DECLARAÞIE

221

PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN ACTIVITÃÞI INDEPENDENTE

Anul

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Iniþiala
tatãlui

Nume

Prenume

Judeþ

Adresa

Cod numeric personal /
Numãr de identificare fiscalã

Sector

Strada

Localitate

Nr.

Cod poºtal

Bloc

Scara

Fax

Telefon

Etaj

Ap.

E-mail

Þara
B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATÃ
1. Natura veniturilor : Venituri comerciale
Venituri din profesii libere
2. Obiectul principal de activitate ................................................................. Cod CAEN
3. Forma de organizare:
Individual
Asocieri intre persoanele fizice
4. Locul principal de desfãºurare a activitãþii ............................................................................................................
5. Autorizaþie /Document de autorizare Nr..........Data......../......../.......... Organ emitent ..........................................
6. Contract de asociere Nr................Data........./......./........
7. Data începerii activitãþii....../..../....... 8. Data încetãrii activitãþii....../....../.........
C. VENIT NET DIN ACTIVITÃÞI INDEPENDENTE
I.Venit estimat
1. Venit brut estimat ........................................................................ 1
2. Cheltuieli deductibile estimate .................................................... 2

- lei -

3. Venit net estimat ........................................................................ 3
II. Declar cã venitul net se determinã pe bazã de norme anuale de venit

Bifaþi cu X dacã este cazul

D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
Nume, prenume/Denumire.......................................................................................................................................................
Adresa: Judeþ.............................Sector.............Localitate.........................................................................................................
.
Strada.....................................................................Nr............Bloc.............Scara...........Etaj........Ap...........................
Cod poºtal........................Telefon..................................Fax............................................E-mail..................................
Cod de identificare fiscalã
Sub sancþiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele înscrise în acest formular sunt corecte ºi complete.

Loc rezervat organului fiscal

Cod 14.13.01.13/4p

................................

Semnãturã
data
reprezentant fiscal...........................................................

¿

¿

data
..........................................

¿

Semnãturã contribuabil

.........................

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

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 221 "Declaraţie privind veniturile estimate
din activităţi independente" Cod 14.13.01.13/4p
Declaraţia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în
bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente - comerciale şi
profesii libere, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asociaţii fără
personalitate juridică, constituită între persoane fizice, inclusiv din activităţi
adiacente.
Declaraţia se depune de către:
- contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15
zile de la data producerii evenimentului;
- contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care, au
realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din
motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin
20% faţă de anul fiscal anterior, odată cu declaraţia specială;
- contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit şi care
au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, odată cu cererea de
opţiune, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal.
Declaraţia nu se depune de către contribuabilii care realizează venituri
pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă de către plătitorii de
venituri: cazul veniturilor comerciale realizate în baza contractelor de
consignaţie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor
din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate
potrivit Codului civil; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităţi
de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; cazul veniturilor
din drepturi de proprietate intelectuală; cazul veniturilor din activităţi
independente realizate de către contribuabili în cadrul unei asociaţii între
persoane fizice şi persoane juridice, care nu dă naştere unei persoane
juridice.
Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente din mai
multe surse depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv
pentru fiecare categorie de venit.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociaţii fără
personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia
având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii
fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele
prevăzute în formular, în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află
sursa venitului;
- copia se păstrează de către contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul
poştal, prin scrisoare recomandată.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea
acestuia.
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Ţara - se completează de către contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în
România.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul
numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate
al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către
Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul
contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul
numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera "R".
B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
rd. 1. Natura veniturilor - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de
venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere: venituri
comerciale (venituri din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de
servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi din practicarea unei
meserii) şi venituri din profesii libere (venituri obţinute din 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, desfăşurate în mod independent, în
condiţiile legii).
rd. 2. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activităţii
principale generatoare de venituri desfăşurate de contribuabil, înscrisă în
autorizaţia de funcţionare sau în documentul de autorizare care îi atestă
dreptul de desfăşurare a unei activităţi independente sau în contractul de
asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.
rd. 3. Forma de organizare - se înscrie, după caz, forma de organizare
prevăzută în autorizaţia de funcţionare, documentul de autorizare sau în
contractul de asociere.
rd. 4. Locul principal de desfăşurare a activităţii - se completează cu adresa
locului principal de desfăşurare a activităţii. În cazul în care activitatea se
desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa locului
principal de desfăşurare a activităţii.
rd. 5. Autorizaţie/Document de autorizare - se înscriu numărul şi data
eliberării autorizaţiei de funcţionare care atestă dreptul contribuabilului de a
desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, precum şi organul
emitent, respectiv numărul şi data eliberării documentului de autorizare care
atestă dreptul contribuabilului de a exercita profesii libere, precum şi organul
emitent.
rd. 6. Contract de asociere:
- se completează numai de către contribuabilii care desfăşoară activităţi
independente în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită
între persoane fizice;
- se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la
organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
rd. 7, rd. 8. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către
contribuabilii care îşi încep/încetează activitatea în cursul anului.
C. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
I. Venit estimat - se completează de către contribuabilii care desfăşoară în
mod individual sau într-o formă de asociere, constituită între persoane fizice,
activităţi independente pentru care venitul net se determină în sistem real.

rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani
şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul
fiscal în curs de către contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod
individual.
rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând
cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării
venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii
prime, materiale, obiecte de inventar etc. Se completează de către
contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod individual.
rd. 3. Venit net estimat - se completează astfel:
- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în mod
individual, se înscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile
deductibile estimate, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la
rd. 2;
- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în cadrul
unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se
înscrie venitul care le revine acestora din distribuirea venitului net estimat al
asociaţiei, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuţia venitului net estimat pe
asociaţi" din Declaraţia privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără
personalitate juridică, constituite între persoane fizice, rândul corespunzător
contribuabilului.
II. DECLAR CĂ VENITUL NET SE DETERMINĂ PE BAZĂ DE NORME
ANUALE DE VENIT - se completează cu x căsuţa special prevăzută în acest
scop de către contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de
norme anuale de venit.
D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor
se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al
reprezentantului fiscal.

