
DECLARAÞIE INFORMATIVÃ 
PRIVIND IMPOZITUL REÞINUT 

 PE VENITURILE CU REGIM DE REÞINERE LA SURSÃ,
PE BENEFICIARI DE VENIT    

Declaraþie rectificativã
Se completeazã cu X 
în cazul declaraþiilor rectificative

cod 14.13.01.13/I

205

Nr. înregistrare.....................................

Data...................................................

Loc rezervat organului fiscal

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLÃTITORULUI DE VENIT

A. NATURA VENITURILOR 

Venituri din  drepturi
de proprietate intelectualã

Venituri din activitãtile
independente desfasurate in 
baza unei conventii/contract civil
incheiat in conditiile Codului civil 

Venituri din valorificarea
de bunuri în regim
de consignaþie

Venituri obþinute în 
baza  unui contract
 de agent

Venituri din dobânzi

Venituri din jocuri de noroc

Venituri din activitati
 independente realizate
 într-o forma de asociere
cu o persoana juridicã

Venituri sub formã de 
câºtiguri din transferul 
dreptului de proprietate 
asupra valorilor mobiliare
ºi pãrþilor sociale

Venituri obþinute în baza  
unui contract de comision 
sau mandat comercial

Venituri din dividende

Venituri din activitãtile de 
expertiza contabilã, tehnicã
judiciarã si extrajudiciarã

C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REÞINUT LA SURSÃ PE BENEFICIARI DE VENIT   

Sub sancþiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele înscrise în acest formular sunt corecte ºi complete.

Nume, prenume..............................................................

Funcþia.........................................................................

Semnãtura ºi ºtampila

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele beneficiarului
                   de venit

Cod numeric personal/ 
Numãr de identificare fiscalã

Baza de calcul 
a impozitului

Impozit  reþinut

0 1 2 3 4

Denumire/ Nume, prenume Cod de înregistrare fiscalã

A
d
re

sa
 s

ed
iu

lu
i

LocalitateJudeþ Sector

     Strada                                                                            Nr.           Bloc        Scara         Etaj           Ap.

     Cod poºtal     Fax      Telefon      E-mail

  - lei -

Venituri sub formã de premii 
în bani ºi/sau in naturã

Venituri sub forma 
câºtigurilor din operaþiuni
de vanzare-cumpãrare de 
valutã la termen, pe bazã 
de contractVenituri din pensii Alte venituri

Anul



INSTRUCTIUNI de completare a formularului 205  
"Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la 

sursa, pe beneficiari de venit” 
 Cod 14.13.01.13/I 

 
 
 Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venit care au obligatia 
calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu 
exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora. 
 In cazul asociatiilor intre persoane fizice si persoane juridice romane, declaratia se 
completeaza si se depune de catre persoana juridica romana stabilita prin contractul de 
asociere care are obligatia de a calcula,  retine si vira impozitul pe profit. 
 Declaratia se depune, dupa cum urmeaza: 
  - pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru veniturile platite in anul 
expirat, prevazute la punctele 1-7 de la capitolul A; 
  - pana la data de 30 iunie a anului curent, pentru veniturile platite in anul expirat, 
prevazute la punctele 8 -15 de la capitolul A; 
  - ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior (prin 
completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta 
in acest scop*. 
 Declaratia se completeaza in doua exemplare: 
  - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla 
sediul/domiciliul platitorului de venit sau unde acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz; 
  - copia se pastreaza de catre platitorul de venit. 
 Platitorii de venituri, persoane juridice, care au subunitati fara personalitate juridica, 
depun declaratia la organul fiscal la care persoana juridica aste inregistrata ca platitor de 
impozite si taxe. 
 Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, pe suport 
magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor 
Publice, cu respectarea structurii de date prevazute in anexa nr. IV.  
 Suportul magnetic sau optic va fi insotit de exemplarul listat pe hartie al declaratiei 
pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii. 
 

 

*) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal 
a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera. 

 A. NATURA VENITULUI 
 Se bifeaza casuta corespunzatoare naturii venitului platit: 
 1. - venituri din drepturi de proprietate intelectuala; 
 2. - venituri din valorificarea de bunuri in regim de consignatie; 
 3. - venituri obtinute in baza unui contract de agent; 
 4. - venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial; 
 5. - venituri din activitatile de expertiza contabila, tehnica, judiciara si extrajudiciara; 
 6. - venituri din activitatile independente desfasurate in baza unei conventii/contract 
civil incheiat in conditiile Codului civil; 
 7. - venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o 
persoana juridica; 

8.  - venituri din dividende; 
9.  - venituri din dobanzi; 



10. - venituri din jocuri de noroc; 
11.- venituri sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra 

valorilor mobiliare si partilor sociale; 
12. - venituri sub forma castigurilor din operatiuni  de vanzare-cumparare de valuta la 

termen, pe baza de contract; 
13. - venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura; 
14.  - venituri din pensii; 
15. -  alte venituri. 

 
 Pentru fiecare categorie de venit se depune cate o declaratie informativa. 
 
 B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT 
 Adresa sediului - se completeaza adresa sediului platitorului de venit. 
 Cod de inregistrare fiscala - se inscrie codul de inregistrare fiscala al platitorului de 
venit. In cazul in care acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata, codul de inregistrare 
fiscala va fi precedat de litera "R". 
   
 C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSA PE 
BENEFICIARI DE VENIT 
  Col.1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit in parte, inscriindu-se 
numele si prenumele persoanelor fizice carora li s-au efectuat plati in cursul anului fiscal; 
 Col.2 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit in parte, inscriindu-se codul 
numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecarui 
beneficiar de venit sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor 
Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. 
 Col.3 - se inscrie suma reprezentand totalul venitului/profitului impozabil realizat de 
fiecare beneficiar de venit, intr-un an fiscal. 
 Baza de calcul a impozitului se determina de platitorul de venit, corespunzator 
regulilor prevazute pentru fiecare categorie de venit, in conformitate cu prevederile 
Ordonantei Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
  In cazul asociatiilor intre persoane fizice si persoane juridice romane, profitul cuvenit 
persoanei fizice se stabileste potrivit legislatiei privind impozitul pe profit.  
 Col.4 - se inscrie suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut cu 
ocazia platilor efectuate in cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit 
se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare categorie 
de venit, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.7/2001 privind impozitul 
pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In cazul asocierilor intre persoane fizice si persoane juridice romane, care nu dau 
nastere unei persoane juridice, se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit calculat si 
retinut pentru fiecare asociat, persoana fizica, fiind aplicabile regulile privind metodologia de 
calcul a impozitului pe profit. 
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