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I N S T R U C Ț I U N I  

de completare a formularului 200 „Declarație privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13 

 
 

ANEXA Nr. 2 

1. Declarația se completează și se depune de către 
persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură 
provenind din: 

1.1. Activit ăți independente: 
— activități comerciale — fapte de comerț, prestări de 

servicii, altele decât cele din profesii libere, precum și 
practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente; 

— profesii libere — exercitarea profesiilor medicale, de 
avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, 
contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, 
arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod 
independent, în condițiile legii; 

— drepturi de proprietate intelectuală — brevete de invenție, 
desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț și 
procedee tehnice, know—how, drepturi de autor și drepturi 
conexe dreptului de autor și altele asemenea. 

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară 
activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu 
dă naștere unei persoane juridice, constituită între persoane 
fizice sau între persoane fizice și persoane juridice cu statut de 
microîntreprindere, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit 
și pentru fiecare sursă de realizare a venitului. 

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care în 
anul de raportare au realizat venituri din activități independente 
impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor 
care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie 
și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii. 

Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală de la mai mulți plătitori depun o singură declarație. 

1.2. Cedarea folosinței bunurilor  mobile și imobile, 
realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător 
legal 

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței 
bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, 
completează declarația pentru fiecare sursă de venit. 

În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, 
repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 

1.3. Activit ăți agricole pentru care venitul net se 
stabilește în sistem real: 

— venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și 
zarzavaturilor, în sere și în solarii, special destinate acestor 
scopuri, și/sau în sistem irigat, precum și din cultivarea și 
valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și a ciupercilor, din 
exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și din altele 
asemenea. 

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară 
activitatea  în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără 
personalitate juridică, constituită între persoane fizice și care au 
optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza 
datelor din contabilitatea în partidă simplă. Contribuabilii depun 
câte o declarație pentru fiecare loc de realizare a venitului, 
respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se 
află terenul. 

În cazul în care în raza teritorială a aceleiași localități se află 
mai multe terenuri, se va depune o singură declarație. 

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei 
asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane 

fizice, completează declarația având în vedere venitul net 
distribuit, care le revine din asociere. 

1.4. Câștiguri rezultate din transferul dreptului de  
proprietate asupra titlurilor de valoare:  

Declarația se depune de contribuabilii care în anul de 
raportare au realizat câștiguri din transferul titlurilor de valoare, 
altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul 
societăților închise, și au obligația stabilirii câștigului net 
anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. 

Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat 
câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare, altele 
decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților 
închise, evidențiază distinct, în declarație, câștigul net 
anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de 
proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 
365 de zile, precum și câștigul net anual/pierderea netă anuală 
din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare 
deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv. 

În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate 
asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au 
în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

1.5. Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de 
valută la termen, pe bază de contract 

Declarația se depune de contribuabilii care în anul de 
raportare au realizat câștiguri din operațiuni de vânzare- 
cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și 
orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu 
instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și 
supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, și au 
obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, 
potrivit legii. 

În cazul câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de 
valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte 
operațiuni de acest gen, la completarea formularului, se au în 
vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Declarația privind veniturile realizate se completează de 
către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai acestora, 
înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de 
formular. 

Termen de depunere: 
— anual, la termenul prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu 

modificările și completările ulterioare; 
— ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația 

anterioară, prin completarea unei declarații rectificative, situație 
în care se va înscrie „X” în căsuța special prevăzută în formular 
în acest scop. 

Declarația se completează în două exemplare: 
— originalul se depune la: 
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are 

adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde 
locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de 
domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în 
România; 

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de 
venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice; 

— copia se păstrează de către contribuabil. 


