelectualĉ de la mai mulƜi plĉtitori
depunosingurĉdeclaraƜie.
1.1.4.ÎncazulsocietĉƜiicivilecupersonalitatejuridicĉconstituitĉpotrivitlegiispecialeƔicareeste
supusĉ regimului transparenƜei fiscale, potrivit legii, se aplicĉ regulile de determinare a venitului net din
activitĉƜiindependente.
Persoanele fizice care obƜin venituri dintrͲo activitate desfĉƔuratĉ întrͲo formĉ de organizare cu
personalitate juridicĉ (SPRL) constituitĉ potrivit legii speciale Ɣi care este supusĉ regimului transparenƜei
fiscale,potrivitlegii,asimileazĉvenituldistribuit,venituluinetanualdinactivitĉƜiindependente.
1.1.5. DeclaraƜia se depune Ɣi de cĉtre persoanele fizice care au realizat venituri din activitĉƜi
independentepentrucareimpozitulreƜinutlasursĉdeplĉtitoriideveniturireprezintĉplatĉanticipatĉîn
contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĉrile Ɣi completĉrile
ulterioare(Codulfiscal),Ɣinuauoptatpentruimpozitareafinalĉdecĉtreplĉtitoruldevenit.
Venitul cuvenit unei persoane fizice dintrͲo asociere cu o persoanĉ juridicĉ românĉ,
microîntreprinderecarenugenereazĉopersoanĉjuridicĉ,determinatcurespectarearegulilorstabiliteîn
titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din
activitĉƜiindependente,dincaresededuccontribuƜiileobligatoriiînvedereaobƜineriivenituluinetanual.
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1.1.6. Nu au obligaƜia depunerii declaraƜiei persoanele fizice pentru care impozitul reƜinut de
plĉtitorii de venituri este final, potrivit opƜiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal.
1.1.7. Nu au obligaƜia depunerii declaraƜiei persoanele fizice care în anul de raportare au realizat
venituri din activitĉƜi independente impuse pe bazĉ de norme de venit, cu excepƜia persoanelor care au
depus declaraƜiile de venit estimativ în luna decembrie Ɣi pentru care nu sͲau stabilit plĉƜi anticipate,
conformlegii.
1.1.8.ContribuabiliicaredesfĉƔoarĉoactivitateimpusĉpenormedevenitƔicareîncursulanului
fiscal de raportare îƔi completeazĉ obiectul de activitate cu o altĉ activitate care nu este cuprinsĉ în
nomenclatorulactivitĉƜilorpentrucarevenitulnetsedeterminĉpebazĉdenormedevenitvorfiimpuƔiîn
sistemrealdeladatarespectivĉ,venitulnetanualurmândsĉfiedeterminatprinînsumareafracƜiuniidin
norma de venit aferentĉ perioadei de impunere pe bazĉ de normĉ de venit cu venitul net rezultat din
evidenƜacontabilĉ.
1.1.9.ÎncazulschimbĉriimodalitĉƜiideexercitareauneiactivitĉƜiƔi/saualtransformĉriiformeide
exercitareaacesteiaîntrͲoaltĉformĉ,potrivitlegislaƜieiînmaterie,întimpulanului,venitulnet/pierderea
se determinĉ separat pentru fiecare perioadĉ în care activitatea independentĉ a fost desfĉƔuratĉ de
contribuabilîntrͲoformĉdeorganizareprevĉzutĉdelege.Venitulnetanual/Pierdereaanualĉsedeterminĉ
prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în
careaavutlocschimbareaƔi/sautransformareaformeideexercitareaactivitĉƜiiƔiseînscrieîndeclaraƜie.
1.1.10. DeclaraƜia se completeazĉ pentru fiecare categorie de venit Ɣi pentru fiecare sursĉ de
realizareavenitului.

1.2.CedareafolosinƜeibunurilormobileƔiimobile,realizatĉîncalitatedeproprietar,uzufructuar
saualtdeƜinĉtorlegal
1.2.1. Persoanele fizice care obƜin venituri din cedarea folosinƜei bunurilor din mai multe surse,
respectivcontractedeînchiriere,completeazĉdeclaraƜiapentrufiecaresursĉdevenit.
1.2.2.Încazulveniturilordinarendĉ,declaraƜiasedepunedecĉtrepersoanelefizicecareauoptat
pentrudeterminareavenituluinetînsistemreal.
1.2.3. În cazul cedĉrii folosinƜei bunurilor deƜinute în comun, repartizarea venitului net se face
potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
HotĉrâreaGuvernuluinr.44/2004,cumodificĉrileƔicompletĉrileulterioare.
1.2.4.NuauobligaƜiadepuneriideclaraƜieipersoanelefiziceprevĉzutelaart.63alin.(2)dinCodul
fiscal care în anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinƜei bunurilor pentru care chiria
prevĉzutĉîncontractulîncheiatîntrepĉrƜiestestabilitĉînlei,nuauoptatpentrudeterminareavenitului
net în sistem real Ɣi la sfârƔitul anului anterior nu îndeplinesc condiƜiile pentru calificarea veniturilor în
categoria veniturilor din activitĉƜi independente, pentru care plĉƜile anticipate cu titlu de impozit sunt
egalecuimpozitulanualdatoratƔiimpozitulestefinal,cuurmĉtoareleexcepƜii,pentrucareexistĉobligaƜia
depuneriideclaraƜiei:
Ͳ pentru situaƜiile în care declaraƜia de venit estimativ a fost depusĉ în luna decembrie Ɣi pentru
carenusͲaustabilitplĉƜianticipate,conformlegii;
Ͳ pentru situaƜiile în care intervin modificĉri ale clauzelor contractuale, cu excepƜia situaƜiilor
prevĉzutelaart.82alin.(7)dinCodulfiscal;
ͲpentrusituaƜiileîncareinvestiƜiilelabunurilemobileƔiimobilealeproprietarului,uzufructuarului
sau ale altui deƜinĉtor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinƜei bunurilor, inclusiv a
contractelordecomodat,suntefectuatedecealaltĉpartecontractantĉ.

1.3.ActivitĉƜiagricolepentrucarevenitulnetsedeterminĉînsistemreal
DeclaraƜiasedepunedecontribuabiliicaredesfĉƔoarĉactivitateaînmodindividualƔi/sauîncadrul
unei asocieri fĉrĉ personalitate juridicĉ, constituitĉ între persoane fizice Ɣi care determinĉ venitul net în
sistemreal,pebazadatelordincontabilitateaînpartidĉsimplĉ.
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Persoanele fizice care realizeazĉ venituri în cadrul unei asocieri fĉrĉ personalitate juridicĉ,
constituitĉ între persoane fizice, completeazĉ declaraƜia având în vedere venitul net distribuit, care le
revinedinasociere.
a) VenituridinactivitĉƜiagricolerealizateîntre1ianuarie2013Ɣi1februarie2013
PentruvenituriledinactivitĉƜiagricolerealizatepânĉladatade1februarie2013,obligaƜiilefiscale
suntceleînvigoareladatarealizĉriiacestora.
Contribuabilii care au realizat venituri din activitĉƜi agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie
2013Ɣipentrucare,începândcudatade1februarie2013,seimpunpebazanormelordevenit,declarĉ
distinct,înformular,venitulnetanualrealizatîntre1ianuarie2013Ɣi1februarie2013.
NuauobligaƜiadepuneriideclaraƜieipersoanelefizicecareaurealizatvenituridinactivitĉƜiagricole
cuimpunerefinalĉ,între1ianuarie2013Ɣi1februarie2013,dinvalorificareaproduseloragricoleobƜinute
dupĉ recoltare, în stare naturalĉ, de pe terenurile agricole proprietate privatĉ ori luate în arendĉ, cĉtre
unitĉƜispecializatepentrucolectare,unitĉƜideprocesareindustrialĉsaucĉtrealteunitĉƜipentruutilizare
caatare.
b) VenituridinactivitĉƜiagricolerealizateîncepândcudatade1februarie2013
Începândcudatade1februarie2013,venituriledinactivitĉƜiagricolecuprindveniturileobƜinute
individualsauîntrͲoformĉdeasociere,fĉrĉpersonalitatejuridicĉ,din:
a)cultivareaproduseloragricolevegetale;
b)exploatareaplantaƜiilorviticole,pomicole,arbuƔtilorfructiferiƔialteleasemenea;
c) creƔterea Ɣi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animalĉ, în
starenaturalĉ.
Veniturile din activitĉƜi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri
impozabileƔisesupunimpuneriipotrivitprevederilorCapitoluluiII"VenituridinactivitĉƜiindependente"
delaTitlulIII“Impozitulpevenit”dinCodulfiscal,venitulnetanualfiinddeterminatînsistemreal,pebaza
datelor din contabilitatea în partidĉ simplĉ. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere
propriiveniturilordinactivitĉƜiindependentepentrucarevenitulnetanualsedeterminĉînsistemreal.

1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât pĉrƜile sociale Ɣi valorile mobiliare în cazul
societĉƜilorînchise
DeclaraƜia se depune de cĉtre persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat
câƔtiguri/pierderidintransferultitlurilordevaloare,alteledecâtpĉrƜilesocialeƔivalorilemobiliareîncazul
societĉƜilorînchiseƔiauobligaƜiastabiliriicâƔtiguluinetanual/pierderiineteanuale,potrivitlegii.
În cazul câƔtigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la
completarea formularului, se au în vedere dispoziƜiile Codului fiscal, dispoziƜiile Hotĉrârii Guvernului nr.
44/2004pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,cu
modificĉrile Ɣi completĉrile ulterioare, precum Ɣi normele privind determinarea, reƜinerea Ɣi virarea
impozituluipecâƔtiguldecapitalrezultatdintransferultitlurilordevaloare,obƜinutdepersoanelefizice,
aprobateprinordincomunalministruluifinanƜelorpubliceƔialpreƔedinteluiComisieiNaƜionaleaValorilor
Mobiliare.

1.5.OperaƜiunidevânzareͲcumpĉraredevalutĉlatermen,pebazĉdecontract,precumƔiorice
alteoperaƜiunisimilare,alteledecâtcelecuinstrumentefinanciaretranzacƜionatepepieƜeautorizateƔi
supravegheatedeComisiaNaƜionalĉaValorilorMobiliare
DeclaraƜia se depune de cĉtre persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat
câƔtiguri/pierderidinoperaƜiunidevânzareͲcumpĉraredevalutĉlatermen,pebazĉdecontract,precumƔi
oricealteoperaƜiunisimilare,alteledecâtcelecuinstrumentefinanciaretranzacƜionatepepieƜeautorizate
Ɣi supravegheate de Comisia NaƜionalĉ a Valorilor Mobiliare, Ɣi au obligaƜia stabilirii câƔtigului net
anual/pierderiineteanuale,potrivitlegii.
În cazul operaƜiunilor de vânzareͲcumpĉrare de valutĉ la termen, pe bazĉ de contract, precum Ɣi
oricealteoperaƜiunisimilare,lacompletareaformularuluiseauînvederedispoziƜiileCoduluifiscalƔiale
HotĉrâriiGuvernuluinr.44/2004,cumodificĉrileƔicompletĉrileulterioare.
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1.6 Veniturile din silviculturĉ Ɣi pisciculturĉ reprezintĉ veniturile obƜinute din recoltarea Ɣi
valorificarea produselor specifice fondului forestier naƜional, respectiv a produselor lemnoase Ɣi
nelemnoase,precumƔiceleobƜinutedinexploatareaamenajĉrilorpiscicole.

2.TermenuldedepunereƔiorganulfiscalcompetent
2.1.Termendedepunere:
Ͳanual,pentrufiecareanfiscal,pânĉladatade25maiinclusivaanuluiurmĉtorceluiderealizarea
venitului;
Ͳ ori de câte ori contribuabilul constatĉ erori în declaraƜia anterioarĉ, prin completarea unei
declaraƜiirectificativepânĉlatermenulprevĉzutdelege,situaƜieîncaresevaînscrie"X"încĉsuƜaspecial
prevĉzutĉînformularînacestscop.
2.2.DeclaraƜiasecompleteazĉîndouĉexemplare:
Ͳoriginalulsedepunela:
a)organulfiscalînacĉruirazĉteritorialĉcontribuabilulareadresaundeîƔiaredomiciliul,potrivit
legiisauadresaundelocuieƔteefectiv,încazulîncareaceastaestediferitĉdedomiciliu,pentrupersoanele
fizicecareaudomiciliulfiscalînRomânia;
b)organulfiscalînacĉruirazĉteritorialĉseaflĉdomiciliulfiscalalîmputernicituluisaucuratorului
fiscal, dupĉ caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru urmĉtoarele
categoriidevenituri:
Ͳvenituridindrepturideproprietateintelectualĉ;
Ͳ venituri din cedarea folosinƜei bunurilor din derularea unui numĉr mai mare de 5 contracte de
închirierelasfârƔitulanuluifiscal;
Ͳ venituri din investiƜii reprezentând câƔtiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele
decâtpĉrƜilesocialeƔivalorilemobiliareîncazulsocietĉƜilorînchise;
Ͳ venituri din investiƜii reprezentând câƔtiguri/pierderi din operaƜiuni de vânzareͲcumpĉrare de
valutĉlatermen,pebazĉdecontract,precumƔidinoricealteoperaƜiunideacestgen,alteledecâtcelecu
instrumente financiare tranzacƜionate pe pieƜe autorizate Ɣi supravegheate de Comisia NaƜionalĉ a
ValorilorMobiliare.
c)organulfiscalînacĉruirazĉteritorialĉseaflĉsursadevenit,pentrucontribuabiliipersoanefizice,
fĉrĉdomiciliufiscalînRomâniacarerealizeazĉvenituri,alteledecâtceleprevĉzutelalit.b);
Ͳcopiasepĉstreazĉdecĉtrecontribuabilsaudecĉtreîmputernicitul/curatorulacestuia.

3.CompletareadeclaraƜiei
DeclaraƜia se completeazĉ de cĉtre contribuabili sau de cĉtre împuterniciƜii acestora, potrivit
dispoziƜiilor OrdonanƜei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĉ fiscalĉ, republicatĉ, cu
modificĉrileƔicompletĉrileulterioare,înscriindcumajuscule,citeƜƔicorectdateleprevĉzutedeformular.
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care existĉ
obligaƜia depunerii declaraƜiei vor completa în mod corespunzĉtor numĉrul de surse ori categoria de
venituri realizate, cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse Ɣi categorii de venit", în formularul
"Anexĉnr.....laDeclaraƜiaprivindveniturilerealizatedinRomânia",careseataƔeazĉladeclaraƜiaprivind
veniturilerealizate.
DeclaraƜiasedepune,împreunĉcuanexelecompletate,dacĉestecazul,înformathârtie,directla
registraturaorganuluifiscalsaulaoficiulpoƔtal,prinscrisoarerecomandatĉcuconfirmaredeprimireori
princelelaltemetodeprevĉzutedelege.
DeclaraƜiasepunegratuitladispoziƜiacontribuabilului.
Data depunerii declaraƜiei este data înregistrĉrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la
poƔtĉ,dupĉcaz.
NusevadepuneformularulanexĉladeclaraƜie,ulteriordepuneriiuneideclaraƜiiprivindveniturile
realizateînRomânia.VeniturilenecuprinseîndeclaraƜiainiƜialĉsedeclarĉprindepunereauneideclaraƜii
rectificative.
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DeclaraƜia poate fi depusĉ Ɣi prin mijloace electronice de transmitere la distanƜĉ, prin utilizarea
serviciuluidedepuneredeclaraƜiionͲline,existentpeportaluleͲguvernare.ro

I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI

LarubricileprivindadresaͲseînscrieadresadomiciliuluifiscal.
Codnumericpersonal/NumĉrdeidentificarefiscalĉͲseînscriecodulnumericpersonalsaunumĉrul
de identificare fiscalĉ atribuit de cĉtre AgenƜia NaƜionalĉ de Administrare Fiscalĉ cu ocazia înregistrĉrii
fiscale,dupĉcaz.
Banca; Cont bancar (IBAN) Ͳ se înscriu denumirea bĉncii Ɣi codul IBAN al contului bancar al
contribuabilului.

II.DATEPRIVINDVENITURILEREALIZATE,PESURSEbICATEGORIIDEVENIT

A.DATEPRIVINDACTIVITATEADESF bURAT 

1.CategoriadevenitͲsebifeazĉcĉsuƜacorespunzĉtoarecategorieidevenitrealizat,dupĉcaz.
2. Determinarea venitului net Ͳ se bifeazĉ cĉsuƜa corespunzĉtoare modului de determinare a
venituluinet:însistemreal,pebazacotelorforfetaredecheltuielisaupebazĉdenormĉdevenit,dupĉ
caz.
3.FormadeorganizareͲsebifeazĉcĉsuƜacorespunzĉtoaremoduluidedesfĉƔurareaactivitĉƜii.
CĉsuƜa"individual"sebifeazĉdepersoanelefizicecareobƜinvenituridintrͲoactivitatedesfĉƔuratĉ
înmodindividual.
CĉsuƜa"asocierefĉrĉpersonalitatejuridicĉ"sebifeazĉdepersoanelefizicecareobƜinvenituridintrͲ
oactivitatedesfĉƔuratĉîncadruluneiasocierifĉrĉpersonalitatejuridicĉ,constituitĉîntrepersoanefizice,
sau al unei asocieri cu o persoanĉ juridicĉ contribuabil plĉtitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor,potrivittitluluiIV^1dinCodulfiscal,carenugenereazĉopersoanĉjuridicĉ.
CĉsuƜa "entitĉƜi supuse regimului transparenƜei fiscale" se bifeazĉ de persoanele fizice care obƜin
venituri dintrͲo activitate desfĉƔuratĉ întrͲo formĉ de organizare cu personalitate juridicĉ, constituitĉ
potrivitlegiispeciale,ƔicareestesupusĉregimuluitransparenƜeifiscale,potrivitlegii.
CĉsuƜa "modificarea modalitĉƜii/formei de exercitare a activitĉƜii" se bifeazĉ în cazul schimbĉrii
modalitĉƜii de exercitare a unei activitĉƜi independente Ɣi/sau al transformĉrii formei de exercitare a
acesteia întrͲo altĉ formĉ, potrivit legislaƜiei în materie, în timpul anului de raportare, în condiƜiile
continuĉriiactivitĉƜii.
4. Obiectul principal de activitate Ͳ se înscriu denumirea activitĉƜii principale generatoare de
venituri,precumƔicodulCAENalactivitĉƜiidesfĉƔurate.
5.Sediul/DateledeidentificareabunuluipentrucaresecedeazĉfolosinƜa
SediulͲsecompleteazĉadresasediuluisauloculuiprincipaldedesfĉƔurareaactivitĉƜii,dupĉcaz.În
cazulîncareactivitateasedesfĉƔoarĉprinmaimultepunctedelucru,secompleteazĉadresasediuluisau
loculuiprincipaldedesfĉƔurareaactivitĉƜii,dupĉcaz.
Persoanele fizice care realizeazĉ venituri din activitĉƜi agricole vor înscrie denumirea unitĉƜii
administrativͲteritorialeînacĉreirazĉseaflĉterenul(terenurile),respectiv:municipiu,oraƔ,comunĉsau
sectoralmunicipiuluiBucureƔti,dupĉcaz.
Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazĉ folosinƜa Ͳ se completeazĉ de cĉtre
contribuabilii care realizeazĉ venituri din cedarea folosinƜei bunurilor. Se înscriu datele de identificare a
bunuluiacĉruifolosinƜĉestecedatĉ.
Deexemplu:
a) pentru imobile (clĉdiri, terenuri): adresa completĉ (localitate, stradĉ, numĉr, bloc, etaj,
apartamentetc.);
b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maƔini agricole, Ɣalupe, iahturi Ɣi alte
mijloacedetransport):tipul,anuldefabricaƜie,numĉruldeînmatriculare,seriaƔasiului;

6
c)altebunuri:denumireabunului,descriereadetaliatĉ,cuidentificareaprincipalelorcaracteristici
careindividualizeazĉbunul.
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Ͳ se înscriu numĉrul
documentuluicareatestĉdreptulcontribuabiluluideadesfĉƔuraactivitateindependentĉ,potrivitlegii,Ɣi
dataemiteriiacestuia.
Contribuabilii care desfĉƔoarĉ activitĉƜi în cadrul unei asocieri completeazĉ numĉrul sub care
contractuldeasociereafostînregistratlaorganulfiscal,precumƔidataînregistrĉriiacestuia.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinƜei bunurilor completeazĉ rubrica dupĉ
cumurmeazĉ:
Ͳseeliminĉdintextcuvântul"închiriere"sau"arendare",înfuncƜiedenaturacontractuluiîncheiat
întrepĉrƜi;
ͲseînscriunumĉrulsubcareafostînregistratlaorganulfiscalcontractulîncheiatîntrepĉrƜiƔidata
înregistrĉriiacestuia.
7,8.Dataînceperii/încetĉriiactivitĉƜiiͲsecompleteazĉdecĉtrecontribuabiliicareîncep/înceteazĉ
activitateaîncursulanuluifiscalpentrucaresedepunedeclaraƜia.
ContribuabiliicarerealizeazĉvenituridincedareafolosinƜeibunurilorînscriudataprevĉzutĉpentru
începereaderulĉriicontractuluiîncheiatîntrepĉrƜi,respectivdataprevĉzutĉpentruîncetareacontractului
încheiatîntrepĉrƜi.
Rubricile de la rd. 7 Ɣi 8 se completeazĉ numai dacĉ evenimentele respective se produc în cursul
anuluipentrucaresedepunedeclaraƜia.

B.DATEPRIVINDVENITUL/CÂbTIGULNETANUAL

1. VENITURI DIN ACTIVIT fI INDEPENDENTE: activitĉƜi comerciale, profesii libere Ɣi drepturi de
proprietateintelectualĉ

a)ActivitatedesfĉƔuratĉînmodindividual
a.1) În cazul persoanelor fizice care realizeazĉ venituri, determinate în sistem real, din activitĉƜi
comerciale,dinexercitareauneiprofesiilibere,precumƔivenituridincedareafolosinƜeibunurilorcalificate
încategoriavenituridinactivitĉƜiindependente
SecompleteazĉpebazadatelordinevidenƜacontabilĉ.
rd.1.VenitbrutͲseînscriesumareprezentândvenituriletotaleînbaniƔi/sauechivalentulînleial
veniturilorînnaturĉîncasateînanulderaportareatâtdinactivitateadebazĉ,câtƔidinactivitĉƜiadiacente.
rd.2.CheltuielideductibileͲseînscriesumareprezentândcheltuielileefectuateînvederearealizĉrii
venitului,cucondiƜiasĉfieefectuateîninteresuldirectalactivitĉƜii,sĉcorespundĉunorcheltuieliefective,
sĉfiejustificatecudocumenteƔisĉfiecuprinseîncheltuielileexerciƜiuluifinanciaralanuluiîncursulcĉruia
aufostplĉtite,inclusivcontribuƜiilesocialeobligatoriiplĉtite,potrivitlegii.
rd. 2.1. ContribuƜii sociale obligatorii, potrivit legii Ͳ se înscrie suma reprezentând contribuƜia de
asigurĉri sociale plĉtitĉ potrivit legii Ɣi plĉƜile anticipate efectuate reprezentând contribuƜia de asigurĉri
socialedesĉnĉtate,dedusepotrivitlegii.
rd. 3. Venit net anual Ͳ se înscrie suma reprezentând diferenƜa dintre venitul brut (rd. 1) Ɣi
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).
Secompleteazĉnumaidacĉvenitulbrutestemaimaredecâtcheltuieliledeductibile.
rd.3.1.VenitnetaferentactivitĉƜilorcuregimdereƜinerelasursĉaimpozituluiͲseînscriepartea
dinvenitulnetaferentactivitĉƜilorindependentepentrucareplĉƜileanticipatesͲaurealizatprinstopajla
sursĉ.
rd.5.Pierderefiscalĉanualĉ/PierderenetĉanualĉͲseînscriesumareprezentânddiferenƜadintre
cheltuieliledeductibile(rd.2)Ɣivenitulbrut(rd.1).
Secompleteazĉnumaidacĉcheltuieliledeductibilesuntmaimaridecâtvenitulbrut.
a.2) În cazul persoanelor care realizeazĉ venituri din activitĉƜi independente impuse pe bazĉ de
normĉdevenit
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SecompleteazĉdecĉtrecontribuabiliicaredesfĉƔoarĉactivitĉƜiindependente,impusepebazĉde
norme de venit, care au depus declaraƜiile de venit estimativ în luna decembrie Ɣi pentru care nu sͲau
stabilitplĉƜianticipate,conformlegii.
rd. 3. Venit net anual Ͳ se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzĉtoare perioadei
lucrate,comunicatĉdeorganulfiscal.
a.3)Încazulpersoanelorfizicecarerealizeazĉvenituridinvalorificareasuboriceformĉadrepturilor
deproprietateintelectualĉ
Se completeazĉ fie pe baza datelor din evidenƜa contabilĉ de cĉtre contribuabilii care au optat
pentrudeterminareavenituluinetînsistemreal,fiepebazadocumenteloreliberatedeplĉtitoriidevenit
decĉtrecontribuabiliicaredeterminĉvenitulnetpebazacotelorforfetaredecheltuieli.
a.3.1) În cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub
oriceformĉadrepturilordeproprietateintelectualĉ,însistemreal,pebazadatelordinevidenƜacontabilĉ
înpartidĉsimplĉ
SecompleteazĉpebazadatelordinevidenƜacontabilĉ.
rd.1.VenitbrutͲseînscriesumareprezentândvenituriletotaleînbaniƔi/sauechivalentulînleial
veniturilorînnaturĉîncasateînanulderaportareatâtdinactivitateadebazĉ,câtƔidinactivitĉƜiadiacente.
rd.2.CheltuielideductibileͲseînscriesumareprezentândcheltuielileefectuateînvederearealizĉrii
venitului,cucondiƜiasĉfieefectuateîninteresuldirectalactivitĉƜii,sĉcorespundĉunorcheltuieliefective,
sĉfiejustificatecudocumenteƔisĉfiecuprinseîncheltuielileexerciƜiuluifinanciaralanuluiîncursulcĉruia
aufostplĉtite,inclusivcontribuƜiilesocialeobligatoriiplĉtite,potrivitlegii.
rd. 2.1. ContribuƜii sociale obligatorii, potrivit legii Ͳ se înscrie suma reprezentând contribuƜia de
asigurĉri sociale plĉtitĉ potrivit legii Ɣi plĉƜile anticipate efectuate reprezentând contribuƜia de asigurĉri
socialedesĉnĉtate,dedusepotrivitlegii.
rd. 3. Venit net anual Ͳ se înscrie suma reprezentând diferenƜa dintre venitul brut (rd. 1) Ɣi
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).
Secompleteazĉnumaidacĉvenitulbrutestemaimaredecâtcheltuieliledeductibile.
rd.3.1.VenitnetaferentactivitĉƜilorcuregimdereƜinerelasursĉaimpozituluiͲseînscriepartea
dinvenitulnetpentrucareplĉƜileanticipatesͲaurealizatprinstopajlasursĉ.
rd.5.Pierderefiscalĉanualĉ/PierderenetĉanualĉͲseînscriesumareprezentânddiferenƜadintre
cheltuieliledeductibile(rd.2)Ɣivenitulbrut(rd.1).
Secompleteazĉnumaidacĉcheltuieliledeductibilesuntmaimaridecâtvenitulbrut.
a.3.2) În cazul persoanelor fizice care determinĉ venitul net din valorificarea sub orice formĉ a
drepturilordeproprietateintelectualĉ,pebazacotelorforfetaredecheltuieli,secompleteazĉ:
rd.1.VenitbrutͲseînscriesumareprezentândvenituriletotaleînbaniƔi/sauechivalentulînleial
veniturilorînnaturĉrealizatedinvalorificareasuboriceformĉadrepturilordeproprietateintelectualĉ,din
toatesursele,înanulderaportare.
Lastabilireaveniturilorbrutedindrepturideproprietateintelectualĉseauînvedereatâtsumele
încasate în cursul anului, cât Ɣi reƜinerile în contul plĉƜilor anticipate efectuate cu titlu de impozit Ɣi
contribuƜiileobligatorii,efectuatedeplĉtitoriidevenit.
rd.2.CheltuielideductibileͲseînscrievaloarearezultatĉprinînsumareacheltuielilorforfetareƔia
contribuƜiilorsocialeobligatoriiplĉtite,potrivitlegii.
Cheltuieliledeductibilesedeterminĉastfel:
Ͳ Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectualĉ aferente operelor de artĉ
monumentalĉ
Învedereadeterminĉriicheltuielilordeductibileseprocedeazĉastfel:
Ͳsedeterminĉcheltuielileforfetareprinaplicareauneicotedecheltuielide25%asupravenitului
brut;
Ͳ se determinĉ cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare Ɣi a contribuƜiilor
socialeobligatoriiplĉtite,potrivitlegii.
Ͳ Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualĉ, altele decât cele
aferenteoperelordeartĉmonumentalĉ:
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Învedereadeterminĉriicheltuielilordeductibileseprocedeazĉastfel:
Ͳsedeterminĉcheltuielileforfetareprinaplicareauneicotedecheltuielide20%asupravenitului
brut;
Ͳ se determinĉ cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare Ɣi a contribuƜiilor
socialeobligatoriiplĉtite.
rd. 3. Venit net anual Ͳ se înscrie suma reprezentând diferenƜa dintre venitul brut (rd. 1) Ɣi
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).
rd.3.1.VenitnetaferentactivitĉƜilorcuregimdereƜinerelasursĉaimpozituluiͲseînscriepartea
dinvenitulnetpentrucareplĉƜileanticipatesͲaurealizatprinstopajlasursĉ.
a.3.3) În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectualĉ transmise prin succesiune,
veniturilor din exercitarea dreptului de suitĉ Ɣi al veniturilor reprezentând remuneraƜia compensatorie
pentrucopiaprivatĉ,secompleteazĉ:
rd.1.VenitbrutͲseînscriesumareprezentândvenituriletotaleînbaniƔi/sauechivalentulînleial
veniturilorînnaturĉrealizatedinvalorificareasuboriceformĉadrepturilordeproprietateintelectualĉ,din
toatesursele,înanulderaportare.
rd.2.CheltuielideductibileͲseînscriesumatotalĉplĉtitĉorganismelordegestiunecolectivĉsau
altor plĉtitori care, conform legii, au atribuƜii de colectareƔi de repartizare a veniturilor între titularii de
drepturi.
rd. 3. Venit net anual Ͳ se înscrie suma reprezentând diferenƜa dintre venitul brut (rd. 1) Ɣi
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).

b)ActivitatedesfĉƔuratĉîntrͲoformĉdeasociere
b.1.) În cazul persoanelor fizice care îƔi desfĉƔoarĉ activitatea în cadrul unei asocieri fĉrĉ
personalitate juridicĉ, constituitĉ între persoane fizice, sau întrͲo formĉ de organizare cu personalitate
juridicĉ, constituitĉ potrivit legii speciale, supusĉ regimului transparenƜei fiscale, potrivit legii, se
completeazĉ:
rd.3.VenitnetanualͲsepreiasumaînscrisĉîncol.5,larândulcorespunzĉtorcontribuabilului,din
tabeluldelacap.Vdin"DeclaraƜiaanualĉdevenitpentruasocierilefĉrĉpersonalitatejuridicĉƔientitĉƜi
supuse regimului transparenƜei fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de
raportare,supusimpozituluipevenitƔidistribuitasociatului,conformcontractuluideasociere.
rd. 5. Pierdere fiscalĉ anualĉ/Pierdere netĉ anualĉ Ͳ se preia suma înscrisĉ în col. 6, la rândul
corespunzĉtor contribuabilului, din tabelul prevĉzut la cap. V din "DeclaraƜia anualĉ de venit pentru
asocierile fĉrĉ personalitate juridicĉ Ɣi entitĉƜi supuse regimului transparenƜei fiscale", reprezentând
pierderea fiscalĉ din asociere realizatĉ în anul fiscal de raportare Ɣi distribuitĉ asociatului, conform
contractuluideasociere.
b.2.)ÎncazulasocierilorconstituiteîntrepersoanefiziceƔipersoanejuridiceromâne,carenudau
naƔtereuneipersoanejuridice
Venitul cuvenit unei persoane fizice dintrͲo asociere cu o persoanĉ juridicĉ românĉ,
microîntreprinderecarenugenereazĉopersoanĉjuridicĉ,determinatcurespectarearegulilorstabiliteîn
legislaƜia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul
persoaneifizice,venituluidinactivitĉƜiindependente,dincaresededuccontribuƜiileobligatoriiînvederea
obƜineriivenituluinetanual.
rd.1.VenitbrutͲseînscriesumareprezentândvenitulcuvenituneipersoanefizicedintrͲoasociere
cuopersoanĉjuridicĉromânĉ,microîntreprinderecarenugenereazĉopersoanĉjuridicĉ,determinatcu
respectarearegulilorstabiliteînlegislaƜiaprivindimpozitulpevenitulmicroîntreprinderilor.Sepreiasuma
înscrisĉîncol.5,larândulcorespunzĉtorcontribuabilului,dintabeluldelacap.Vdin"DeclaraƜiaanualĉde
venitpentruasocierilefĉrĉpersonalitatejuridicĉƔientitĉƜisupuseregimuluitransparenƜeifiscale".
rd.2.CheltuielideductibileͲseînscriesumareprezentândcontribuƜiilesocialeobligatoriiplĉtitede
asociaƜiipersoanefizice.
rd. 3. Venit net anual Ͳ se înscrie suma reprezentând diferenƜa dintre venitul brut Ɣi contribuƜiile
socialeobligatoriiplĉtite,respectivdintresumaînscrisĉlard.1Ɣisumaînscrisĉlard.2.
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rd.3.1.VenitnetaferentactivitĉƜilorcuregimdereƜinerelasursĉͲsepreiasumadelard.3.
rd. 5. Pierdere fiscalĉ anualĉ/Pierdere netĉ anualĉ Ͳ se înscrie suma reprezentând pierderea
realizatĉ de persoana fizicĉ dintrͲo asociere cu o persoanĉ juridicĉ românĉ, determinatĉ cu respectarea
regulilor stabilite în legislaƜia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisĉ în
col. 6, la rândul corespunzĉtor contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "DeclaraƜia anualĉ de venit
pentruasocierilefĉrĉpersonalitatejuridicĉƔientitĉƜisupuseregimuluitransparenƜeifiscale".

2.VENITURIDINCEDAREAFOLOSINfEIBUNURILOR

DeclaraƜia se completeazĉ pe baza contractului încheiat între pĉrƜi de cĉtre contribuabilii care
determinĉvenitulnetpebazacotelorforfetaredecheltuielisaupebazadatelordinevidenƜacontabilĉde
cĉtrepersoanelefizicecareauoptatpentrudeterminareavenituluinetînsistemreal.
rd. 1. Venit brut Ͳ se înscrie suma reprezentând chiria prevĉzutĉ în contractul încheiat între pĉrƜi
pentruanulfiscalderaportare,indiferentdemomentulplĉƜiiacesteia,majoratĉcuvaloareacheltuielilor
ce cad, conform dispoziƜiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deƜinĉtor legal,
dacĉsuntefectuatedecealaltĉpartecontractantĉ.
În venitul brut se includ Ɣi eventualele daune plĉtite potrivit unor clauze contractuale, în cazul
rezilieriicontractelorînaintedetermen.
Reprezintĉ venit brut Ɣi valoarea investiƜiilor la bunurile mobile Ɣi imobile ale proprietarului,
uzufructuarului sau ale altui deƜinĉtor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinƜei
bunurilor,inclusivalcontractelordecomodat,Ɣicaresuntefectuatedecealaltĉpartecontractantĉ.
ÎnsituaƜiaîncarechiriareprezintĉechivalentulînleialuneivalute,venitulbrutanualsedeterminĉ
pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieƜei valutare comunicat de Banca NaƜionalĉ a
Românieidinultimaziafiecĉreiluni,corespunzĉtorlunilordinperioadadeimpunere.
În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie
totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedĉrii folosinƜei bunului, pe baza datelor din evidenƜa
contabilĉ.
rd.2.CheltuielideductibileͲseînscrie,dupĉcaz:
Ͳsumareprezentândcheltuieliledeductibileefectuateînvederearealizĉriivenitului,cucondiƜiasĉ
fie efectuate în interesul direct al activitĉƜii, sĉ corespundĉ unor cheltuieli efective, sĉ fie justificate cu
documenteƔisĉfiecuprinseîncheltuielileexerciƜiuluifinanciaralanuluiîncursulcĉruiaaufostplĉtite,în
cazulcontribuabililorcareauoptatpentrudeterminareavenituluinetînsistemreal,pebazadatelordin
evidenƜacontabilĉînpartidĉsimplĉ;
Ͳ suma rezultatĉ prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1),
reprezentândcheltuielideductibileaferentevenitului,încazulcontribuabililorcaredeterminĉvenitulnet
pebazacotelorforfetaredecheltuieli.
rd. 3. Venit net anual Ͳ se înscrie suma reprezentând diferenƜa dintre venitul brut (rd. 1) Ɣi
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).
Secompleteazĉnumaidacĉvenitulbrutestemaimaredecâtcheltuieliledeductibile.
rd.5.Pierderefiscalĉanualĉ/PierderenetĉanualĉͲseînscriesumareprezentânddiferenƜadintre
cheltuieliledeductibile(rd.2)Ɣivenitulbrut(rd.1).
Secompleteazĉnumaidacĉcheltuieliledeductibilesuntmaimaridecâtvenitulbrut.
Secompleteazĉnumaidecĉtrecontribuabiliicaredeterminĉvenitulnet/pierdereafiscalĉînsistem
realƔicareînanulderaportareauînregistratpierderi.

3. VENITURI DIN ACTIVIT fI AGRICOLE, PISCICULTUR  bI SILVICULTUR , PENTRU CARE VENITUL
NETSEDETERMIN ÎNSISTEMREAL,PEBAZADATELORDINCONTABILITATEAÎNPARTID SIMPL 
a)ActivitatedesfĉƔuratĉînmodindividual
SecompleteazĉpebazadatelordinevidenƜacontabilĉ.
rd.1.VenitbrutͲseînscriesumareprezentândvenituriletotaleînbaniƔi/sauechivalentulînleial
veniturilorînnaturĉîncasateînanulderaportareatâtdinactivitateadebazĉ,câtƔidinactivitĉƜiadiacente.
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rd.2.CheltuielideductibileͲseînscriesumareprezentândcheltuielileefectuateînvederearealizĉrii
venitului,cucondiƜiasĉfieefectuateîninteresuldirectalactivitĉƜii,sĉcorespundĉunorcheltuieliefective,
sĉfiejustificatecudocumenteƔisĉfiecuprinseîncheltuielileexerciƜiuluifinanciaralanuluiîncursulcĉruia
aufostplĉtite.
rd. 3. Venit net anual Ͳ se înscrie suma reprezentând diferenƜa dintre venitul brut (rd. 1) Ɣi
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).
Secompleteazĉnumaidacĉvenitulbrutestemaimaredecâtcheltuieliledeductibile.
rd.5.Pierderefiscalĉanualĉ/PierderenetĉanualĉͲseînscriesumareprezentânddiferenƜadintre
cheltuieliledeductibile(rd.2)Ɣivenitulbrut(rd.1).
Secompleteazĉnumaidacĉcheltuieliledeductibilesuntmaimaridecâtvenitulbrut.

b) Activitate desfĉƔuratĉ întrͲo formĉ de asociere între persoane fizice, care nu dĉ naƔtere unei
persoanejuridice
Secompleteazĉ:
rd.3.VenitnetanualͲsepreiasumaînscrisĉîncol.5,larândulcorespunzĉtorcontribuabilului,din
tabeluldelacap.Vdin"DeclaraƜiaanualĉdevenitpentruasocierilefĉrĉpersonalitatejuridicĉƔientitĉƜi
supuse regimului transparenƜei fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de
raportare,supusimpozituluipevenitƔidistribuitasociatului,conformcontractuluideasociere.
rd. 5. Pierdere fiscalĉ anualĉ/Pierdere netĉ anualĉ Ͳ se preia suma înscrisĉ în col. 6, la rândul
corespunzĉtor contribuabilului, din tabelul prevĉzut la cap. V din "DeclaraƜia anualĉ de venit pentru
asocierile fĉrĉ personalitate juridicĉ Ɣi entitĉƜi supuse regimului transparenƜei fiscale", reprezentând
pierderea fiscalĉ din asociere realizatĉ în anul fiscal de raportare Ɣi distribuitĉ asociatului, conform
contractuluideasociere.

4.CÂbTIGURI/PIERDERIDINTRANSFERULTITLURILORDEVALOARE,ALTELEDECÂTP RfILESOCIALE
bIVALORILEMOBILIAREÎNCAZULSOCIET fILORÎNCHISE

Se completeazĉ pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societĉƜile de
administrare a investiƜiilor sau alƜi plĉtitori de venit, privind tranzacƜiile efectuate cu titluri de valoare,
alteledecâtpĉrƜilesocialeƔivalorilemobiliareîncazulsocietĉƜilorînchise.
rd. 4. CâƔtig net anual Ͳ se înscrie câƔtigul net anual reprezentând diferenƜa dintre câƔtigurile Ɣi
pierderileînregistratecaurmareatranzacƜionĉriititlurilordevaloare,alteledecâtpĉrƜilesocialeƔivalorile
mobiliareîncazulsocietĉƜilorînchise.
SecompleteazĉnumaiînsituaƜiaîncarecâƔtigurilesuntmaimaridecâtpierderile.
rd.5.Pierderefiscalĉanualĉ/PierderenetĉanualĉͲseînscriepierdereanetĉanualĉreprezentând
diferenƜadintrepierderileƔicâƔtigurileînregistratecaurmareatranzacƜionĉriititlurilordevaloare,altele
decâtpĉrƜilesocialeƔivalorilemobiliareîncazulsocietĉƜilorînchise.
SecompleteazĉnumaiînsituaƜiaîncarepierderilesuntmaimaridecâtcâƔtigurile.
La declaraƜie se anexeazĉ documente justificative, eliberate de plĉtitorii de venit, privind
tranzacƜiileefectuate,dincaresĉrezultecâƔtigulnet/pierdereanetĉdeclarat/declaratĉ.

5. CÂbTIGURI/PIERDERI DIN OPERAfIUNI DE VÂNZAREͲCUMP RARE DE VALUT  LA TERMEN, PE
BAZ DECONTRACT,PRECUMbIORICEALTEOPERAfIUNISIMILARE,ALTELEDECÂTCELECUINSTRUMENTE
FINANCIARE TRANZACfIONATE PE PIEfE AUTORIZATE bI SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAfIONAL  A
VALORILORMOBILIARE

Se completeazĉ de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câƔtiguri/pierderi din
operaƜiuni de vânzareͲcumpĉrare de valutĉ la termen, pe bazĉ de contract, precum Ɣi din orice alte
operaƜiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacƜionate pe pieƜe autorizate Ɣi
supravegheate de Comisia NaƜionalĉ a Valorilor Mobiliare, Ɣi care au obligaƜia stabilirii câƔtigului net
anual/pierderiineteanuale,potrivitlegii.
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Se completeazĉ pe baza documentelor justificative, eliberate de plĉtitorii de venit, privind
tranzacƜiileefectuate.
rd. 4. CâƔtig net anual Ͳ se înscrie câƔtigul net anual reprezentând diferenƜa dintre câƔtigurile Ɣi
pierderile înregistrate în cursul anului de raportare din operaƜiuni de vânzareͲcumpĉrare de valutĉ la
termen,pebazĉdecontract,precumƔidinoricealteoperaƜiunisimilare,alteledecâtcelecuinstrumente
financiaretranzacƜionatepepieƜeautorizateƔisupravegheatedeComisiaNaƜionalĉaValorilorMobiliare.
SecompleteazĉnumaiînsituaƜiaîncarecâƔtigurilesuntmaimaridecâtpierderile.
rd.5.Pierderefiscalĉanualĉ/PierderenetĉanualĉͲseînscriepierdereanetĉanualĉreprezentând
diferenƜadintrepierderileƔicâƔtigurileînregistrateîncursulanuluideraportaredinoperaƜiunidevânzareͲ
cumpĉrare de valutĉ la termen, pe bazĉ de contract, precum Ɣi din orice alte operaƜiuni similare, altele
decât cele cu instrumente financiare tranzacƜionate pe pieƜe autorizate Ɣi supravegheate de Comisia
NaƜionalĉaValorilorMobiliare.
SecompleteazĉnumaiînsituaƜiaîncarepierderilesuntmaimaridecâtcâƔtigurile.
La declaraƜie se anexeazĉ documente justificative, eliberate de plĉtitorii de venit, privind
tranzacƜiile efectuate, din care sĉ rezulte câƔtigul net/pierderea netĉ declarat/declaratĉ, precum Ɣi
impozitulcalculatƔireƜinutcaplatĉanticipatĉpentruanulfiscalderaportare.

III. DESTINAfIA SUMEI REPREZENTÂND PÂN  LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL
NET/CÂbTIGULNETANUALIMPOZABIL

Secompleteazĉdecĉtrecontribuabiliicareauefectuatîncursulanuluifiscalderaportarecheltuieli
pentruacordareadeburseprivate,conformlegii,ƔisolicitĉrestituireaacestoraƔi/saucareopteazĉpentru
virareauneisumereprezentândpânĉla2%dinimpozituldatoratpevenitulnetanualimpozabil/câƔtigul
net anual/câƔtigul net anual impozabil pentru susƜinerea entitĉƜilor nonprofit care se înfiinƜeazĉ Ɣi
funcƜioneazĉîncondiƜiilelegiisauaunitĉƜilordecult,potrivitart.84alin.(2)Ɣi(3)dinCodulfiscal.
Contribuabilii care îƔi exprimĉ aceastĉ opƜiune pot solicita direcƜionarea acestei sume cĉtre o
singurĉentitatenonprofitsauunitatedecult.

NOT :
ContribuabiliicareaurealizatvenituridinactivitĉƜiindependente/activitĉƜiagricole,impuƔipebazĉ
denormĉdevenit,Ɣi/saudincedareafolosinƜeibunurilor,carenuauobligaƜiadepuneriideclaraƜieiƔicare
au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private Ɣi solicitĉ restituirea acestora
Ɣi/sau opteazĉ pentru virarea unei sume în contul unei entitĉƜi nonprofit sau al unei unitĉƜi de cult
completeazĉprezentasecƜiunedinformular,potrivitinstrucƜiunilordemaijos.

1.BursaprivatĉͲcĉsuƜasebifeazĉdecĉtrecontribuabiliicareauefectuatcheltuieliîncursulanului
deraportarecuburseprivateƔisolicitĉrestituireaacestora.
Contractnr./dataͲseînscriunumĉrulƔidatacontractuluiprivindacordareaburseiprivate.
Suma plĉtitĉ Ͳ se înscrie suma plĉtitĉ de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa
privatĉ.
Documente de platĉ nr./data Ͳ se înscriu numĉrul Ɣi data documentelor care atestĉ plata bursei
private.
Contractul privind acordarea bursei private Ɣi documentele ce atestĉ plata bursei se prezintĉ în
originalƔiîncopie,organulfiscalpĉstrândcopiileacestoradupĉceverificĉconformitateacuoriginalul.În
cazulîncaredeclaraƜiasetransmiteprinpoƔtĉ,documenteledemaisusseanexeazĉîncopie.
2.SusƜinereauneientitĉƜinonprofit/unitĉƜidecultͲcĉsuƜasebifeazĉdecĉtrecontribuabiliicare
solicitĉvirareauneisumedepânĉla2%dinimpozituldatoratpevenitulnetanualimpozabil/câƔtigulnet
anual/câƔtigul net anual impozabil pentru susƜinerea unei entitĉƜi nonprofit sau unitĉƜi de cult, conform
art.84alin.(2)Ɣi(3)dinCodulfiscal.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult Ͳ se înscrie denumirea completĉ a entitĉƜii
nonprofit/unitĉƜiidecult.
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Cod de identificare fiscalĉ a entitĉƜii nonprofit/unitĉƜii de cult Ͳ se înscrie codul de identificare
fiscalĉalentitĉƜiinonprofit/unitĉƜiidecultpentrucaresesolicitĉvirareasumei.
Contbancar(IBAN)ͲsecompleteazĉcodulIBANalcontuluibancaralentitĉƜiinonprofit/unitĉƜiide
cult.
SumaͲsecompleteazĉsumasolicitatĉdecontribuabilafiviratĉîncontulentitĉƜiinonprofit/unitĉƜii
decult.
În situaƜia în care contribuabilul nu cunoaƔte suma care poate fi viratĉ, nu va completa rubrica
"Suma",cazîncareorganulfiscalvacalculaƔivavirasumaadmisĉ,conformlegii.
Dacĉsumasolicitatĉaseviracĉtreentitateanonprofit/unitateadecult,cumulatĉcusumaplĉtitĉ
pentru bursa privatĉ depĉƔeƔte plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual
impozabil/câƔtigulnetanual/câƔtigulnetanualimpozabil,atuncisumatotalĉluatĉîncalculestelimitatĉla
nivelulacestuiplafon,avândprioritatecheltuielileefectuateîncursulanuluideraportarecubursaprivatĉ.

IV.DATEDEIDENTIFICAREAÎMPUTERNICITULUI

Secompleteazĉ,numaiîncazulîncareobligaƜiilededeclarareaveniturilorseîndeplinescdecĉtre
împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziƜiilor OrdonanƜei Guvernului nr. 92/2003,
republicatĉ,cumodificĉrileƔicompletĉrileulterioare,dateledeidentificareaîmputernicitului.
Larubricileprivindadresaseînscrieadresadomiciliuluifiscal.
CoddeidentificarefiscalĉͲseînscriecoduldeidentificarefiscalĉalîmputernicitului.


