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din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe
bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen.
Pierderea anuală rezultată din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte
operațiuni de acest gen nu se reportează, constituind pierdere
definitivă a contribuabilului.
La declarație se anexează documente justificative, eliberate
de intermediari sau plătitorii de venit, privind tranzacțiile
efectuate,
din
care
să
rezulte
câștigul/pierderea
declarat/declarată, precum și impozitul calculat și reținut ca plată
anticipată pentru anul fiscal de raportare.
C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

Se completează de către contribuabilii care realizează în
anul fiscal de raportare venituri din activități independente
scutite la plata impozitului pe venit, conform legislației specifice.
rd. 1, rd. 2. Venit net/Pierdere fiscală — se înscrie suma
reprezentând venitul net sau pierderea fiscală realizate din
activități independente desfășurate în perioada de scutire.
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT
PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂȘTIGUL NET ANUAL

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în
cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de
burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora și/sau
care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la
2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câștigul
net anual din transferul titlurilor de valoare, câștigul net anual
din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe
bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen, pentru
susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează
în condițiile legii sau unităților de cult, potrivit art. 84 alin. (2) din
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita
direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau
unitate de cult.
Notă: Contribuabilii care au realizat venituri din activități
independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de
venit, care nu au obligația depunerii declarației și au efectuat în
cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private și
solicită restituirea acestora și/sau optează pentru virarea unei
sume în contul unei entități nonprofit sau unei unități de cult,
completează formularul conform instrucțiunilor.
1. Bursă privată: căsuța se bifează de către contribuabilii
care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse
private.

Contract nr./data — se înscriu numărul și data contractului
privind acordarea bursei private.
Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil în
cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data — se înscriu numărul și data
documentelor care atestă plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private și documentele
ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul
fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu
originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă,
documentele de mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult — căsuța
se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume
de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual
impozabil/câștigul net anual pentru susținerea unei entități
nonprofit sau unități de cult, conform art. 84 alin. (2) din Legea
nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Suma — se completează cu suma solicitată de contribuabil
a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.
În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care
poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care
organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie de
către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității
de cult.
Cod de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult —
se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al
entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea
sumei.
Cont bancar (IBAN) — se completează codul IBAN al
contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea
nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa
privată, depășește plafonul de 2% din impozitul datorat pe
venitul net anual impozabil/câștigul net anual, atunci suma totală
luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având
prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu
bursa privată.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligațiile 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.

INSTRUCȚIUNI

de completare a formularului 201 „Declarație privind veniturile din străinătate”, cod 14.13.01.13/7
Declarația se completează și se depune de către persoanele
fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri
din străinătate ca urmare a desfășurării unor activități în
străinătate: profesii libere, activități comerciale, drepturi de
proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, dividende,
dobânzi, premii și jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor
de valoare, alte venituri din investiții, pensii, precum și alte
venituri aflate în străinătate. Declarația se depune și de către
persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de rezidență
prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, timp de 3 ani consecutivi. Contribuabilii depun câte o
declarație pentru fiecare țară-sursă a veniturilor și pentru fiecare
categorie de venit realizat.

Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat
câștiguri/pierderi din transferul dreptului de proprietate asupra
titlurilor de valoare declară distinct câștigurile din transferul
dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai
mult de 365 de zile, precum și câștigurile din transferul dreptului
de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de
365 de zile, inclusiv.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin
aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate
după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de
natura acestuia.
Termen de depunere:
— anual, la termenul prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu
modificările și completările ulterioare;
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— ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația
depusă anterior, prin completarea unei declarații rectificative,
situație în care se va înscrie „X” în căsuța special prevăzută în
formular în acest scop.
Declarația se completează de către contribuabili sau de către
reprezentanții fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeț și
corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:
— originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază
teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal;
— copia se păstrează de către contribuabil.
Declarația se depune direct la registratura organului fiscal
sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.
Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se înscrie
codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil
sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională
de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

1. Statul în care s-a realizat venitul — se completează cu
denumirea țării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.
2. Natura veniturilor — se bifează căsuța corespunzătoare
categoriei de venit realizat.
3, 4. Data începerii/încetării activității — se completează de
către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul
anului fiscal.
III. VENIT REALIZAT DIN STRĂINĂTATE

1. Venit — se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul
realizat din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal
de raportare, reprezentând baza de calcul pentru stabilirea
impozitului.
Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determină
după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de
natura acestuia.
2. Pierdere fiscală — se înscrie suma (în lei) reprezentând
pierderea fiscală realizată din activitatea desfășurată în
străinătate în anul fiscal de raportare.
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IV. IMPOZIT PLĂTIT ÎN STRĂINĂTATE

Se completează de către contribuabilii care, pentru același
venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși
impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în
străinătate, în vederea calculării și acordării creditului fiscal
extern de către organul fiscal .
Tabel: se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv plătit în
străinătate pentru venitul realizat în străinătate.
col.1 Tip activitate — se înscrie denumirea corespunzătoare
a activității generatoare de venit, desfașurată în străinătate.
col.2 Document — se înscriu denumirea documentului care
atestă plata impozitului în străinătate, precum și seria și numărul
acestuia. Documentul se va anexa la declarație.
col.5 Venit — se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul
realizat din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal
de raportare, corespunzător impozitului plătit în străinătate.
col.6 Impozit — se înscrie suma (în lei) reprezentând
impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.
Notă: Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice
în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în
străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se
vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat
de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului
respectiv.
Veniturile din străinătate realizate și impozitul aferent,
exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care
nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor
transforma în lei prin intermediul unei valute de circulație
internațională, cum ar fi: dolar USD sau euro, folosindu-se cursul
de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca
Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv.
V. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligațiile 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.

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică”, cod 14.13.01.13/2i
Declaraţia se completează şi se depune pentru asocierile
fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau
între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de
microîntreprindere, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în
cadrul căreia se realizează venituri din activităţi independente,
inclusiv din activităţi adiacente sau din activităţi agricole.
Pentru asocierile care realizează mai multe categorii de
venit, se depune câte o declaraţie pentru fiecare categorie de
venit în parte.
Declaraţia se depune de către asociatul desemnat prin
contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă
de autorităţile publice, la termenul prevăzut de Legea
nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Ori de câte ori se constată erori în declaraţia depusă anterior,
se completează şi se depune o declaraţie rectificativă, situaţie în
care se va înscrie „X” în casuţa prevăzută în acest scop.
Declaraţia se completează în două exemplare:

— originalul se depune la organul fiscal la care asocierea
este înregistrată în evidenţa fiscală;
— copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii,
împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
O copie a declaraţiei se va transmite de către asociatul
desemnat fiecărui asociat.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal
sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asocierii.
I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII FĂRĂ PERSONALITATE
JURIDICĂ

Se completează denumirea asocierii şi adresa domiciliului
fiscal al asocierii.
Cod de identificare fiscală — se înscrie codul de identificare
fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică. În cazul în
care asocierea fără personalitate juridică este plătitoare de taxă
pe valoarea adaugată, codul de identificare fiscală va fi precedat
de prefixul „RO”.

