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MODIFICĂRI ALE UNOR FORMULARE REGLEMENTATE DE 
CODUL FISCAL 

 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 101 / 08.02.2011, a fost publicat Ordinul 
nr. 233 / 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute 
la Titlul III din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal. 

Prin Ordinul nr. 233 / 2011 se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

 200 - "Declaraţie privind veniturile realizate în România", cod 14.13.01.13 

 201 - "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7 

 205 - "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit", cod 
14.13.01.13/l 

 206 - "Declaraţie informativă privind câştigurile / pierderile din transferul titlurilor de valoare, 
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise", cod 
14.13.01.13/t.v.1 

 250 - "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele 
fizice", cod 14.13.02.13/a 

 251 - "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele 
fizice", cod 14.13.02.13/5a 

Noile formulare introduse prin acest ordin se utilizează pentru definitivarea impozitului anual, 
aferent veniturilor realizate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2010. 

Mai mult, ordinul menţionează că fişele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru 
salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, 
ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, se depun de către contribuabilul care le-a 
înfiinţat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia. 

Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul 
fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaraţiile privind 
veniturile realizate şi a celorlalte informaţii aflate la dispoziţia sa. 

 

   
 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 103 / 09.02.2011, a fost publicat Ordinul 
nr. 1081 / 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de 
declaraţii informative. 

Prin acest ordin se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

 392A - "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în 
anul ...", cod 14.13.01.02/ia 

 392B - "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile 
efectuate în anul ...", cod 14.13.01.02/ib 

 393 - "Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru 
transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ...", cod 
14.13.01.02/v 

Noile formulare se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2010, cu termen legal de 
depunere până la data de 25 februarie, inclusiv. 
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CONTACT 

 

Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 
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