DECLARAŢIE
privind veniturile realizate din România
Anul

2 0 1 6

Declaraţie rectificativă

Anexa nr.1

200

Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri
Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit*)

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală din România

Iniţiala
tatălui

Nume
Prenume

Număr

Stradă
Bloc

Statul de
rezidență

Nerezident

Scară

Etaj

Ap.

Localitate

Codul de identificare fiscală din străinătate

Judeţ/
Sector

Cont bancar
(IBAN)

Cod poştal

Telefon

E-mail

Fax

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit:

activități de producție, comerț, prestări servicii

profesii liberale

drepturi de proprietate intelectuală
cedarea folosinţei bunurilor

cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente
silvicultură

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

activităţi agricole

jocuri de noroc

piscicultură

transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
derivate, precum și transferul aurului financiar
2. Determinarea venitului net: sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

asociere fără personalitate juridică

individual

alte surse

normă de venit

modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii

entităţi supuse regimului transparenţei fiscale
4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere
7. Data începerii activităţii

Nr.

Data
9. Număr zile de scutire**)

8. Data încetării activităţii

10.Organizatorul jocurilor de noroc

B.DATE PRIVIND VENITUL/
CÂŞTIGUL NET ANUAL

11.Codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc
(lei)

1. Venit brut .....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii...................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .....................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului.....................

1.
2.
3.
3.1.

4. Câştig net anual ..........................................................................................................................................

4.

5. Pierdere fiscală anuală (rd.2.-rd.1)/Pierdere netă anuală .............................................................

5.

*) Se bifează în următoarele situații:
a) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și care optează pentru
regularizarea în România a impozitului în condițiile art.226 alin.(2) din Codul Fiscal.
b) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în
calitate de artiști de spectacole sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile art.227 alin.(3) din Codul Fiscal.
**) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata
impozitului pe venit.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/
CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privată
Contract nr./data
Suma plătită (lei)

Documente de plată
nr./data

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult

x

Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult

Fundatia Romanian Business Leaders

Cod de identificare fiscală a
entităţii nonprofit/unităţii de cult

RO 29004248

Cont bancar (IBAN)

RO82BTRL04801205902473XX

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI / CURATORULUI FISCAL
Cod de identificare fiscală
Nume, prenume/Denumire
Număr

Stradă
Judeţ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Anexele nr.

-

Bloc

Scară

Etaj

Ap.

Cod poştal
E-mail

fac parte integrantă din prezenta declaraţie***).

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Semnătură împuternicit /
curator fiscal

Semnătură contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

***) Se înscrie numărul anexelor completate, corespunzător categoriilor şi surselor de venit declarate.

Data:

În cazul în care, au fost realizate venituri din mai multe categorii şi surse de venituri, se vor completa, după caz, unul sau mai multe formulare
Anexă la Declaraţia privind veniturile realizate din România.

Declaratia 200 - Formularul 200 ANAF
- instructiuni de completare declaratie 200 ANAF -

Declaratia 200 rectificativa
Veniturile necuprinse in declaratia 200 initiala se declara prin depunerea unei declaratii 200 rectificative.
In cazul in care doriti sa completati o declaratie 200 ANAF rectificativa,
se va bifa campul corespunzator din partea stanga sus, prima pagina.

Declaratia ANAF 200 - detalii introductive
Formularul 200 ANAF - se completeaza de catre contribuabili sau imputerniciti.
In formularul 200 ANAF datele se vor completa cu majuscule, citet si corect.
Formularul 200 se depune, impreuna cu anexele completate (daca este cazul),
la registratura organului fiscal sau prin oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
sau prin alte metode prevazute de lege.

Formularul ANAF 200 - date de identificare
Se inscriu: adresa domiciliului fiscal, numele contribuabilului si celelalte detalii solicitate conform formularului.

Formular 200 - date privind activitatea desfasurata
Daca ati realizat venituri dintr-o singura sursa, care se incadreaza in sursele pentru care se depune
formularul ANAF 200, completati "DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE SI CATEGORII
DE VENIT" numai pe prima pagina a formularului 200 ANAF.
Persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse sau categorii de venit vor completa corespunzator
Daca realizati
din mai
surse
trebuie
sa completati
similar
anexarealizata.
pe care o g
casetele
II. 1. si venituri
II. 2 din Anexa
de multe
la pagina
3, pentru
fiecare
venit sau sursa
de ovenituri

asiti la sediile ANAF sau pe siteul nostru: www.fundatia.eu/anexa.pdf

Pe pagina 2 se completeaza si caseta pentru imputernicit, doar pentru contribuabili care imputernicesc
o alta persoana sa depuna declaratia 200 la ANAF.
Se semneaza pe pagina 2 daca aveti o sursa de venit, si pe pagina 2 si 3, daca aveti mai multe surse
INSTRUCTIUNI
DETALIATE DECLARATIA 200 ANAF
si
ati completat Anexa.
Acestea sunt instructiunile de completare pe scurt. Daca aveti nevoie de instructiuni detaliate va asteptam
pe pagina noastra:
http://static-anaf.com/instructiuni-completare-declaratia-200/
http://www.fundatia.eu/instructiuni-declaratia-200.pdf
http://www.fundatia.eu/wp-content/uploads/2014/01/instructiuni_declaratie_200_2014.pdf

Declaratia 200 Formularul 200 ANAF trebuie depusa obligatoriu de:
- profesii liberale: avocati medici etc
- venituri din chirii (inchirieri apartamente etc)
- PFA (persoane fizice autorizate)
- alte venituri suplimentare (agricole, actiuni)
Pentru orice informatii suplimentare legate de Declaratia 200 va rugam sa contactati ANAF
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