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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. IV pct. 3Ñ7 din Ordonanþa
Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri de întãrire a disciplinei financiare a agenþilor economici, aprobatã, cu modificãri,
prin Legea nr. 12/1995, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”ElectropreciziaÒ Ñ S.A. Sãcele, judeþul Braºov,
în Dosarul nr. 15.460/1999 al Judecãtoriei Braºov.
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La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor: Societatea
Comercialã ”ElectropreciziaÒ Ñ S.A. Sãcele ºi Direcþia
generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
Braºov, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei,
ca fiind nefondatã, apreciind cã obligaþia agenþilor economici privind repatrierea valutei nu contravine principiului
constituþional al libertãþii comerþului ºi al economiei de
piaþã. Se considerã cã Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994,
prin care se reglementeazã modalitatea de repatriere a
valutei de cãtre agenþii economici care desfãºoarã activitãþi
de comerþ exterior, nu încalcã prevederile constituþionale
cuprinse în art. 134 alin. (2) lit. a) ºi b) din Constituþie,
referitoare la obligaþia statului de a asigura libertatea
comerþului ºi de a proteja interesele naþionale în activitatea
economicã, financiarã ºi valutarã. Dimpotrivã, ordonanþa
respectã aceste prevederi, întrucât chiar în cadrul unei
economii de piaþã regimul valutar trebuie sã fie sub controlul statului, disponibilitãþile valutare trebuind sã fie asigurate permanent, pentru a nu se ajunge la un blocaj.
Tendinþa agenþilor economici este de a eluda dispoziþiile
legale privind repatrierea valutei, însã statul are obligaþia
constituþionalã de a proteja interesele naþionale în activitatea valutarã, interese apãrate prin dispoziþiile legale
criticate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 18 februarie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 15.460/1999, Judecãtoria Braºov a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. IV pct. 3Ñ7 din Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994 privind mãsuri de întãrire a disciplinei financiare a agenþilor economici, aprobatã, cu modificãri, prin
Legea nr. 12/1995, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”ElectropreciziaÒ Ñ S.A. Sãcele, judeþul Braºov.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor art. 134 alin. (1) ºi (2) din Constituþie, privind economia de piaþã ºi obligaþia statului de a asigura libertatea
comerþului. Se considerã cã este limitatã libertatea contractualã a pãrþilor, deoarece se instituie obligaþia cumpãrãtorului de a repatria sumele în valutã (avans pentru importuri),
deºi aceasta nu se poate face în termenul stipulat, din
cauze obiective (caz fortuit, forþã majorã), care împiedicã
respectarea termenului de livrare prevãzut în contract. Pe
de altã parte, chiar societatea comercialã cocontractantã se
poate afla în imposibilitate obiectivã de a respecta termenul
de livrare contractual, situaþie care ar atrage, de asemenea, nerespectarea dispoziþiilor ordonanþei criticate ºi, prin
urmare, rãspunderea societãþii importatoare, care nu are
nici o culpã. Se mai susþine cã în acest mod statul controleazã raporturile contractuale ale pãrþilor, limitând libertatea contractualã a societãþilor care ar trebui sã aibã
posibilitatea de a-ºi alege momentul plãþii, precum ºi
moneda în care se vor face plãþile. Totodatã autorul

excepþiei considerã cã, prin aceastã ordonanþã nu se
intenþioneazã sã se realizeze consolidarea regimului valutar
ºi întãrirea disciplinei financiare, deoarece efectele textului
de lege sunt nefaste pentru societãþile româneºti implicate
în raporturi comerciale cu partenerii externi ºi, implicit, sunt
nefaste pentru economia României, care, aºa cum prevede
Constituþia, trebuie sã se bazeze pe libertatea comerþului,
precum ºi pe valorificarea tuturor factorilor de producþie. În
final autorul excepþiei susþine cã dispoziþiile art. IV pct. 7
din Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994 contravin prevederilor
art. 41 alin. (7) din Constituþie, deoarece ”aplicarea unei
amenzi în cazul neexecutãrii unei obligaþii contractuale
echivaleazã cu o confiscare nelegalãÒ.
Judecãtoria Braºov, exprimându-ºi opinia, considerã
cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. IV
pct. 3Ñ6 din Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994 este inadmisibilã, deoarece aceste texte de lege nu au relevanþã în
soluþionarea plângerii împotriva sancþiunii contravenþionale.
Cu privire la susþinerile autorului excepþiei, potrivit cãrora
dispoziþiile art. IV pct. 7 din Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994 ar institui o rãspundere obiectivã, fãrã culpã,
contravenind astfel prevederilor art. 41 alin. (7) din
Constituþie, instanþa le apreciazã ca neîntemeiate, întrucât
fiind vorba de sãvârºirea unei contravenþii prin care se
încalcã norme ce urmãresc consolidarea regimului valutar
în vigoare ºi întãrirea disciplinei financiare privind disponibilitãþile în conturile valutare, elementul vinovãþiei este de
esenþa acestei contravenþii, în lipsa vinovãþiei neputându-se
aplica sancþiunea contravenþionalã. De asemenea, instanþa
apreciazã cã art. IV pct. 7 din Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994 nu contravine nici prevederilor art. 134 alin. (1)
ºi (2) din Constituþie, deoarece în desfãºurarea activitãþilor
economice primeazã interesul naþional al asigurãrii disponibilitãþilor valutare necesare pentru achitarea obligaþiilor
externe de platã ale economiei, iar fãrã respectarea acestor cerinþe funcþionarea întregului sistem economic ar fi
periclitatã. Ca urmare, libertatea comerþului, în condiþiile
legii, nu poate fi opusã cerinþelor apãrãrii naþionale în activitatea financiarã ºi valutarã, în stadiul actual de dezvoltare
a economiei de piaþã.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru
a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât
art. IV pct. 3Ñ7 din Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994
reglementeazã, în esenþã, problema repatrierii de cãtre
agenþii economici a valutei ce rezultã ca urmare a raporturilor de comerþ internaþional la care aceºtia sunt parte. În
acest sens, dupã cum a apreciat instanþa de judecatã,
”susþinerile petentei nu pot fi reþinute, fiind vorba de
sãvârºirea unei contravenþii prin care se încalcã norme ce
urmãresc consolidarea regimului valutar ºi întãrirea disciplinei financiare privind disponibilitãþile în conturile valutareÒ.
Critica adusã în raport cu prevederile art. 134 alin. (1) ºi
alin. (2) lit. a) ºi ale art. 41 alin. (7) din Constituþia
României este apreciatã de Guvern ca fiind nefundamentatã,
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deoarece, potrivit alin. (1) al art. 41 din Constituþie,
”Conþinutul ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite de legeÒ, iar
legea, care în speþã este ordonanþa criticatã, stabileºte
sancþiuni corespunzãtoare. Totodatã dispoziþiile art. 134
alin. (2) lit. a) din Constituþie proclamã ”[É] libertatea
comerþului, protecþia concurenþei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþieÒ.
În final Guvernul apreciazã cã susþinerile autorului
excepþiei sunt nefondate, deoarece, pe de o parte, activitatea de comerþ internaþional a agenþilor economici se
desfãºoarã pe baza autonomiei lor juridice, iar pe de altã
parte, este necesar ca aceastã activitate sã fie în concordanþã cu interesul naþional, economia de piaþã ºi libertatea
comerþului nejustificând încãlcarea obligaþiei de repatriere a
valutei, precum ºi a termenului maxim de repatriere a
acesteia. Se invocã, în sprijinul acestei opinii, jurisprudenþa
Curþii Constituþionale, ºi anume deciziile nr. 15 ºi 16 din
28 ianuarie 1997, Decizia nr. 274 din 26 iunie 1997,
Decizia nr. 64 din 14 aprilie 1998, Decizia nr. 89 din
25 iunie 1998 ºi Decizia nr. 113 din 22 iulie 1998, prin
care s-a statuat cã aceastã obligaþie nu este contrarã
libertãþii comerþului ºi principiilor economiei de piaþã, statul
având obligaþia de a asigura protejarea intereselor
naþionale în activitatea financiarã ºi valutarã. Cu privire la
implicaþiile prevederilor art. IV pct. 3Ñ7 din Ordonanþa
Guvernului nr. 18/1994 asupra raporturilor comerciale,
implicaþii prezentate de autorul excepþiei, se apreciazã, în
acelaºi punct de vedere, cã acestea nu privesc
constituþionalitatea textelor de lege ce fac obiectul
excepþiei, ci aspecte ce þin de executarea obligaþiilor contractuale ºi de rãspundere. Totodatã statul român are dreptul ºi îndatorirea de a interveni în activitãþile economice ºi
de a crea în acest sens un cadru juridic corespunzãtor,
politica legislativã constituind una dintre pârghiile specifice
de intervenþie a statului în economie. Prin urmare, unele
restrângeri, condiþionãri sau mãsuri protecþioniste pe care
statul le-ar impune prin lege nu reprezintã de fapt o atingere adusã existenþei dreptului sau libertãþii ºi nici intereselor private, care se integreazã într-un cadru legal, cel al
interesului public.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
trimis punctele lor de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã este competentã,
potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi
ale art. 1 alin. (1), al art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. IV pct. 3Ð7 din Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994 privind mãsuri de întãrire a disciplinei financiare a agenþilor economici (publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994), aprobatã,
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cu modificãri, prin Legea nr. 12/1995 (publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 7 februarie 1995), dispoziþii care au urmãtorul cuprins: ”În vederea
consolidãrii regimului valutar în vigoare ºi întãririi disciplinei
financiare privind disponibilitãþile în conturile valutare, se stabilesc urmãtoarele: [É]
3. În cazul operaþiunilor de încasare la vedere, repatrierea
valutei rezultate în urma producerii actului de comerþ
internaþional se va face în maximum 5 zile de la data încasãrii,
dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice, calculate de la
data atestãrii documentare a trecerii mãrfii prin frontiera
românã sau, dupã caz, a executãrii lucrãrilor ºi prestãrii serviciilor în strãinãtate, în funcþie de zona geograficã a partenerului
extern.
Pentru operaþiunile cu încasare la termen între 90 ºi 360 de
zile, cât ºi pentru cele pe credit de peste 1 an, pentru care
Ministerul Comerþului a eliberat licenþe în limita unui plafon stabilit anual de Banca Naþionalã a României, termenul de repatriere este de maximum 15 zile calendaristice calculate de la
data scadenþei plãþii, stabilite conform clauzelor contractuale.
În cazul plãþilor în avans pentru importuri, pentru care nu
s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea sau nu s-a prestat
serviciul, sau pentru care nu s-a restituit avansul plãtit, se
aplicã aceeaºi perioadã de 15 zile calendaristice calculate de
la data ultimului termen de livrare contractual.
Ministerul Comerþului, în raport cu obiectivele politicii
comerciale, va propune Guvernului, în vederea aprobãrii, lista
grupelor de produse care pot fi exportate cu plata pânã la
90 de zile calendaristice de la data livrãrii, precum ºi lista grupelor de produse cu plata peste 1 an de la data livrãrii, produsele necuprinse în cele douã categorii de grupe de produse
putând fi exportate cu plata la termen între 90 ºi 360 de zile
calendaristice.
4. Deþinerea de disponibilitãþi valutare în conturi bancare în
strãinãtate de cãtre persoanele juridice ºi fizice prevãzute la
pct. 1 poate fi fãcutã numai pe baza ºi în condiþiile autorizãrii
prealabile a Bãncii Naþionale a României.
5. Operaþiuni de transferuri externe privind investiþiile directe
în strãinãtate, investiþiile de portofoliu ºi alte transferuri de
sume în valutã, efectuate potrivit normelor legale, se pot face
numai cu avizul prealabil al Ministerului Finanþelor ºi cu autorizarea Bãncii Naþionale a României.
Pentru operaþiunile prevãzute la alineatul precedent se va
asigura repatrierea sumelor în valutã rezultate din aceste
operaþiuni, dupã cum urmeazã:
Ñ în termen de 30 de zile calendaristice de la data stabilirii
ºi disponibilizãrii în valutã convertibilã a sumelor reprezentând
dividende din activitatea de investiþii în strãinãtate, precum ºi a
cotelor-pãrþi provenind din lichidarea acestor investiþii, þinând
seama de reglementãrile legale ºi de datele calendaristice de
început ºi de sfârºit ale anului financiar în þãrile în care s-au
efectuat acesta investiþii;
Ñ în termen de 15 zile calendaristice calculate de la scadenþa plãþii stabilite conform clauzelor contractuale pentru celelalte operaþiuni prevãzute la alin. 1.
6. Pentru operaþiunile legate de export-import, fãrã încasare
efectivã de valutã, destinate completãrii fondului de marfã pe
piaþa internã, autorizate de organele abilitate în acest scop prin
hotãrâre a Guvernului, persoanele juridice ºi fizice prevãzute la
pct. 1 sunt obligate, în situaþia efectuãrii în prealabil a
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exportului, sã realizeze importurile corespunzãtoare în termen
de maximum 90 de zile calendaristice de la data efectuãrii
exporturilor. În caz contrar, acestea sunt obligate la repatrierea
în valutã a contravalorii exporturilor într-un termen suplimentar
de maximum 15 zile calendaristice.
7. În cazul constatãrii nerespectãrii termenelor menþionate
la pct. 3,5 ºi 6, precum ºi a celor menþionate în autorizaþia
Bãncii Naþionale a României eliberatã conform pct. 4, privind
repatrierea încasãrilor în valutã, se vor aplica urmãtoarele
amenzi contravenþionale, reprezentând:
Ñ 10%, în lei, asupra sumelor în valutã nerepatriate, pentru întârzieri de pânã la 30 de zile calendaristice;
Ñ 15%, în lei, asupra sumelor în valutã nerepatriate, pentru întârzieri între 30 ºi 60 de zile calendaristice;
Ñ 20%, în lei, asupra sumelor în valutã nerepatriate, pentru fiecare lunã calendaristicã care depãºeºte primele 60 de
zile de întârziere.
În toate situaþiile se menþine obligaþia repatrierii sumelor în
valutã în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatãrii contravenþiei.
În cazul depãºirii termenului de la alineatul precedent,
penalitãþile stabilite la art. 7 din Legea nr. 76/1992, astfel cum a
fost modificat prin prezenta ordonanþã, se majoreazã cu 50%.Ò
Autorul excepþiei considerã cã aceste dispoziþii contravin
prevederilor constituþionale cuprinse în art. 41 alin. (7),
potrivit cãrora ”Averea dobânditã licit nu poate fi confiscatã.
Caracterul licit al dobândirii se prezumãÒ, precum ºi celor
cuprinse în art. 134 alin. (1) ºi (2) lit. a), conform cãrora:
”(1) Economia României este economie de piaþã.
(2) Statul trebuie sã asigure:
a) libertatea comerþului, protecþia concurenþei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie;Ò.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea reþine cã, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ”Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau ordonanþã în vigoare, de care depinde
soluþionarea cauzeiÒ.
Aºa fiind, Curtea observã cã textele pct. 3 alin. 1, 2 ºi 4,
precum ºi ale pct. 4Ð6 ale art. IV din Ordonanþa
Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri de întãrire a disciplinei financiare a agenþilor economici, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 12/1995, cuprind dispoziþii de care nu
depinde soluþionarea cauzei, deoarece autorul excepþiei a
fost sancþionat contravenþional în temeiul art. IV pct. 7 pentru nerespectarea doar a prevederilor art. IV pct. 3 alin. 3
din ordonanþa menþionatã. Prin urmare, singurele texte de
care depinde rezolvarea cauzei ºi cu privire la care Curtea
va examina criticile de neconstituþionalitate formulate de
autorul excepþiei sunt pct. 3 alin. 3 ºi pct. 7 ale art. IV din
ordonanþã.
De aceea excepþia de neconstituþionalitate privind dispoziþiile pct. 3 alin. 1, 2 ºi 4, pct. 4, 5 ºi 6 ale art. IV
urmeazã sã fie respinsã, constatându-se cã este inadmisibilã, în temeiul art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea
nr. 47/1992, republicatã.

Examinând excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. IV pct. 3 alin. 3 din ordonanþã în raport cu
prevederile art. 134 alin. (1) din Constituþie, Curtea reþine
cã nu pot fi primite criticile formulate de autorul excepþiei,
deoarece mãsurile dispuse, având ca finalitate consolidarea
regimului valutar în vigoare ºi a disciplinei financiare privind
disponibilitãþile în conturile valutare, nu contravin textului
constituþional invocat, potrivit cãruia ”Economia României
este economie de piaþãÒ. Activitatea de comerþ internaþional
a agenþilor economici trebuie sã se desfãºoare în concordanþã cu interesul naþional, iar economia de piaþã ºi libertatea comerþului nu justificã încãlcarea obligaþiei de
repatriere a valutei, precum ºi a termenului maxim de
repatriere a acesteia. Totodatã statul este obligat sã asigure, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (2) lit. b)
din Constituþie, ”protejarea intereselor naþionale în activitatea
economicã, financiarã ºi valutarãÒ.
Curtea constatã, de asemenea, cã art. IV pct. 3 alin. 3
nu încalcã nici prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) din
Constituþie, potrivit cãrora ”Statul trebuie sã asigure: a) libertatea comerþului, protecþia concurenþei loiale, crearea cadrului
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþieÒ,
deoarece de constituirea fondurilor valutare depinde însãºi
funcþionarea sistemului economic, iar pe de altã parte,
autonomia juridicã a agenþilor economici în activitatea de
comerþ implicã respectarea acestor obligaþii de repatriere a
valutei în termenele prevãzute de ordonanþã.
Referitor la critica de neconstituþionalitate, în raport cu
prevederile art. 41 alin. (7) din Constituþie, a dispoziþiilor
art. IV pct. 7 din Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994, Curtea
Constituþionalã constatã cã ºi aceasta este neîntemeiatã.
Textul de lege criticat prevede sancþiuni contravenþionale
pentru agenþii economici care nu respectã obligaþia de
repatriere a valutei, termenele, precum ºi menþiunile din
autorizaþia Bãncii Naþionale a României privind repatrierea
încasãrilor în valutã. Aceste dispoziþii nu contravin prevederilor alin. (7) al art. 41 din Constituþie, deoarece nu instituie
o confiscare a averii dobândite licit, ci sancþioneazã cu
amenzi contravenþionale agenþii economici care nu respectã
obligaþiile prevãzute la pct. 3, 4, 5 ºi 6 ale art. IV din
ordonanþã.
Prin urmare, nu se poate considera cã dreptul de proprietate al autorului excepþiei ar fi lezat prin mãsura luatã,
întrucât, pe de o parte, potrivit art. 41 alin. (1) teza a doua
din Constituþie, ”Conþinutul ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite de legeÒ (în speþã, prin Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994, aprobatã, cu modificãri, prin Legea
nr. 12/1995), iar pe de altã parte, potrivit art. 41 alin. (8)
din Constituþie, ”Bunurile destinate, folosite sau rezultate din
infracþiuni ori contravenþii pot fi confiscate numai în condiþiile
legiiÒ, ºi anume în condiþiile aceleiaºi ordonanþe care stabileºte sancþiuni contravenþionale corespunzãtoare pentru
încãlcarea obligaþiilor privind repatrierea valutei.
De altfel, cu privire la constituþionalitatea pct. 3 ºi 7 ale
art. IV din Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994, aprobatã, cu
modificãri, prin Legea nr. 12/1995, Curtea Constituþionalã
s-a pronunþat prin mai multe decizii (de exemplu, Decizia
nr. 157 ºi Decizia nr. 161 din 10 noiembrie 1998, publicate
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Constatând cã nu au intervenit elemente noi de naturã
sã modifice aceastã jurisprudenþã, Curtea urmeazã sã respingã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 3
alin. 3 ºi ale pct. 7 ale art. IV din Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994, cu modificãrile ulterioare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi (6) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 3 alin. 1, 2 ºi 4 ºi ale
pct. 4Ð6 ale art. IV din Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri de întãrire a disciplinei financiare a agenþilor
economici, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 12/1995, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”ElectropreciziaÒ Ñ
S.A. Sãcele, judeþul Braºov, în Dosarul nr. 15.460/1999 al Judecãtoriei Braºov.
2. Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 3 alin. 3 ºi ale pct. 7 ale art. IV din aceeaºi
ordonanþã, excepþie ridicatã de acelaºi autor în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 27 iunie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 152
din 19 septembrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile
cu destinaþia de locuinþe
Lucian Mihai
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”ConstarÒ Ñ S.A. din
Arad în Dosarul nr. 4.064/1999 al Judecãtoriei Arad.
La apelul nominal lipsesc autorul excepþiei, precum ºi
celelalte pãrþi: Marin Andreka, Constantin Moraru, Aurelian
Ardelean, Viorica Tãnase, Dorel Ungureanu, Sever Ieronim
Crîznic, Celestin Jitaru, Adrian Radu Mladin, Miticã Turcu,
Livia Lenuþa Morar, Sorin Hrimiuc, Constantin Luca,

Octavian Crudu, Elena Pascal, Eugen Boroº, Dragoº
Ionescu, Daniela Maria Taºcãu, Felicia Ana Bidilean ºi Ioan
Moscalu.
Procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã, susþinând cã prevederile art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe nu contravin dispoziþiilor constituþionale ale art. 134 alin. (1) ºi (2) lit. a).
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 24 ianuarie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 4.064/1999, Judecãtoria Arad a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
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pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã
de Societatea Comercialã ”ConstarÒ Ñ S.A. din Arad.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 contravine principiului constituþional al economiei de piaþã, care obligã statul la asigurarea libertãþii
comerþului, protecþia concurenþei loiale ºi crearea cadrului
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie,
astfel cum rezultã din cuprinsul art. 134 alin. (1) ºi (2)
lit. a) din Constituþie.
Judecãtoria Arad, exprimându-ºi opinia, considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este neîntemeiatã,
prin dispoziþiile art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 neaducându-se în nici un fel atingere libertãþii comerþului ºi celorlalte garanþii constituþionale
necesare activitãþii comercianþilor.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât
dispoziþiile legale criticate nu contravin textelor
constituþionale invocate de autorul excepþiei.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
prevederile art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei

pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, text care are
urmãtorul conþinut: ”Pentru imobilele Ñ terenuri ºi construcþii Ñ,
precum ºi pentru suprafeþele locative cu destinaþia de locuinþe,
privatizate dupã 1 ianuarie 1990 o datã cu societãþile comerciale care le deþineau în proprietate ca locuinþe, locuinþe de serviciu, cãmine pentru salariaþi, aºezãminte social-culturale sau
unitãþi de învãþãmânt, proprietarul va încheia, la cererea chiriaºului sau a fostului chiriaº care ocupã efectiv locuinþa, un
contract de închiriere pe o duratã de 5 ani.Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate considerã cã
prin aplicarea textului de lege menþionat, pentru stabilirea
regimului juridic al imobilului în litigiu, imobil ce face parte,
în opinia sa, din fondul de comerþ al societãþii comerciale,
se încalcã dispoziþiile art. 134 alin. (1) ºi (2) lit. a) din
Legea fundamentalã, potrivit cãrora: ”(1) Economia României
este economie de piaþã.
(2) Statul trebuie sã asigure:
a) libertatea comerþului, protecþia concurenþei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie; [...].Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã nu existã nici o contrarietate între prevederile
art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999
ºi dispoziþiile art. 134 alin. (1) ºi (2) lit. a) din Constituþie.
Într-adevãr, locuinþele de serviciu ºi cãminele pentru salariaþi, aflate în patrimoniul societãþilor comerciale, nu pot fi
considerate ca parte a fondului de comerþ, astfel cum
inexact susþine autorul excepþiei. Fondul de comerþ, care
cuprinde bunurile afectate desfãºurãrii activitãþii comerciale,
nu se confundã cu patrimoniul, reprezentat de totalitatea
drepturilor ºi obligaþiilor comerciantului, care au valoare
economicã. Rezultã cã privatizarea societãþii comerciale a
avut drept consecinþã rãmânerea în patrimoniul sãu a
locuinþelor de serviciu sau a cãminelor pentru salariaþi, iar
nu aceea cã locuinþele respective fac parte din fondul de
comerþ. Drept urmare, acestea vor urma regimul juridic stabilit prin dispoziþiile ordonanþei, iar acest lucru nu poate fi
considerat cã afecteazã în vreun fel activitatea comercialã
a agentului economic, aducând atingere principiilor economiei de piaþã sau afectând libertatea comerþului ori concurenþa loialã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999
privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”ConstarÒ Ñ S.A. din Arad în Dosarul nr. 4.064/1999 al Judecãtoriei Arad.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 19 septembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 166
din 26 septembrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile
cu destinaþia de locuinþe
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie
ridicatã de Ion Gheorghe Lupu în Dosarul nr. 179/2000 al
Tribunalului Braºov.
La apelul nominal se prezintã personal Ion Gheorghe
Lupu ºi Doina-Elena Bartoº. Lipseºte Elisabeta Lupu, faþã
de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Autorul excepþiei, Ion Gheorghe Lupu, solicitã admiterea
excepþiei de neconstituþionalitate, întrucât textul de lege criticat favorizeazã proprietarii prin aceea cã dã posibilitate
instanþelor de judecatã sã cenzureze dispoziþiile Legii
nr. 112/1995, încurajând astfel abuzurile. De asemenea,
aratã cã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999
nu conþine dispoziþii care sã reglementeze recuperarea de
cãtre chiriaºi a sumelor cheltuite cu ocazia litigiilor. În final,
depune la dosar concluzii scrise.
Doina-Elena Bartoº solicitã respingerea excepþiei ca fiind
neîntemeiatã, deoarece considerã cã ordonanþa criticatã nu
contravine nici unui principiu sau norme constituþionale.
Depune la dosar concluzii scrise.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenþa Curþii Constituþionale ºi faptul cã în speþã nu au
intervenit elemente noi care sã justifice schimbarea acesteia, solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate
ridicate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 9 februarie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 179/2000, Tribunalul Braºov a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã
de Ion Gheorghe Lupu.

Din examinarea încheierii de sesizare rezultã cã
excepþia de neconstituþionalitate, aºa cum a fost ridicatã de
autorul sãu, priveºte ºi dispoziþiile art. 6, 10, 14 ºi 22 din
ordonanþa menþionatã.
Instanþa de judecatã aratã însã cã ”va sesiza Curtea
Constituþionalã numai cu privire la art. 13 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999, care constituie o prevedere de care depinde soluþionarea cauzei, întrucât acþiunea
introductivã la instanþã are ca obiect evacuarea pârâþilor
pentru lipsa de titlu locativ, fiind întemeiatã pe prevederile
acestui text [...]Ò.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã textele de lege criticate contravin dispoziþiilor constituþionale ale art. 16 alin. (1) ºi (2) privind
egalitatea în drepturi, ”prin favorizarea proprietarilor în detrimentul chiriaºilor, dând totodatã instanþelor judecãtoreºti
posibilitatea de a cenzura prevederile Legii nr. 112/1995Ò.
De asemenea, considerã cã este încãlcat art. 54 din
Constituþie referitor la exercitarea drepturilor ºi libertãþilor
constituþionale cu bunã-credinþã, fãrã încãlcarea drepturilor
ºi libertãþilor celorlalþi.
Tribunalul Braºov, exprimându-ºi opinia, considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã în raport
cu motivele expuse, deoarece art. 13 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 ”este o normã juridicã ce
trebuie interpretatã restrictiv, în sensul cã aplicarea nu se
poate extinde ºi la alte situaþii neenumerate în cuprinsul
sãu, deci proprietarul nu poate invoca ºi alte motive,
neprevãzute de lege, ca temei al refuzului de a prelungi
contractul de închiriereÒ.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã excepþia
este neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile art. 13 din ordonanþa de urgenþã criticatã ”nu prevãd situaþiile în care nu
se aplicã prelungirea contractelor de închiriereÒ, ci stabilesc
”situaþiile în care proprietarul poate refuza în mod justificat
prelungirea contractelor de închiriere, datoritã conduitei culpabile a chiriaºuluiÒ. De aceea Guvernul apreciazã cã
soluþiile adoptate prin aceastã ordonanþã de urgenþã nu pot
fi considerate contrare prevederilor art. 16 ºi 54 din
Constituþie.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
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C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din
8 aprilie 1999.
Acest text de lege are urmãtorul conþinut: ”Prelungirea
contractelor de închiriere nu se aplicã:
a) în cazul contractelor de închiriere încheiate de chiriaºi cu
proprietari persoane fizice, altele decât cele prevãzute la
art. 2Ð7;
b) în cazul contractelor de închiriere pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, prevãzute la art. 1Ð7, ai cãror titulari de contract sau membri de familie menþionaþi în contract sunt
proprietari ai unei locuinþe corespunzãtoare ori au înstrãinat o
locuinþã corespunzãtoare dupã data de 1 ianuarie 1990, în
aceeaºi localitate. Fac excepþie contractele de închiriere ai
cãror titulari sau membri de familie menþionaþi în contract au
redobândit, în calitate de foºti proprietari sau moºtenitori ai
acestora, locuinþe care sunt efectiv ocupate de chiriaºi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevãzute la
art. 1 sau de o instituþie publicã;
c) chiriaºului care refuzã sã preia în folosinþã o altã locuinþã
pusã la dispoziþie în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã
de cãtre fostul proprietar sau de moºtenitorii acestuia ori de
cãtre autoritãþile publice locale;
d) în cazul litigiilor determinate de refuzul chiriaºilor cãrora li
s-a notificat sã încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul potrivit Legii nr. 17/1994, Legii nr. 112/1995 sau Legii
nr. 114/1996, republicatã;
e) în cazul litigiilor dintre proprietar ºi chiriaº având ca
obiect schimbul obligatoriu de locuinþe;
f) în cazul chiriaºilor care au subînchiriat locuinþa fãrã consimþãmântul scris al proprietarului;
g) în cazul chiriaºilor care au schimbat total sau parþial destinaþia ori structura interioarã a locuinþei fãrã consimþãmântul
scris al proprietarului ºi fãrã aprobãrile legale;
h) chiriaºului care a pricinuit însemnate stricãciuni locuinþei,
clãdirii în care este situatã aceasta, instalaþiilor sau bunurilor
aferente acestora ori care a înstrãinat fãrã drept pãrþi din
acestea;
i) chiriaºului care are un comportament ce face imposibilã
convieþuirea sau care împiedicã folosirea normalã a locuinþei;
j) în cazul prevãzut la art. 6, dacã persoana care a
cumpãrat locuinþa în baza Legii nr. 112/1995 a înstrãinat-o sub
orice formã, inclusiv prin schimb;
k) în cazul prevãzut la art. 6, dacã persoana care a
cumpãrat locuinþa în baza Legii nr. 112/1995 a ipotecat-o, a

concesionat-o sau a încheiat un contract de leasing pentru o
parte sau pentru întreaga locuinþã;
l) în cazul prevãzut la art. 6, dacã persoana care a
cumpãrat locuinþa în baza Legii nr. 112/1995 a închiriat-o în
totalitate sau în parte. Dacã locuinþa a fost închiriatã în parte,
prevederile prezentului articol se aplicã numai pentru suprafaþa
din locuinþã, închiriatã de persoana care a cumpãrat-o în baza
Legii nr. 112/1995.Ò
Autorul excepþiei considerã cã acest text de lege contravine prevederilor constituþionale ale art. 16 alin. (1) ºi (2)
privind egalitatea în drepturi ºi ale art. 54 referitor la exercitarea cu bunã-credinþã a drepturilor ºi libertãþilor fundamentale.
Examinând sub aceste aspecte excepþia de
neconstituþionalitate, se constatã cã Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999 are ca scop protecþia chiriaºilor
prin prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadã
de 5 sau 3 ani, dupã caz, asigurarea stabilitãþii în viitor a
drepturilor lor locative prin acordarea dreptului chiriaºului la
reînnoirea contractului de închiriere ºi crearea unor garanþii
împotriva unei evacuãri abuzive, precum ºi a unui drept de
preemþiune în cazul în care proprietarul intenþioneazã sã
vândã locuinþa.
Cu privire la susþinerea cã prin ordonanþã a fost
încãlcat principiul egalitãþii în drepturi a cetãþenilor, consacrat prin art. 16 alin. (1) ºi (2) din Constituþie, Curtea constatã cã aceasta nu poate fi reþinutã, deoarece principiul
egalitãþii nu pretinde uniformitate. De aceea nu sunt
excluse, ci, dimpotrivã, sunt admise soluþii legislative diferite pentru situaþii diferite. Dispoziþiile legale criticate ocrotesc în mod egal pe proprietar ºi pe chiriaº, stabilind, pe
de o parte, în ce mãsurã proprietarul poate refuza, în mod
justificat, prelungirea contractului, iar pe de altã parte, dând
chiriaºului posibilitatea sã îºi apere dreptul locativ în
condiþiile în care nu i se poate reproºa vreo conduitã culpabilã.
De asemenea, referirile autorului excepþiei la art. 54 din
Constituþie sunt irelevante, întrucât acest text constituþional
nu este cu nimic prejudiciat de dispoziþiile ordonanþei criticate. De altfel aceastã problemã este una de aplicare a
legii, de competenþa exclusivã a instanþei judecãtoreºti,
deoarece buna-credinþã este un element de fapt care
caracterizeazã conduita unei persoane, iar nu o chestiune
de drept care sã poatã fi examinatã de Curtea
Constituþionalã.
În sfârºit, Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 a mai fost supusã controlului de constituþionalitate, Curtea constatând cã dispoziþiile sale sunt
constituþionale în raport cu art. 16 ºi 54 din Constituþie. În
acest sens a fost pronunþatã Decizia nr. 88 din 4 mai
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 389 din 21 august 2000.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de
Ion Gheorghe Lupu în Dosarul nr. 179/2000 al Tribunalului Braºov.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 26 septembrie 2000.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 169
din 26 septembrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 lit. a)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor
ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 lit. a) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie
ridicatã de Piroska Lakatos ºi Maria Pataky în Dosarul
nr. 444/2000 al Judecãtoriei Braºov.
La apelul nominal Eugen Bute este prezent personal.
Lipsesc celelalte pãrþi: Piroska Lakatos, Maria Pataky,
Sandor Pataky ºi Viorica Bute, faþã de care procedura de
citare este legal îndeplinitã.
Partea prezentã, Eugen Bute, solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate invocate.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenþa Curþii Constituþionale ºi faptul cã în speþã nu au
intervenit elemente noi care sã justifice schimbarea acesteia, solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate
ridicate.

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 7 aprilie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 444/2000, Judecãtoria Braºov a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 lit. a) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe,
excepþie ridicatã de Piroska Lakatos ºi Maria Pataky.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorii
acesteia susþin cã textele de lege criticate contravin dispoziþiilor constituþionale ale art. 43 care consacrã dreptul
cetãþenilor la un nivel de trai decent ºi ”implicit la o
locuinþã satisfãcãtoareÓ.
Instanþa de judecatã nu ºi-a exprimat opinia asupra
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate nici în urma solicitãrii Curþii Constituþionale.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã excepþia
este neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile art. 13 lit. a) din
ordonanþa de urgenþã criticatã prevãd situaþiile în care nu
se aplicã prelungirea contractelor de închiriere, asigurând
astfel atât exercitarea dreptului de proprietate, cât ºi
protecþia chiriaºilor.
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Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþii prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 13 lit. a) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de
locuinþe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 148 din 8 aprilie 1999.
Acest text de lege are urmãtorul conþinut: ”Prelungirea
contractelor de închiriere nu se aplicã:
a) în cazul contractelor de închiriere încheiate de chiriaºi cu
proprietari persoane fizice, altele decât cele prevãzute la
art. 2Ð7;Ò.
Autorii excepþiei considerã cã aceste dispoziþii legale
contravin prevederilor constituþionale ale art. 43 referitoare
la nivelul de trai:
”(1) Statul este obligat sã ia mãsuri de dezvoltare economicã ºi de protecþie socialã, de naturã sã asigure cetãþenilor un
nivel de trai decent.
(2) Cetãþenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plãtit, la asistenþã medicalã în unitãþile sanitare de stat, la

ajutor de ºomaj ºi la alte forme de asistenþã socialã prevãzute
de lege.Ó
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, se constatã
cã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 are ca
scop protecþia chiriaºilor prin prelungirea contractelor de
închiriere pentru o perioadã de 5 sau 3 ani, dupã caz,
asigurarea stabilitãþii în viitor a drepturilor lor locative, prin
acordarea dreptului chiriaºului la reînnoirea contractului de
închiriere ºi crearea unor garanþii împotriva unei evacuãri
abuzive, precum ºi a unui drept de preemþiune în cazul în
care proprietarul intenþioneazã sã vândã locuinþa.
Cu privire la susþinerea cã prin dispoziþiile legale criticate a fost încãlcat dreptul fundamental ”la un nivel de trai
decent ºi, implicit, la o locuinþã satisfãcãtoareÒ, consacrat
prin art. 43 din Constituþie, se poate reþine cã acest principiu nu este încãlcat, deoarece prin conþinutul lor dispoziþiile
legale criticate nu împiedicã dreptul la condiþii rezonabile de
viaþã ºi la ameliorarea lor continuã. Dreptul la un nivel de
trai decent are în vedere asigurarea unor condiþii de viaþã
adecvate tuturor cetãþenilor þãrii. Or, în speþã dispoziþiile
legale criticate nu aduc atingere acestui drept, ci, dimpotrivã, se constituie ca o garanþie a asigurãrii drepturilor
locative ale chiriaºilor, în condiþiile apãrãrii drepturilor ºi
intereselor legitime ale proprietarilor.
De altfel Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 a mai fost supusã controlului de constituþionalitate, Curtea constatând cã dispoziþiile sale sunt
constituþionale. În acest sens au fost pronunþate deciziile
nr. 224 din 7 decembrie 1999, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 76 din 21 februarie 2000, ºi
nr. 88 din 4 mai 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 389 din 21 august 2000.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 lit. a) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de
Piroska Lakatos ºi Maria Pataky în Dosarul nr. 444/2000 al Judecãtoriei Braºov.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 26 septembrie 2000.

PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

11

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea modelului ºi conþinutului unor formulare prevãzute
de Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
Ministrul finanþelor,
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire ºi
depunere a declaraþiilor de impozite ºi taxe, republicatã,
în baza prevederilor art. 52, art. 59 alin. (1) ºi (2), art. 62 alin. (2), precum ºi ale art. 67 din Ordonanþa
Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 87/2000, ºi a prevederilor art. 12 alin. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã modelul ºi conþinutul formularelor:
1. ”Declaraþie de venit globalÒ, cod 14.13.01.13;
2. ”Declaraþie specialã privind veniturile din activitãþi
independente realizate într-o formã de asociere pe anul
..........Ò, cod 14.13.01.13/4.4;
3. ”Declaraþie specialã privind veniturile din strãinãtateÒ,
cod 14.13.01.13/7;
4. ”Declaraþie specialã privind veniturile din activitãþi
independente Ñ comerciale ÑÒ, cod 14.13.01.13/4.1;
5. ”Declaraþie specialã privind veniturile din activitãþi
independente Ñ profesii liberale ÑÒ, cod 14.13.01.13/4.2;
6. ”Declaraþie specialã privind veniturile din activitãþi
independente Ñ drepturi de proprietate intelectualãÑÒ, cod
14.13.01.13/4.3;
7. ”Declaraþie specialã privind veniturile din cedarea
folosinþei bunurilorÒ, cod 14.13.01.13/3;
8. ”Declaraþie anualã de venit pentru asociaþiile fãrã
personalitate juridicãÒ, cod 14.13.01.13/2i;
9. ”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe
veniturile din dividende, pe beneficiari de venit, pe anul
..........Ò, cod 14.13.01.13/3i;
10. ”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe
veniturile din dobânzi, pe beneficiari de venit, pe anul
..........Ò, cod 14.13.01.13/4i;
11. ”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe
veniturile obþinute din jocuri de noroc, din premii ºi din
prime în bani ºi/sau în naturã, alte venituri, pe beneficiari
de venit, pe anul ..........Ò, cod 14.13.01.13/7i;
12. ”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe
veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ºi pãrþilor sociale, pe beneficiari de venit, pe
anul ..........Ò, cod 14.13.01.13/8i;
13. ”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe
veniturile obþinute din valorificarea sub orice formã a dreptului de proprietate intelectualã, pe beneficiari de venit, pe
anul ..........Ò, cod 14.13.01.13/9i;

14. ”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe
veniturile din pensii, pe beneficiari de venit, pe anul .....Ò,
cod 14.13.01.13/10i;
15. ”Declaraþie privind veniturile din strãinãtate a cãror
impunere în România este finalãÒ, cod 14.13.01.13/8;
16. ”Decizie de impunere anualã pentru veniturile realizate pe anul .........., Înºtiinþare de platãÒ, cod 14.13.03.13/a;
17. ”Decizie de impunere pentru veniturile realizate de
persoanele fizice strãine ºi persoanele fizice române fãrã
domiciliu în România, pe anul .........., Înºtiinþare de platãÒ,
cod 14.13.03.13/5a;
18. ”Decizie de impunere pentru veniturile realizate din
strãinãtate, de persoanele fizice române cu domiciliul în
România, a cãror impunere în România este finalã, pe
anul .........., Înºtiinþare de platãÒ, cod 14.13.03.13/8a;
prevãzute în anexa nr. I.
Art. 2. Ñ Formularele prevãzute la art. 1, cu excepþia
celor prevãzute la pct. 16, 17 ºi 18, se completeazã ºi se
depun conform instrucþiunilor prevãzute în anexa nr. II.
Art. 3. Ñ Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare,
de utilizare ºi pãstrare a formularelor prevãzute la art. 1
sunt stabilite în anexa nr. III.
Art. 4. Ñ Plãtitorii de venituri cu regim de reþinere la
sursã pot transmite informaþiile pe cale electronicã, cu respectarea instrucþiunilor prevãzute în anexa nr. IV.
Art. 5. Ñ Anexele nr. IÑIV fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 6. Ñ Direcþia proceduri fiscale ºi asistarea contribuabililor, Direcþia generalã tehnologia informaþiei, direcþiile
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti, precum ºi, dupã
caz, direcþiile interesate din cadrul Ministerului Finanþelor
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 8. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare la data de
1 ianuarie 2001.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 18 octombrie 2000.
Nr. 1.372.
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ANEXA Nr. I

FORMULARE
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ANEXA Nr. II

INSTRUCÞIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR
INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie de venit globalÒ
Cod 14.13.01.13
Declaraþia se completeazã ºi se depune anual de cãtre
persoanele fizice române cu domiciliul în România care
obþin venituri din activitãþi independente, venituri din salarii
ºi venituri din cedarea folosinþei bunurilor, atât din
România, cât ºi din strãinãtate.
Sunt exceptate persoanele fizice cu domiciliul în
România care realizeazã venituri dintr-o singurã sursã, sub
formã de salarii de la funcþia de bazã, ºi pentru care angajatorul întocmeºte Fiºa fiscalã (FF1).
Declaraþia se depune:
Ñ pânã la data de 31 martie a anului urmãtor celui de
realizare a venitului, la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îºi are domiciliul contribuabilul;
Ñ în termen de 5 zile de la încetarea activitãþii, în
cazul contribuabililor care înceteazã sã mai aibã domiciliul
în România;
Ñ ori de câte ori contribuabilul constatã erori în
declaraþia depusã anterior (prin completarea unei declaraþii
rectificative), situaþie în care se va înscrie ”XÒ în cãsuþa
prevãzutã în acest scop.
Declaraþia rectificativã se poate depune pânã în momentul iniþierii de cãtre organul fiscal a unei acþiuni de control
fiscal privind perioada la care se referã.
Declaraþia de venit se completeazã pe baza datelor din
declaraþiile lunare privind veniturile din salarii din strãinãtate
obþinute de contribuabilii care desfãºoarã activitate în
România, din declaraþiile speciale ºi din alte documente
prevãzute de Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind
impozitul pe venit, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
înscriindu-se cu majuscule, citeþ ºi corect toate datele
prevãzute de formular, utilizându-se pix cu minã de culoare
neagrã.
Declaraþia se completeazã în douã exemplare:
Ñ originalul se depune la organul fiscal în a cãrui razã
teritorialã îºi are domiciliul contribuabilul;
Ñ copia se pãstreazã de contribuabil.
Declaraþia de venit se pune gratuit la dispoziþie
contribuabilului, la solicitarea acestuia.
ATENÞIE: În cãsuþele care rãmân necompletate nu se va
înscrie nici un semn grafic care sã semnifice lipsa datelor (Ñ, x, /
etc.), spaþiul rãmânând gol.
Date de identificare a contribuabilului
Se completeazã de cãtre toþi contribuabilii care, potrivit
legii, au obligaþia sã depunã aceastã declaraþie, înscriind cu
majuscule, citeþ ºi corect toate datele prevãzute de
formular.
Codul numeric personal se va înscrie din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecãrui contribuabil.
În cazul completãrii declaraþiei de cãtre reprezentantul
fiscal, datele înscrise vor fi cele ale contribuabilului în
numele cãruia acþioneazã.
Unitatea fiscalã la care s-a depus ultima declaraþie de
venit global
Se va înscrie unitatea fiscalã unde s-a depus ultima
declaraþie de venit global. Pentru anul 2000 aceastã rubricã
nu se va completa.

Cont bancar
Se completeazã de cãtre contribuabilii care au conturi
bancare.
A. Venit net din activitãþi independente
Se completeazã de cãtre contribuabilii care obþin, în
mod individual sau într-o formã de asociere, venituri din
activitãþi independente desfãºurate pe teritoriul României.
Pentru contribuabilii care obþin venituri din activitãþi independente din mai multe surse se va înscrie suma totalã a
venitului net/pierderii fiscale, calculatã prin însumarea veniturilor nete/pierderilor fiscale din fiecare declaraþie specialã
privind venitul din activitãþi independente, pe tipuri de venit,
depusã pentru fiecare sursã de venit.
A1. Comerciale Ñ se completeazã de cãtre contribuabilii
care obþin în mod individual venituri realizate din fapte de
comerþ ºi din prestãri de servicii, altele decât cele realizate
din profesii liberale, precum ºi venituri din practicarea unei
meserii.
rd. 1. Venit net Ñ se înscrie suma calculatã prin însumarea venitului net din activitãþi comerciale, realizat din
toate sursele, preluat din rd. 3 ”Venit netÒ din Declaraþia
specialã privind veniturile din activitãþi independente Ñ
comerciale, depusã pentru fiecare sursã.
rd. 2. Pierdere fiscalã Ñ se înscrie suma calculatã prin
însumarea pierderii fiscale din activitãþi comerciale, realizatã
din toate sursele, preluatã din rd. 4 ”Pierdere fiscalãÒ din
Declaraþia specialã privind veniturile din activitãþi independente Ñ comerciale, depusã pentru fiecare sursã.
A2. Profesii liberale Ñ se completeazã de cãtre contribuabilii care obþin venituri din prestãri de servicii cu caracter profesional, desfãºurate în mod individual, în domeniul
ºtiinþific, literar, artistic ºi educativ.
rd. 3. Venit net Ñ se înscrie suma calculatã prin însumarea venitului net din exercitarea unei profesii liberale
realizat din toate sursele, preluat din rd. 3 ”Venit netÒ din
Declaraþia specialã privind veniturile din activitãþi independente Ñ profesii liberale, depusã pe fiecare sursã.
rd. 4. Pierdere fiscalã Ñ se înscrie suma calculatã prin
însumarea pierderii fiscale din exercitarea unei profesii liberale, realizatã din toate sursele, preluatã din rd. 4 ”Pierdere
fiscalãÒ din Declaraþia specialã privind veniturile din activitãþi
independente Ñ profesii liberale, depusã pe fiecare sursã.
A3. Stabilit pe baza normelor de venit Ñ se completeazã de cãtre contribuabilii care desfãºoarã activitãþi independente pe cont propriu, singuri, fãrã salariaþi sau
colaboratori, într-un punct fix sau ambulant, având un singur obiect de activitate înscris în autorizaþia de funcþionare,
impuºi pe bazã de norme de venit.
rd. 5. Norma de venit Ñ se înscrie suma reprezentând
norma de venit, comunicatã de organul fiscal,
corespunzãtoare perioadei lucrate.
Norma de venit se reduce proporþional cu perioada
nelucratã, la cererea contribuabilului. Cererea va fi însoþitã
de documente justificative, care sã dovedeascã întreruperile
temporare de activitate din cursul anului, datorate unor
accidente, spitalizãri sau altor cauze obiective.
A4. Drepturi de proprietate intelectualã Ñ se completeazã de cãtre contribuabilii care obþin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã: industriale
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(brevete de invenþie, know-how, mãrci înregistrate, franciza
etc.), precum ºi a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor
conexe de autor.
rd. 6. Venit net Ñ se înscrie suma calculatã prin însumarea venitului net din drepturi de proprietate intelectualã,
realizat din toate sursele, preluat din rd. 5 ”Venit netÒ din
Declaraþia specialã privind veniturile din activitãþi independente Ñ drepturi de proprietate intelectualã, depusã pentru
fiecare sursã.
rd. 7. Pierdere fiscalã Ñ se înscrie suma calculatã prin
însumarea pierderii fiscale din drepturi de proprietate intelectualã realizatã din toate sursele, preluatã din rd. 6
”Pierdere fiscalãÒ din Declaraþia specialã privind veniturile
din activitãþi independente Ñ drepturi de proprietate intelectualã, depusã pentru fiecare sursã.
A5. Din asociere Ñ se completeazã de cãtre contribuabilii care desfãºoarã activitãþi independente într-o formã de
asociere.
rd. 8. Venit net distribuit Ñ se preia suma înscrisã la
rd. 1 din Declaraþia specialã privind veniturile din activitãþi
independente realizate într-o formã de asociere, reprezentând venitul net distribuit asociatului.
rd. 9. Pierdere fiscalã distribuitã Ñ se preia suma
înscrisã la rd. 2 din Declaraþia specialã privind veniturile
din activitãþi independente realizate într-o formã de asociere, reprezentând pierderea fiscalã distribuitã asociatului.
A6. Rezultatul net din activitãþi independente,
desfãºurate în anul de raportare
rd. 10. Total venituri nete Ñ se va înscrie suma calculatã
prin însumarea venitului net pe tipuri de activitãþi, respectiv
a datelor înscrise la rd. 1, rd. 3, rd. 5, rd. 6 ºi rd. 8.
rd. 11. Total pierderi fiscale Ñ se va înscrie suma calculatã prin însumarea pierderii fiscale pe tipuri de activitãþi
independente, respectiv a datelor înscrise la rd. 2, rd. 4,
rd. 7 ºi rd. 9.
rd.12. Venit net din activitãþi independente Ñ se va
înscrie diferenþa dintre total venituri nete (rd. 10) ºi total
pierderi fiscale (rd. 11), dacã totalul veniturilor nete este
mai mare decât totalul pierderilor fiscale.
rd. 13. Pierdere fiscalã din activitãþi independente Ñ se va
înscrie diferenþa dintre total pierderi fiscale (rd. 11) ºi total
venituri nete (rd. 10), dacã totalul veniturilor nete este mai
mic decât totalul pierderilor fiscale.
B. Venit net din salarii
Se completeazã de cãtre contribuabilii care obþin venituri
din salarii ºi asimilate acestora.
rd. 14. Venit net din salarii, realizat la funcþia de bazã Ñ se
completeazã de contribuabilii care realizeazã venituri din
salarii în baza unui contract individual de muncã;
Ñ se preia suma înscrisã la rd. 14, col.1 din formularul
Fiºa fiscalã 1 (FF1).
rd. 15. Venit net din salarii, realizat în afara funcþiei de bazã Ñ
se completeazã de contribuabilii care realizeazã venituri din
salarii în baza unei convenþii civile;
Ñ se preia suma înscrisã la rd. 13, col.1 din formularul
Fiºa fiscalã 2 (FF2), reprezentând venit bazã de calcul.
rd. 16. Venit net calculat pentru salarii primite din strãinãtate
pentru activitatea desfãºuratã în România Ñ se va înscrie,
dupã caz:
Ñ suma calculatã prin cumularea venitului net declarat
lunã de lunã, preluat de la rd. 3 din Declaraþia privind
veniturile sub formã de salarii din strãinãtate obþinute de
cãtre persoanele fizice române cu domiciliul în România
care desfãºoarã activitate în România ºi de cãtre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice ºi
posturilor consulare acreditate în România;

Ñ suma înregistratã la rd. 14, col 1 din formularul Fiºa
fiscalã 1 (FF1), în situaþia în care angajatorul a optat pentru completarea acestui formular;
Ñ suma înregistratã la rd. 13, col.1 din formularul Fiºa
fiscalã 2 (FF2), în situaþia în care angajatorul a optat pentru completarea acestui formular.
rd. 17. Total venit net din salarii Ñ se va înscrie suma
calculatã prin însumarea venitului net din salarii, respectiv
a datelor înscrise la rd. 14, rd. 15 ºi rd. 16.
C. Venit net din cedarea folosinþei bunurilor
Se completeazã de cãtre contribuabilii care obþin venituri
din cedarea folosinþei bunurilor aflate pe teritoriul României.
rd. 18. Venit net Ñ se preia suma de la rd. 5 ”Venit netÒ
din Declaraþia specialã privind venitul din cedarea folosinþei
bunurilor. Pentru contribuabilii care obþin venituri din cedarea folosinþei bunurilor din mai multe surse se va înscrie
suma totalã a venitului net obþinut prin însumarea veniturilor nete din fiecare Declaraþie specialã privind venitul din
cedarea folosinþei bunurilor depusã pentru fiecare sursã de
venit.
D. Venit din strãinãtate
Se completeazã de cãtre contribuabilii care realizeazã
venituri din strãinãtate, pe baza datelor din Declaraþia specialã privind veniturile din strãinãtate, depusã pentru fiecare
þarã, astfel:
rd. 19. Venit Ñ se înscrie suma rezultatã din însumarea
veniturilor nete pe categorii de venituri, preluate din toate
declaraþiile speciale privind veniturile din strãinãtate, depuse
în anul fiscal de raportare (din toate sursele);
rd. 20. Pierdere fiscalã Ñ se înscrie suma rezultatã din
însumarea pierderilor fiscale pe categorii de venituri, preluate din toate declaraþiile speciale privind veniturile din
strãinãtate, depuse în anul fiscal de raportare (din toate
sursele).
E. Plãþi anticipate în contul impozitului pe venit
Se înscriu datele referitoare la plãþile anticipate în contul
impozitului pe venit, efectuate de cãtre contribuabili în
cursul anului de raportare.
rd. 21 Ñ rd. 23 Ñ se înscrie suma reprezentând plãþile
anticipate efectuate în contul impozitului pe venit în baza
Deciziei de impunere pentru plãþi anticipate privind veniturile din activitãþi independente, comunicatã de organul
fiscal.
rd. 24 Ñ se preia suma înscrisã la rd. 14, col. 5 din
Fiºa fiscalã 1 (FF1).
rd. 25 Ñ se preia suma înscrisã la rd. 13, col. 2 din
Fiºa fiscalã 2 (FF2).
rd. 26 Ñ se înscrie suma reprezentând impozitul anual
pe venitul din salarii, calculatã prin cumularea plãþilor
lunare efectuate în baza Declaraþiei privind veniturile sub
formã de salarii din strãinãtate obþinute de cãtre persoanele fizice române cu domiciliul în România care
desfãºoarã activitate în România ºi de persoanele fizice
române angajate ale misiunilor diplomatice ºi posturilor
consulare acreditate în România.
rd. 27 Ñ se înscrie suma reprezentând plãþile anticipate
efectuate în contul impozitului pe venit, în baza Deciziei de
impunere pentru plãþi anticipate privind veniturile din cedarea folosinþei bunurilor, comunicatã de organul fiscal.
rd. 28 Ñ se înscrie suma reprezentând totalul plãþilor
anticipate efectuate în contul impozitului pe venit.
F. Venituri scutite realizate în anul fiscal de raportare
Se va completa de cãtre contribuabilii care realizeazã
venituri din activitãþi independente ºi din salarii, scutite la
plata impozitului pe venit, conform legislaþiei specifice.
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rd. 29. Venit net din activitãþi independente Ñ se înscrie
venitul net realizat din activitãþi independente desfãºurate în
perioada de scutire.
rd. 30. Pierdere fiscalã din activitãþi independente Ñ se
înscrie pierderea fiscalã realizatã din activitãþi independente
desfãºurate în perioada de scutire.
rd. 31. Venit net din salarii Ñ se înscrie venitul net din
salarii realizat de persoanele fizice care desfãºoarã activitãþile prevãzute în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 9/2000.
G. Documente justificative anexate pentru determinarea
coeficienþilor de deduceri personale suplimentare
Se completeazã de cãtre contribuabilii care realizeazã
venituri sub formã de salarii în afara funcþiei de bazã, din
activitãþi independente ºi din cedarea folosinþei bunurilor ºi
venituri din strãinãtate ºi care nu au beneficiat în cursul
anului de deduceri personale.
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Se va înscrie ”XÒ în cãsuþa corespunzãtoare din documentele justificative anexate la declaraþie, care atestã
situaþia proprie ºi a persoanelor aflate în întreþinere.
Documentele justificative vor fi prezentate de contribuabil
în copie ºi în original, în vederea verificãrii ºi certificãrii de
cãtre organul fiscal.
Contribuabilii care vor transmite declaraþia de venit global prin poºtã vor anexa la aceastã declaraþie copii legalizate de pe documentele justificative care atestã dreptul la
deduceri personale suplimentare.
Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care obligaþiile de
declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil, inclusiv contul bancar al
acestuia, dacã existã.

INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie specialã privind veniturile din activitãþi independente realizate
într-o formã de asociereÒ
Cod 14.13.01.13/4.4
Declaraþia se completeazã ºi se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani ºi/sau în
naturã într-o formã de asociere din:
Ñ activitãþi care constituie fapte de comerþ, prestãri de
servicii, altele decât cele din profesii liberale, sau din practicarea unei meserii, inclusiv din activitãþi adiacente;
Ñ prestãri de servicii în domeniul ºtiinþific, literar, artistic
ºi educativ, inclusiv din activitãþi adiacente;
Ñ valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã.
Termen de depunere:
Ñ anual, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor
celui în care s-a realizat venitul;
Ñ în termen de 5 zile de la încetarea activitãþii, în
cazul contribuabililor care înceteazã sã mai aibã domiciliul
în România;
Ñ ori de câte ori contribuabilul constatã erori în
declaraþia depusã anterior, prin completarea unei declaraþii
rectificative, situaþie în care va înscrie ”XÒ în cãsuþa special
prevãzutã în formular în acest scop.
Declaraþia rectificativã se poate depune pânã în momentul iniþierii de cãtre organul fiscal a unei acþiuni de control
fiscal privind perioada la care se referã.
Declaraþia se completeazã în douã exemplare:
Ñ originalul se depune:
Ÿ la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã
sediul asociaþiei din care face parte contribuabilul. În cazul
în care activitatea se desfãºoarã în mai multe puncte de
lucru situate în raza teritorialã a mai multor organe fiscale,
declaraþia se va depune la organul fiscal în a cãrui razã
teritorialã se aflã sediul principal;
Ÿ la organul fiscal de domiciliu, în cazul contribuabililor
care înceteazã sã mai aibã domiciliul în România;
Ñ copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
Declaraþia se pune gratuit la dispoziþie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
Date de identificare a contribuabilului
Se completeazã de cãtre toþi contribuabilii care, potrivit
legii, au obligaþia sã depunã aceastã declaraþie sau de
reprezentanþii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule,
citeþ ºi corect toate datele prevãzute de formular.

Adresa Ñ persoanele fizice române vor completa domiciliul, iar ceilalþi contribuabili, reºedinþa în România.
Cod numeric personal/numãr de identificare fiscalã Ñ se
va înscrie codul numeric personal din cartea de identitate,
respectiv din buletinul de identitate al fiecãrui contribuabil
ori numãrul atribuit persoanelor fizice fãrã domiciliu în
România de cãtre Ministerul Finanþelor cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.
Cont bancar
Se completeazã de cãtre contribuabilii care au conturi
bancare.
A. Date privind activitatea desfãºuratã
Se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre
reprezentanþii fiscali ai acestora.
Felul activitãþii Ñ se vor înscrie tipul de activitate
prevãzut în autorizaþia de funcþionare sau în contractul de
asociere, precum ºi codul CAEN al activitãþii desfãºurate.
Forma de organizare Ñ se va înscrie tipul de asociere
din care face parte contribuabilul.
Denumirea Ñ se completeazã cu numele asociaþiei în
cadrul cãreia îºi desfãºoarã activitatea contribuabilul, aºa
cum rezultã din certificatul de înregistrare fiscalã al acesteia.
Sediul principal de desfãºurare a activitãþii Ñ se va completa adresa sediului principal de desfãºurare a activitãþii.
În cazul în care activitatea se desfãºoarã prin mai multe
puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfãºurare a activitãþii.
Autorizaþie Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei de
funcþionare care atestã dreptul asociaþiei de a-ºi desfãºura
activitatea, emisã potrivit reglementãrilor legale, data emiterii acesteia, precum ºi denumirea organului care a eliberat
autorizaþia.
Contract de asociere Ñ se vor înscrie numãrul sub care
contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal în
raza cãruia îºi are sediul asociaþia, precum ºi data înregistrãrii acestuia.
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Cota de participare Ñ se va înscrie cota procentualã de
participare la veniturile ºi la pierderile asociaþiei, prevãzutã
pentru contribuabilul asociat, conform contractului de
asociere.
Data începerii activitãþii Ñ se va înscrie data înregistrãrii
contractului de asociere la organul fiscal.
Data încetãrii activitãþii Ñ se va înscrie data încetãrii
activitãþii, prevãzutã în contractul de asociere.
B. Venit net din activitãþi independente, stabilit pe baza
datelor din evidenþa contabilã în partidã simplã
rd. 1. Venit net distribuit din asociaþie Ñ se va prelua
suma înscrisã în col. 5, rândul corespunzãtor contribuabilului, din tabelul prevãzut în Declaraþia anualã de venit
depusã de asociaþia fãrã personalitate juridicã,
reprezentând venitul net din asociere realizat în anul fiscal
de raportare ºi distribuit asociatului, conform cotei procentuale de participare prevãzute în contract.

rd. 2. Pierdere fiscalã din asociaþie Ñ se va prelua suma
înscrisã în col. 6, rândul corespunzãtor contribuabilului, din
tabelul prevãzut în Declaraþia anualã de venit depusã de
asociaþia fãrã personalitate juridicã, reprezentând pierderea
fiscalã din asociere realizatã în anul fiscal de raportare ºi
distribuitã asociatului, conform cotei procentuale de participare prevãzute în contract.
C. Plãþi anticipate cu titlu de impozit pe venit
Tabel Ñ se înscriu datele referitoare la plãþile anticipate
cu titlu de impozit pe venit, efectuate de contribuabil în
cursul anului, pe baza deciziei de impunere transmise de
organul fiscal: felul documentului de platã, seria/numãrul,
data emiterii, suma plãtitã.
Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care obligaþiile de
declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentanþii
fiscali desemnaþi de contribuabili, inclusiv contul bancar al
acestora, dacã existã.

INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie specialã privind veniturile din strãinãtateÒ
Cod 14.13.01.13/7
Declaraþia se completeazã ºi se depune de cãtre persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizeazã venituri din activitãþi independente, venituri din salarii
ºi venituri din cedarea folosinþei bunurilor, din strãinãtate.
Contribuabilii vor depune câte o declaraþie pentru fiecare
þarã Ñ sursã a veniturilor, înscriind veniturile realizate în
þara respectivã.
Termen de depunere:
Ñ anual, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor
celui în care s-a realizat venitul;
Ñ ori de câte ori contribuabilul constatã erori în
declaraþia depusã anterior, prin completarea unei declaraþii
rectificative, situaþie în care se va înscrie ”XÒ în cãsuþa
special prevãzutã în formular în acest scop.
Declaraþia rectificativã se poate depune pânã în momentul iniþierii de cãtre organul fiscal a unei acþiuni de control
fiscal privind perioada la care se referã.
Declaraþia se completeazã în douã exemplare:
Ñ originalul se depune la organul fiscal în a cãrui razã
teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului;
Ñ copia se pãstreazã de contribuabil.
Declaraþia se pune gratuit la dispoziþie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
Date de identificare a contribuabilului
Se completeazã de cãtre toþi contribuabilii care, potrivit
legii, au obligaþia depunerii acestei declaraþii, înscriind cu
majuscule, citeþ ºi corect toate datele prevãzute în formular.
În cazul completãrii declaraþiei de cãtre reprezentantul
fiscal, datele înscrise vor fi cele ale contribuabilului în
numele cãruia acþioneazã.
Adresa Ñ persoanele fizice române vor completa domiciliul, iar ceilalþi contribuabili, reºedinþa în România.
Cod numeric personal Ñ se va înscrie codul numeric
personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de
identitate al fiecãrui contribuabil.
Cont bancar
Se completeazã de cãtre contribuabilii care au conturi
bancare deschise la instituþii bancare aflate pe teritoriul
României.

A. Date privind activitatea desfãºuratã
Se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre
reprezentanþii fiscali desemnaþi ai acestora.
Felul activitãþii principale Ñ se va înscrie tipul activitãþii
desfãºurate.
Forma de organizare Ñ se va înscrie modul de
desfãºurare a activitãþii de cãtre contribuabil.
Statul în care s-a realizat venitul Ñ se va completa cu
denumirea þãrii în care contribuabilul a realizat venitul
declarat.
Data începerii activitãþii Ñ se va înscrie data de la care
contribuabilul desfãºoarã activitatea în strãinãtate.
Data încetãrii activitãþii Ñ se va înscrie data pânã la
care contribuabilul a desfãºurat activitatea în strãinãtate.
B. Venit din strãinãtate
Se completeazã de cãtre contribuabilii care obþin venituri din strãinãtate din activitãþi independente, din salarii sau
din cedarea folosinþei bunurilor.
Sumele se declarã atât în valuta þãrii în care au fost
obþinute, cât ºi transformate în lei conform art. 47 din
Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe
venit. Pentru valutele necotate de Banca Naþionalã a
României transformarea în lei se va face prin intermediul
dolarului S.U.A.
rd. 1. Venit din activitãþi independente Ñ se va înscrie
suma reprezentând venitul impozabil realizat din strãinãtate
din activitãþi independente în anul fiscal de raportare.
rd. 2. Pierdere fiscalã din activitãþi independente Ñ se va
înscrie suma reprezentând pierderea din strãinãtate realizatã din activitãþi independente în anul fiscal de raportare.
rd. 3. Venit din salarii Ñ se va înscrie venitul impozabil
realizat de contribuabil din strãinãtate, din activitatea
desfãºuratã în baza unui contract de muncã.
rd. 4. Venit din cedarea folosinþei bunurilor Ñ se va
înscrie suma reprezentând venitul impozabil din cedarea
folosinþei bunurilor, obþinut din strãinãtate de proprietar sau
uzufructuar.
C. Impozit plãtit în strãinãtate
Se completeazã de cãtre contribuabilii care, pentru
acelaºi venit ºi în decursul aceleiaºi perioade impozabile,
sunt supuºi impozitului pe venit atât pe teritoriul României,
cât ºi în strãinãtate.
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Se va înscrie suma reprezentând impozitul pe venit
plãtit în strãinãtate, pentru care statul respectiv ºi-a exercitat dreptul de deducere.
Tabel Ñ se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv
plãtit în strãinãtate, direct sau prin reþinere la sursã, pentru
venitul obþinut în strãinãtate: categoria de venit, autoritatea
fiscalã emitentã din statul în care a fost realizat venitul,
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seria/numãrul, data emiterii ºi suma plãtitã reprezentând
impozit pe venit.
Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care obligaþiile de
declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentanþii
fiscali desemnaþi de contribuabili, inclusiv contul bancar al
acestora, dacã existã.

INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie specialã privind veniturile din activitãþi independente Ñ comercialeÒ
Cod 14.13.01.13/4.1
Declaraþia se completeazã ºi se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani ºi/sau în
naturã, în mod individual, din activitãþi care constituie fapte
de comerþ, din prestãri de servicii, altele decât cele din
profesii liberale sau din practicarea unei meserii, inclusiv
din activitãþi adiacente, pentru care venitul net se determinã
în sistem real.
Persoanele fizice care obþin venituri din mai multe surse
vor depune câte o declaraþie specialã pentru fiecare sursã.
Termen de depunere:
Ñ anual, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor
celui în care s-a realizat venitul;
Ñ în termen de 5 zile de la încetarea activitãþii, în
cazul contribuabililor care înceteazã sã mai aibã domiciliul
în România;
Ñ ori de câte ori contribuabilul constatã erori în
declaraþia depusã anterior, prin completarea unei declaraþii
rectificative, situaþie în care va înscrie ”XÒ în cãsuþa special
prevãzutã în formular în acest scop.
Declaraþia rectificativã se poate depune pânã în momentul iniþierii de cãtre organul fiscal a unei acþiuni de control
fiscal privind perioada la care se referã.
Declaraþia se completeazã în douã exemplare:
Ÿ originalul se depune:
Ñ la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã
sediul în care se desfãºoarã activitatea. În cazul în care
activitatea se desfãºoarã în mai multe puncte de lucru
situate în raza teritorialã a altor organe fiscale, declaraþia
se va depune la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se
aflã sediul principal;
Ñ la organul fiscal de domiciliu, în cazul contribuabililor
care înceteazã sã mai aibã domiciliul în România;
Ÿ copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
Declaraþia se pune gratuit la dispoziþie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
Date de identificare a contribuabilului
Se completeazã de cãtre toþi contribuabilii care, potrivit
legii, au obligaþia sã depunã aceste declaraþii sau de reprezentanþii fiscali ai acestora, dupã caz, înscriind cu majuscule, citeþ ºi corect toate datele prevãzute în formular.
Adresa Ñ persoanele fizice române vor completa domiciliul, iar ceilalþi contribuabili, reºedinþa în România.
Cod numeric personal/numãr de identificare fiscalã Ñ se
va înscrie codul numeric personal din cartea de identitate,
respectiv din buletinul de identitate al fiecãrui contribuabil
ori numãrul atribuit persoanelor fizice fãrã domiciliu în
România de cãtre Ministerul Finanþelor cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.

Cont bancar
Se completeazã de cãtre contribuabilii care au conturi
bancare.
A. Date privind activitatea desfãºuratã
Se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre
reprezentanþii fiscali ai acestora.
Felul activitãþii Ñ se vor înscrie tipul de activitate
prevãzut în autorizaþia de funcþionare sau în contractul civil
încheiat în conformitate cu Codul comercial, în baza cãruia
s-a fãcut înregistrarea fiscalã la organul fiscal ºi care
atestã dreptul contribuabilului de a desfãºura activitate
comercialã, precum ºi codul CAEN al activitãþii desfãºurate.
Sediul principal de desfãºurare a activitãþii Ð se va completa adresa sediului principal de desfãºurare a activitãþii.
În cazul în care activitatea se desfãºoarã prin mai multe
puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfãºurare a activitãþii.
Autorizaþie/contract Ñ se vor înscrie numãrul autorizaþiei
de funcþionare care atestã dreptul contribuabilului de a
desfãºura activitate comercialã, emisã în baza Decretuluilege nr. 54/1990, data emiterii acesteia, precum ºi denumirea organului care a eliberat autorizaþia. Pentru
contribuabilii care desfãºoarã activitãþi în baza unui contract
de prestãri de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare ºi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial se vor înscrie
numãrul ºi data contractului.
Data începerii activitãþii Ñ se înscriu data eliberãrii autorizaþiei de funcþionare, data încheierii contractului de comision, de mandat, de reprezentare ºi altele asemenea, în
cazul contribuabililor care desfãºoarã activitate comercialã
în mod independent.
Data încetãrii activitãþii Ñ se înscrie data încetãrii activitãþii prevãzute în contractul de comision, de mandat, de
reprezentare ºi altele, în cazul contribuabililor care
desfãºoarã activitãþi în baza unui asemenea contract.
Persoanele fizice autorizate care înceteazã activitatea în
cursul anului vor înscrie data depunerii autorizaþiei de
funcþionare la organul fiscal.
B. Venit net din activitãþi comerciale stabilit pe baza
datelor din evidenþa contabilã în partidã simplã
rd. 1. Venit brut Ñ se vor înscrie veniturile în bani ºi/sau
echivalentul veniturilor în naturã încasate în anul de raportare atât din activitatea de bazã, cât ºi din activitãþi adiacente. În cazul în care activitatea se desfãºoarã prin mai
multe puncte de lucru, se înscrie suma reprezentând totalul
veniturilor brute realizate din activitãþi comerciale, pe fiecare
punct de lucru.
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rd. 2. Cheltuieli deductibile Ñ se înscriu cheltuielile efectuate în vederea realizãrii venitului, cu condiþia sã fie efectuate în interesul direct al activitãþii, sã corespundã unor
cheltuieli efective, sã fie justificate cu documente ºi sã fie
cuprinse în cheltuielile exerciþiului financiar al anului în
cursul cãruia au fost plãtite. În cazul în care activitatea se
desfãºoarã prin mai multe puncte de lucru, se înscrie
suma reprezentând totalul cheltuielilor deductibile aferente
veniturilor realizate din activitãþi comerciale, pe fiecare
punct de lucru.
rd. 3. Venit net Ñ se înscrie diferenþa dintre venitul brut
ºi cheltuielile aferente deductibile, dacã venitul brut este
mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv dacã
suma de la rd. 1 este mai mare decât suma de la rd. 2.

rd. 4. Pierdere fiscalã Ñ se înscrie diferenþa dintre venitul brut ºi cheltuielile deductibile, dacã venitul brut este mai
mic decât cheltuielile deductibile, respectiv dacã suma de
la rd. 1 este mai micã decât suma de la rd. 2.
C. Plãþi anticipate cu titlu de impozit pe venit
Tabel Ñ se înscriu datele referitoare la plãþile anticipate
cu titlu de impozit pe venit, efectuate de contribuabil în
cursul anului, pe baza deciziei de impunere transmise de
organul fiscal: felul documentului de platã, seria/numãrul
documentului, data emiterii ºi suma plãtitã.
Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care obligaþiile de
declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentanþii
fiscali desemnaþi de contribuabili, inclusiv contul bancar al
acestora, dacã existã.

INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie specialã privind veniturile din activitãþi indepedente Ñ profesii liberaleÒ
Cod 14.13.01.13/4.2
Declaraþia se completeazã ºi se depune anual de cãtre
persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri
din prestãri de servicii în domeniul ºtiinþific, literar, artistic ºi
educativ ºi pentru care venitul net se determinã în sistem
real.
Persoanele fizice care obþin venituri din mai multe surse
vor depune câte o declaraþie specialã pentru fiecare sursã.
Termen de depunere:
Ñ anual, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor
celui în care s-a realizat venitul;
Ñ în termen de 5 zile de la încetarea activitãþii, în
cazul contribuabililor care înceteazã sã mai aibã domiciliul
în România;
Ñ ori de câte ori contribuabilul constatã erori în
declaraþia depusã anterior, prin completarea unei declaraþii
rectificative, situaþie în care se va înscrie ”XÒ în cãsuþa
special prevãzutã în formular în acest scop.
Declaraþia rectificativã se poate depune pânã în momentul iniþierii de cãtre organul fiscal a unei acþiuni de control
fiscal privind perioada la care se referã.
Declaraþia se completeazã în douã exemplare:
Ÿ originalul se depune:
Ñ la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã
sediul în care se desfãºuarã activitatea. În cazul în care
activitatea se desfãºoarã în mai multe puncte de lucru situate în raza teritorialã a altor organe fiscale, declaraþia se
va depune la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se
aflã sediul principal de desfãºurare a activitãþii;
Ñ la organul fiscal de domiciliu, în cazul contribuabililor
care înceteazã sã mai aibã domiciliul în România;
Ÿ copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
Declaraþia se pune gratuit la dispoziþie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
Date de identificare a contribuabilului
Se completeazã de cãtre contribuabilii care, potrivit legii,
au obligaþia depunerii acestei declaraþii sau de cãtre reprezentanþii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeþ ºi
corect toate datele prevãzute de formular.
Adresa Ñ persoanele fizice române vor completa domiciliul, iar ceilalþi contribuabili, reºedinþa în România.

Cod numeric personal/numãr de identificare fiscalã Ñ se
va înscrie codul numeric personal din cartea de identitate,
respectiv din buletinul de identitate al fiecãrui contribuabil
ori numãrul atribuit persoanelor fizice fãrã domiciliu în
România de cãtre Ministerul Finanþelor cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.
Cont bancar
Se completeazã de cãtre contribuabilii care au conturi
bancare.
A. Date privind activitatea desfãºuratã
Se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre
reprezentanþii fiscali desemnaþi ai acestora.
Felul activitãþii Ñ se vor înscrie tipul de activitate
prevãzut în autorizaþia de funcþionare care atestã dreptul
contribuabilului de a desfãºura o profesie liberalã, precum
ºi codul CAEN al activitãþii desfãºurate.
Sediul principal de desfãºurare a activitãþii Ñ se completeazã adresa sediului principal de desfãºurare a activitãþii.
În cazul în care activitatea se desfãºoarã prin mai multe
puncte de lucru, se va completa adresa sediului principal
de desfãºurare a activitãþii.
Autorizaþie Ñ se completeazã de cãtre toþi contribuabilii
care desfãºoarã o profesie liberalã, în mod individual;
Ñ se înscriu numãrul autorizaþiei care atestã dreptul
contribuabilului de a exercita o profesie liberalã, data emiterii acesteia, precum ºi denumirea organului care a eliberat autorizaþia.
Data începerii activitãþii Ñ se înscrie data eliberãrii autorizaþiei care atestã dreptul de desfãºurare a unei profesii
liberale, în cazul contribuabililor care desfãºoarã activitatea
în mod independent.
Data încetãrii activitãþii Ñ se înscrie data încetãrii activitãþii, dacã este cazul.
B. Venit net din exercitarea unei profesii liberale, stabilit
pe baza datelor din evidenþa contabilã în partidã simplã
rd. 1. Venit brut Ñ se vor înscrie veniturile în bani ºi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în naturã încasate în anul
de raportare atât din activitatea de bazã, cât ºi din activitãþi adiacente. În cazul în care activitatea se desfãºoarã
prin mai multe puncte de lucru, se va înscrie suma reprezentând totalul veniturilor brute realizate din exercitarea
unei profesii liberale pe fiecare punct de lucru.
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rd. 2. Cheltuieli deductibile Ñ se vor înscrie cheltuielile
efectuate în vederea realizãrii venitului, cu condiþia sã fie
efectuate în interesul direct al activitãþii, sã corespundã
unor cheltuieli efective, sã fie justificate cu documente ºi
sã fie cuprinse în cheltuielile exerciþiului financiar al anului
în cursul cãruia au fost plãtite. În cazul în care activitatea
se desfãºoarã prin mai multe puncte de lucru, se va
înscrie suma reprezentând totalul cheltuielilor deductibile
aferente veniturilor realizate din exercitarea unei profesii
liberale pe fiecare punct de lucru.
rd. 3. Venit net Ñ se va înscrie diferenþa dintre venitul
brut ºi cheltuielile aferente deductibile, dacã venitul brut
este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv dacã
suma de la rd. 1 este mai mare decât suma de la rd. 2.
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rd. 4. Pierdere fiscalã Ñ se va înscrie diferenþa dintre
venitul brut ºi cheltuielile aferente deductibile, dacã venitul
brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv
dacã suma de la rd. 1 este mai micã decât suma de la
rd. 2.
C. Plãþi anticipate cu titlu de impozit
Tabel Ñ se înscriu, potrivit cerinþelor formularului, datele
referitoare la plãþile anticipate cu titlu de impozit pe venit,
efectuate în cursul anului, pe baza deciziei de impunere
transmise de organul fiscal: felul documentului de platã,
seria/numãrul documentului, data emiterii, suma plãtitã.
Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care obligaþiile de
declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentanþii
fiscali desemnaþi de contribuabili, inclusiv contul bancar al
acestora, dacã existã.

INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie specialã privind veniturile din activitãþi independente Ñ
drepturi de proprietate intelectualãÒ
Cod 14.13.01.13/4.3
Declaraþia se completeazã ºi se depune anual de cãtre
contribuabilii care realizeazã venituri în bani ºi/sau în
naturã provenind din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectualã (valorificarea drepturilor industriale: brevete de
invenþie, know-how, mãrci înregistrate, francizã; drepturi de
autor, inclusiv a drepturilor conexe).
Persoanele fizice care obþin venituri din mai multe surse
vor depune câte o declaraþie specialã pentru fiecare sursã.
Termen de depunere:
Ñ anual, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor
celui în care s-a realizat venitul;
Ñ în termen de 5 zile de la încetarea activitãþii, în
cazul contribuabililor care înceteazã sã mai aibã domiciliul
în România;
Ñ ori de câte ori contribuabilul constatã erori în
declaraþia anterioarã, prin completarea unei declaraþii rectificative, situaþie în care se va înscrie ”XÒ în cãsuþa special
prevãzutã în formular în acest scop.
Declaraþia rectificativã se poate depune pânã în momentul iniþierii de cãtre organul fiscal a unei acþiuni de control
fiscal privind perioada la care se referã.
Declaraþia se completeazã în douã exemplare:
Ð originalul se depune la organul fiscal în a cãrui razã
teritorialã îºi are domiciliul contribuabilul;
Ñ copia se pãstreazã de contribuabil.
Declaraþia se pune gratuit la dispoziþie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
Date de identificare a contribuabilului
Se completeazã de cãtre toþi contribuabilii care, potrivit
legii, au obligaþia depunerii acestei declaraþii sau de cãtre
reprezentanþii fiscali ai acestora, dupã caz, înscriind cu
majuscule, citeþ ºi corect toate datele prevãzute de formular.
Adresa Ñ persoanele fizice române vor completa domiciliul, iar ceilalþi contribuabili, reºedinþa în România.
Cod numeric personal/numãr de identificare fiscalã Ñ se
va înscrie codul numeric personal din cartea de identitate,

respectiv din buletinul de identitate al fiecãrui contribuabil
ori numãrul atribuit persoanelor fizice fãrã domiciliu în
România de cãtre Ministerul Finanþelor cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.
Cont bancar
Se completeazã de cãtre contribuabilii care au conturi
bancare.
A. Date privind activitatea desfãºuratã
Se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre
reprezentanþii fiscali desemnaþi ai acestora.
Felul activitãþii Ñ se va înscrie activitatea desfãºuratã.
Contract Ñ se completeazã numai de cãtre contribuabilii
care realizeazã venituri din drepturi de proprietate intelectualã în baza unui contract;
Ñ se vor înscrie numãrul contractului ºi data emiterii
acestuia.
B. Venit net din drepturi de proprietate intelectualã
rd. 1. Venit brut Ñ se vor înscrie veniturile în bani ºi/sau
echivalentul în lei al veniturilor în naturã încasate din valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã în anul de raportare.
rd. 2. Cheltuieli deductibile Ñ se completeazã de cãtre
contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net
în sistem real, pe baza datelor din evidenþa contabilã în
partidã simplã. Se înscriu cheltuielile efectuate în vederea
realizãrii venitului, cu condiþia sã fie efectuate în interesul
direct al activitãþii, sã corespundã unor cheltuieli efective,
sã fie justificate cu documente ºi sã fie cuprinse în cheltuielile exerciþiului financiar al anului în cursul cãruia au fost
plãtite.
rd. 3. Cheltuieli forfetare (rd. 1x25%) Ñ se completeazã
de cãtre contribuabilii pentru care venitul net se determinã
prin scãderea din venitul brut a cotei forfetare de cheltuieli
de 25%.
rd. 4. Cheltuieli forfetare (rd. 1x40%) Ñ se completeazã
de cãtre contribuabilii care realizeazã venituri din drepturi
de autor aferente operelor de artã monumentalã.
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rd. 5. Venit net Ñ se va înscrie suma reprezentând diferenþa dintre venitul brut ºi cheltuielile aferente, respectiv se
scade rd. 2, rd. 3 sau rd. 4, dupã caz, din rd. 1.
rd. 6. Pierdere fiscalã Ñ se completeazã numai de cãtre
contribuabilii care determinã venitul net/pierderea în sistem
real, pe baza datelor din evidenþa contabilã în partidã
simplã, ºi care în anul de declarare au înregistrat pierderi.
Se va înscrie rezultatul negativ rãmas dupã scãderea din
suma reprezentând venitul brut a cheltuielilor aferente
deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

C. Date de identificare a plãtitorului de venit ºi
impozitul reþinut
Tabel Ñ se înscriu datele de identificare a plãtitorului
de venit ºi sumele reþinute prin stopaj la sursã de acesta
din venitul brut realizat de contribuabil, ca plãþi anticipate,
în contul impozitului pe venit.
Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care obligaþiile de
declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentanþii
fiscali desemnaþi de contribuabili, inclusiv contul bancar al
acestora, dacã existã.

INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie specialã privind veniturile din cedarea folosinþei bunurilorÒ
Cod 14.13.01.13/3
Declaraþia se completeazã ºi se depune de cãtre contribuabilii care realizeazã venituri în bani ºi/sau în naturã provenind din închirieri ºi subînchirieri de bunuri mobile ºi
imobile, precum ºi din arendarea terenurilor agricole, în
calitate de proprietari, uzufructuari sau alþi deþinãtori legali.
Persoanele fizice care obþin venituri din cedarea folosinþei bunurilor din mai multe surse vor depune câte o
declaraþie specialã pentru fiecare sursã.
În cazul închirierii/arendãrii bunurilor deþinute în comun
fiecare coproprietar va completa ºi va depune câte o
declaraþie, corespunzãtor cotei care îi revine din proprietate.
Termen de depunere:
Ñ anual, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor
celui în care s-a realizat venitul;
Ñ în termen de 5 zile de la încetarea activitãþii, în
cazul contribuabililor care înceteazã sã mai aibã domiciliul
în România;
Ñ ori de câte ori contribuabilul constatã erori în
declaraþia depusã anterior, prin completarea unei declaraþii
rectificative, situaþie în care se va înscrie ”XÒ în cãsuþa
special prevãzutã în formular în acest scop.
Declaraþia rectificativã se poate depune pânã în momentul iniþierii de cãtre organul fiscal a unei acþiuni de control
fiscal privind perioada la care se referã.
Declaraþia se completeazã în douã exemplare:
Ð originalul se depune:
Ñ la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã
bunul a cãrui folosinþã este cedatã, pentru bunurile
imobile;
Ñ la organul fiscal de domiciliu, pentru bunurile
mobile;
Ñ copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
Declaraþia se pune gratuit la dispoziþie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
Date de identificare a contribuabilului
Se completeazã de cãtre contribuabilii care, potrivit legii,
au obligaþia depunerii acestei declaraþii, precum ºi de cãtre
reprezentanþii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule,
citeþ ºi corect toate datele prevãzute în formular.
Cod numeric personal/numãr de identificare fiscalã Ñ se
va înscrie codul numeric personal din cartea de identitate,
respectiv din buletinul de identitate al fiecãrui contribuabil
ori numãrul atribuit de cãtre Ministerul Finanþelor persoanelor fizice fãrã domiciliu în România, dupã caz.

Cont bancar
Se completeazã de cãtre contribuabilii care au conturi
bancare.
A. Date privind contractul încheiat între pãrþi
Se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre
reprezentanþii fiscali desemnaþi ai acestora.
Nume ºi prenume (denumire) chiriaº/arendaº Ñ se înscriu
datele din contractul de închiriere sau arendare încheiat
între pãrþi ºi înregistrat la organul fiscal.
Contract de închiriere/subînchiriere/arendare Ñ se înscriu
numãrul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între pãrþi, precum ºi data înregistrãrii
acestuia.
Cota-parte deþinutã în coproprietate Ñ în situaþia în care
bunul face obiectul unei proprietãþi comune ºi este închiriat
în întregime, se va înscrie cota-parte procentualã din proprietate care revine contribuabilului conform contractului de
închiriere/arendare.
Data începerii derulãrii contractului Ñ se înscrie data
prevãzutã în contractul încheiat între pãrþi pentru cedarea
folosinþei bunului.
Data încetãrii contractului Ñ se înscrie data prevãzutã
pentru încetarea cedãrii folosinþei bunului, din contractul
încheiat între pãrþi.
Date de identificare a bunului Ñ se înscriu datele de
identificare a bunului a cãrui folosinþã este cedatã.
De exemplu:
a) pentru imobile (clãdiri, terenuri): adresa completã
(stradã, numãr, bloc, etaj, apartament), suprafaþa totalã, din
care închiriatã;
b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaþie, numãrul
de înmatriculare, seria motorului, seria ºasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliatã,
cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeazã bunul.
B. Venit net din cedarea folosinþei bunului
rd. 1. Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului Ñ
se înscrie contravaloarea (în lei) a chiriei/arendei prevãzute
în contractul încheiat între pãrþi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plãþii acesteia.
rd. 2. Suma cheltuielilor ce cad, conform dispoziþiilor legale,
în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui deþinãtor
legal, dacã sunt efectuate de cealaltã parte contractantã Ñ se
înscrie suma totalã a cheltuielilor ce cad, conform
dispoziþiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului
sau a altui deþinãtor legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealaltã parte contractantã.
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rd. 3. Venit brut Ñ se înscrie suma calculatã prin majorarea chiriei/arendei cu suma reprezentând cheltuieli ce
cad, conform dispoziþiilor legale, în sarcina proprietarului,
uzufructuarului sau a altui deþinãtor legal, dacã sunt efectuate de cealaltã parte contractantã, respectiv dintre datele
înscrise la rd. 1 ºi rd. 2.
rd. 4. Cheltuieli deductibile Ñ se înscrie suma rezultatã
din aplicarea unei cote de cheltuieli de 30% la venitul brut
(rd. 3), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
rd. 5. Venit net Ñ se înscrie diferenþa dintre venitul brut
ºi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele
înscrise la rd. 3 ºi 4.
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C. Plãþi anticipate cu titlu de impozit pe venit
Tabel Ñ se înscriu datele referitoare la plãþile anticipate
efectuate în cursul anului în contul impozitului pe venit, pe
baza deciziei de impunere transmise de organul fiscal: felul
documentului de platã, seria/numãrul documentului, data
emiterii, suma plãtitã.
Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care obligaþiile de
declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil, inclusiv contul bancar al
acestuia, dacã existã.

INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie anualã de venit pentru asociaþiile fãrã personalitate juridicãÒ
Cod 14.13.01.13/2i
Declaraþia se completeazã ºi se depune de cãtre asociaþiile fãrã personalitate juridicã constituite potrivit legii între
persoane fizice care desfãºoarã activitãþi independente.
Declaraþia se depune prin asociatul desemnat prin contract sã rãspundã pentru îndeplinirea obligaþiilor asociaþiei
faþã de autoritãþile publice:
Ñ anual, pânã la data de 15 martie a anului urmãtor
de realizare a venitului, la organul fiscal în a cãrui razã
teritorialã îºi are sediul asociaþia;
Ñ ori de câte ori asociatul desemnat constatã erori în
declaraþia depusã anterior, prin completarea unei declaraþii
rectificative, situaþie în care se va înscrie ”XÒ în cãsuþa
prevãzutã în formular în acest scop.
Declaraþia rectificativã se poate depune pânã în momentul iniþierii de cãtre organul fiscal a unei acþiuni de control
fiscal privind perioada la care se referã.
Declaraþia se completeazã în douã exemplare:
Ñ originalul se depune la organul fiscal în a cãrui razã
teritorialã îºi are sediul asociaþia;
Ñ copia se pãstreazã la sediul asociaþiei, împreunã cu
celelalte documente privind activitatea acesteia.
Declaraþia se pune gratuit la dispoziþie asociaþiei.
Date de identificare a asociaþiei fãrã personalitate
juridicã
Se completeazã de cãtre asociatul desemnat prin contract sã rãspundã pentru îndeplinirea obligaþiilor asociaþiei
faþã de autoritãþile publice, înscriind cu majuscule, citeþ ºi
corect toate datele prevãzute în formular, pe baza datelor
din contractul de asociere, inclusiv cele referitoare la contul
bancar, dacã existã.
Se înscrie codul fiscal din certificatul de înregistrare fiscalã, dacã asociaþia a fost înregistratã ca plãtitor de impozite ºi taxe.
A. Tipul asociaþiei fãrã personalitate juridicã
Se va înscrie ”XÒ în cãsuþa corespunzãtoare tipului de
asociaþie, dupã caz.
Numãrul ºi data înregistrãrii contractului de asociere la
organul fiscal Ñ se înscriu numãrul sub care contractul de
asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum ºi data
înregistrãrii acestuia.
Se înscriu numele ºi prenumele responsabilului asociaþiei
desemnat prin contract, conform legii, sã îndeplineascã
obligaþiile asociaþiei faþã de autoritãþile publice.

B. Date privind activitatea desfãºuratã
Se înscriu obiectul principal de activitate al asociaþiei,
perioada de funcþionare, numãrul de asociaþi, conform contractului de asociere, numãrul ºi data autorizaþiei de
funcþionare, precum ºi organul emitent.
C. Venit net din activitãþi independente
Se va completa pe baza datelor din evidenþa contabilã
în partidã simplã a asociaþiei fãrã personalitate juridicã, pe
tipuri de activitãþi desfãºurate: activitãþi comerciale, profesii
liberale ºi, respectiv, valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã, dupã caz.
rd. 1, 5 ºi 9. Venit brut Ñ se înscrie venitul brut realizat
în cadrul activitãþii desfãºurate, pe tipuri de activitãþi, reprezentând veniturile în bani ºi/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã încasate în anul de raportare, pe categorii
de venit, atât din activitatea de bazã, cât ºi din activitãþi
adiacente.
rd. 2, 6 ºi 10. Cheltuieli deductibile Ñ se înscriu cheltuielile, pe tipuri de activitãþi, cu condiþia sã fie efectuate în
interesul direct al activitãþii, sã corespundã unor cheltuieli
efective, sã fie justificate cu documente ºi sã fie cuprinse
în cheltuielile exerciþiului financiar al anului în cursul cãruia
au fost plãtite. În cazul în care activitatea se desfãºoarã
prin mai multe puncte de lucru, se înscrie suma reprezentând totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor
realizate din activitãþile respective pe fiecare punct de lucru.
rd. 3, 7 ºi 11. Venit net Ñ se înscrie diferenþa dintre venitul brut ºi cheltuielile aferente deductibile, pe tipuri de activitãþi, dacã venitul brut este mai mare decât cheltuielile
deductibile fiscal.
rd. 4, 8 ºi 12. Pierdere fiscalã Ñ se înscrie diferenþa dintre cheltuielile aferente deductibile ºi venitul brut, pe tipuri
de activitãþi, dacã venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscal.
rd. 13. Venit net anual Ñ se va înscrie suma calculatã
prin însumarea venitului net, pe tipuri de activitãþi, respectiv
datele înscrise la rd. 3, 7 ºi 11.
rd. 14. Pierdere fiscalã anualã Ñ se va înscrie suma calculatã prin însumarea pierderilor fiscale, pe tipuri de activitãþi, respectiv datele înscrise la rd. 4, 8 ºi 12.
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D. Distribuþia pe asociaþi a venitului net/pierderii
realizat/realizate la nivelul asociaþiei
(tabel)
col. 1. Nume ºi prenume asociat Ñ se va completa cu
numele ºi prenumele fiecãrui asociat.
col. 2. Cod numeric personal/numãr de identificare fiscalã Ñ
se va înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecãrui contribuabil sau numãrul atribuit de cãtre Ministerul Finanþelor
persoanelor fizice fãrã domiciliu în România, cu ocazia
înregistrãrii fiscale, dupã caz.
col. 3. Domiciliul permanent/reºedinþa asociatului Ñ persoanele fizice române vor completa domiciliul, iar ceilalþi
contribuabili, reºedinþa din România.

col. 4. Cota procentualã de distribuire a venitului net/pierderii realizat/realizate la nivelul asociaþiei Ñ se va înscrie cota
de participare a asociatului la veniturile ºi pierderile asociaþiei, conform contractului de asociere.
col. 5. Venit net distribuit Ñ se va înscrie venitul net
distribuit asociatului, calculat prin aplicarea cotei procentuale asupra venitului net anual din activitãþi independente,
realizat de asociaþie (cota procentualã de distribuþie din
col. 4 din tabel x rd. 13 din declaraþie).
col. 6. Pierdere fiscalã distribuitã Ñ se va înscrie pierderea fiscalã distribuitã asociatului prin aplicarea cotei procentuale de distribuþie la pierderea fiscalã anualã din
activitãþi independente, realizatã de asociaþie (cota procentualã de distribuþie din col. 4 din tabel x rd. 14 din
declaraþie).

INSTRUCÞIUNI

de completare a declaraþiilor informative privind impozitul reþinut pe veniturile cu regim de reþinere la sursã
”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe veniturile din dividende, pe beneficiari de venit, pe anul .....Ò
Cod MF 14.13.01.13/3i
”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe veniturile din dobânzi, pe beneficiari de venit, pe anul ........ Ò
Cod MF 14.13.01.13/4i
”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe
veniturile obþinute din jocuri de noroc, din premii ºi din
prime în bani ºi/sau în naturã, alte venituri pe beneficiari de venit, pe anul ..............Ò Cod MF 14.13.01.13/7i
”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe
veniturile obþinute din transferul dreptului de proprietate
asupra valorilor mobiliare ºi pãrþilor sociale, pe beneficiari de venit, pe anul ................Ò Cod MF 14.13.01.13/8i
”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe
veniturile din valorificarea sub orice formã a dreptului de
proprietate intelectualã, pe beneficiari de venit, pe anul
..................Ò Cod MF 14.13.01.13/9i
”Declaraþie informativã privind impozitul reþinut pe veniturile din pensii, pe beneficiari de venit, pe anul ............Ò
Cod MF 14.13.01.13/10i
1. Solicitarea ºi distribuirea formularelor declaraþiilor
informative privind impozitul reþinut pe veniturile cu regim
de reþinere la sursã
Se completeazã la cerere de cãtre plãtitorii de venituri
cu regim de reþinere la sursã, dupã caz, în funcþie de
natura veniturilor plãtite.
Cererea se depune la unitatea subordonatã Ministerului
Finanþelor în a cãrei razã teritorialã plãtitorul îºi are sediul
sau domiciliul, dupã caz, ori unde este luat în evidenþã fiscalã.
Distribuirea acestor declaraþii se face gratuit de cãtre
organul fiscal mai sus menþionat.
2. Completarea declaraþiilor informative privind
impozitul reþinut pe veniturile cu regim de reþinere la sursã
Se completeazã în douã exemplare, dupã caz, de cãtre
plãtitorii de venituri din dividende, din dobânzi, din jocuri de
noroc, din premii ºi din prime în bani ºi/sau în naturã, alte
venituri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ºi pãrþilor sociale, din valorificarea sub orice
formã a dreptului de proprietate intelectualã, precum ºi de
cãtre plãtitorii de venituri din pensii, pentru fiecare categorie
de venit.

col. 1 ºi col. 2 Ñ se completeazã pentru fiecare beneficiar de venit persoanã fizicã, înscriindu-se:
Ñ numele ºi prenumele beneficiarului de venit;
Ñ codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecãrui beneficiar de
venit, pentru persoanele fizice române cu domiciliul în
România sau numãrul de identificare fiscalã atribuit de cãtre
Ministerul Finanþelor persoanelor fizice fãrã domiciliu în
România, cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.
col. 3. Baza impozabilã Ñ reprezintã totalul venitului
impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit, pe categorii de venituri.
Baza impozabilã se determinã de plãtitorul de venit, pe
categorii de venituri, în funcþie de plãþile efectuate cãtre
beneficiarul de venit în cursul anului fiscal, în conformitate
cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 73/1999 privind
impozitul pe venit, cu modificãrile ulterioare.
col. 4. Impozit reþinut Ñ se înscrie impozitul pe venit calculat ºi reþinut în cursul anului fiscal, determinat prin aplicarea cotei procentuale prevãzute pentru fiecare categorie
de venit care se declarã asupra bazei de impozitare determinate de plãtitor. În cazul veniturilor din pensii se va
înscrie impozitul total determinat prin însumarea impozitului
pe veniturile din pensii calculat lunar de unitatea plãtitoare.
3. Depunerea declaraþiilor informative privind impozitul
reþinut pe veniturile cu regim de reþinere la sursã
Originalul declaraþiilor informative privind impozitul reþinut
pe veniturile cu regim de reþinere la sursã se depune de
cãtre plãtitorii acestor venituri la unitatea subordonatã
Ministerului Finanþelor în a cãrei razã teritorialã plãtitorul îºi
are sediul sau domiciliul, dupã caz, sau unde este luat în
evidenþã fiscalã, pânã la data de 31 martie a anului
urmãtor celui în care s-a realizat venitul.
Plãtitorii de venituri cu regim de reþinere la sursã, care
efectueazã anual plãþi pentru un numãr mai mare de 20 de
beneficiari, au obligaþia depunerii declaraþiei în format electronic, format furnizat la cerere de organul fiscal competent.
Declaraþia în format electronic va fi însoþitã de listingul
pe suport de hârtie al conþinutului, certificat ºi semnat de
persoana competentã.
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INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Declaraþie privind veniturile din strãinãtate a cãror impunere în România este finalãÒ
Cod 14.13.01.13/8
Declaraþia se completeazã ºi se depune de cãtre persoanele fizice române cu domiciliul în România care realizeazã venituri din strãinãtate de aceeaºi naturã cu cele a
cãror impunere în România este finalã.
Contribuabilii vor depune câte o declaraþie pentru fiecare
þarã Ñ sursã a venitului, înscriind veniturile realizate în þara
respectivã.
Termen de depunere:
Ñ anual, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor
celui în care s-a realizat venitul;
Ñ ori de câte ori contribuabilul constatã erori în
declaraþia depusã anterior, prin completarea unei declaraþii
rectificative, situaþie în care va înscrie ”XÒ în cãsuþa special
prevãzutã în acest scop în formular.
Declaraþia rectificativã se poate depune pânã în momentul iniþierii de cãtre organul fiscal a unei acþiuni de control
fiscal privind perioada la care se referã.
Declaraþia se completeazã în douã exemplare:
Ñ originalul se depune la organul fiscal în a cãrui razã
teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului;
Ñ copia se pãstreazã de contribuabil.
Declaraþia se pune gratuit la dispoziþie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
Date de identificare a contribuabilului
Se completeazã de cãtre toþi contribuabilii care, potrivit
legii, au obligaþia depunerii acestei declaraþii, înscriind cu
majuscule, citeþ ºi corect toate datele prevãzute de
formular.
În cazul completãrii declaraþiei de cãtre reprezentantul
fiscal datele înscrise vor fi cele ale contribuabilului în
numele cãruia acþioneazã.
Adresa Ñ persoanele fizice române vor completa domiciliul, iar ceilalþi contribuabili, reºedinþa în România.

Cod numeric personal Ñ se va înscrie codul numeric
personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de
identitate al fiecãrui contribuabil, dupã caz.
Cont bancar
Se completeazã de cãtre contribuabilii care au conturi
bancare deschise la instituþii bancare aflate pe teritoriul
României.
Statul în care s-a realizat venitul
Se va completa cu denumirea þãrii în care contribuabilul
a realizat venitul declarat.
A. Venituri realizate în strãinãtate a cãror impunere în
România este finalã
rd. 1Ñrd. 5 Ñ se completeazã de cãtre contribuabili, în
funcþie de venitul realizat în strãinãtate, înscriindu-se suma
reprezentând venitul impozabil realizat în strãinãtate.
B. Impozit plãtit în strãinãtate
Se completeazã de cãtre contribuabilii care, pentru
acelaºi venit ºi în decursul aceleiaºi perioade impozabile,
sunt supuºi impozitului pe venit atât pe teritoriul României,
cât ºi în strãinãtate.
Se va înscrie suma reprezentând impozitul pe venit
plãtit în strãinãtate pentru care statul respectiv ºi-a exercitat
dreptul de deducere.
Tabel Ñ se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv
plãtit în strãinãtate, direct sau prin reþinere la sursã, pentru
venitul obþinut în strãinãtate: categoria de venit, autoritatea
fiscalã emitentã din statul în care a fost realizat venitul,
seria/numãrul documentului, data emiterii ºi suma plãtitã
reprezentând impozit pe venit.
Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care obligaþiile de
declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil, inclusiv contul bancar al
acestuia, dacã existã.
ANEXA Nr. III

C A R A C T E R I S T I C I D E T I P Ã R I R E,
MODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE ªI PÃSTRARE A FORMULARELOR

1. Denumire: Declaraþie de venit global
1.1. Cod: 14.13.01.13
1.2. Format: A4/t2
1.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe ambele
feþe.
Originalul: textul Ñ culoare negru intens,
chenarele Ñ o culoare diferitã de negru
Copia: textul ºi chenarele Ñ o singurã
culoare
1.4. Se difuzeazã: gratuit
1.5. Se utilizeazã la: declararea veniturilor care se
supun procedurii de globalizare, obþinute în anul
fiscal de raportare
1.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal,
dupã caz
1.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului;
Ñ copia la contribuabil
1.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: Declaraþie specialã privind veniturile din
activitãþi independente realizate într-o formã de asociere
2.1. Cod: 14.13.01.13/4.4
2.2. Format: A4/t2
2.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe ambele
feþe
2.4. Se difuzeazã: gratuit
2.5. Se utilizeazã la: declararea veniturilor ºi pierderilor distribuite din asociere
2.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal,
dupã caz
2.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sediul asociaþiei
Ñ copia la contribuabil
2.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
3. Denumire: Declaraþie specialã privind veniturile din
strãinãtate
3.1. Cod: 14.13.01.13/7
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3.2. Format: A4/t2
3.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe ambele
feþe
3.4. Se difuzeazã: gratuit
3.5. Se utilizeazã la: declararea veniturilor ºi pierderilor realizate din strãinãtate
3.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal,
dupã caz
3.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului
Ñ copia la contribuabil
3.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
4. Denumire: Declaraþie specialã privind veniturile din
activitãþi independente Ñ comerciale
4.1. Cod: 14.13.01.13/4.1
4.2. Format: A4/t2
4.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe ambele
feþe
4.4. Se difuzeazã: gratuit
4.5. Se utilizeazã la: declararea veniturilor ºi cheltuielilor efectiv realizate din desfãºurarea
activitãþilor comerciale, pe fiecare sursã
4.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal,
dupã caz
4.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sursa de venit
Ñ copia la contribuabil
4.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
5. Denumire: Declaraþie specialã privind veniturile din
activitãþi independente Ñ profesii liberale
5.1. Cod: 14.13.01.13/4.2
5.2. Format: A4/t2
5.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe ambele
feþe
5.4. Se difuzeazã: gratuit
5.5. Se utilizeazã la: declararea veniturilor ºi cheltuielilor efectiv realizate din exercitarea profesiilor
liberale, pe fiecare sursã
5.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal,
dupã caz
5.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sursa de venit
Ñ copia la contribuabil
5.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
6. Denumire: Declaraþie specialã privind veniturile din
activitãþi independente Ñ drepturi de proprietate intelectualã
6.1. Cod: 14.13.01.13/4.3
6.2. Format: A4/t2
6.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe ambele
feþe
6.4. Se difuzeazã: gratuit
6.5. Se utilizeazã la: declararea veniturilor efectiv
realizate din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã ºi a cheltuielilor deductibile aferente
6.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal,
dupã caz
6.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului
Ñ copia la contribuabil
6.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.

7. Denumire: Declaraþie specialã privind veniturile din
cedarea folosinþei bunurilor
7.1. Cod: 14.13.01.13/3
7.2. Format: A4/t2
7.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe ambele
feþe
7.4. Se difuzeazã: gratuit
7.5. Se utilizeazã la: declararea veniturilor obþinute
din cedarea folosinþei bunurilor, pe fiecare sursã
7.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal,
dupã caz
7.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sursa de venit
Ñ copia la contribuabil
7.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
8. Denumire: Declaraþie anualã de venit pentru
asociaþiile fãrã personalitate juridicã
8.1. Cod: 14.13.01.13/2i
8.2. Format: A4/t2
8.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe ambele
feþe
8.4. Se difuzeazã: gratuit
8.5. Se utilizeazã la: declararea veniturilor ºi cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asociaþiei
8.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: asociatul desemnat
8.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sediul asociaþiei
Ñ copia la asociaþie
8.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al asociaþiei.
9. Denumire: Declaraþie informativã privind impozitul
reþinut pe veniturile din dividende, pe beneficiari de venit
9.1. Cod: 14.13.01.13/3i
9.2. Format: A4/t2
9.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe ambele
feþe
9.4. Se difuzeazã: gratuit
9.5. Se utilizeazã la: declararea impozitului reþinut
pentru fiecare beneficiar de venit
9.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorul de venit cu regim de reþinere la
sursã
9.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sediul sau domiciliul
plãtitorului de venit
Ñ copia la plãtitorul de venit
9.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al plãtitorului de
venit.
10. Denumire: Declaraþie informativã privind impozitul
reþinut pe veniturile din dobânzi, pe beneficiari de venit
10.1. Cod: 14.13.01.13/4i
10.2. Format: A4/t2
10.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe
ambele feþe
10.4. Se difuzeazã: gratuit
10.5. Se utilizeazã la: declararea impozitului reþinut
pentru fiecare beneficiar de venit
10.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorul de venit cu regim de reþinere la
sursã
10.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sediul sau domiciliul
plãtitorului de venit
Ñ copia la plãtitorul de venit
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10.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al plãtitorului de
venit.
11. Denumire: Declaraþie informativã privind impozitul
reþinut pe veniturile obþinute din jocuri de noroc, din premii
ºi din prime în bani ºi/sau în naturã, alte venituri pe beneficiari de venit
11.1. Cod: 14.13.01.13/7i
11.2. Format: A4/t2
11.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe
ambele feþe
11.4. Se difuzeazã: gratuit
11.5. Se utilizeazã la: declararea impozitului reþinut
pentru fiecare beneficiar de venit
11.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorul de venit cu regim de reþinere la
sursã
11.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sediul sau domiciliul
plãtitorului de venit
Ñ copia la plãtitorul de venit
11.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al plãtitorului de
venit.
12. Denumire: Declaraþie informativã privind impozitul
reþinut pe veniturile din transferul dreptului de proprietate
asupra valorilor mobiliare ºi pãrþilor sociale pe beneficiari
de venit
12.1. Cod: 14.13.01.13/8i
12.2. Format: A4/t2
12.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe
ambele feþe
12.4. Se difuzeazã: gratuit
12.5. Se utilizeazã la: declararea impozitului reþinut
pentru fiecare beneficiar de venit
12.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorul de venit cu regim de reþinere la
sursã
12.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sediul sau domiciliul
plãtitorului de venit
Ñ copia la plãtitorul de venit
12.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al plãtitorului de
venit.
13. Denumire: Declaraþie informativã privind impozitul
reþinut pe veniturile obþinute din valorificarea sub orice
formã a dreptului de proprietate intelectualã, pe beneficiari
de venit
13.1. Cod: 14.13.01.13/9i
13.2. Format: A4/t2
13.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe
ambele feþe
13.4. Se difuzeazã: gratuit
13.5. Se utilizeazã la: declararea impozitului reþinut
pentru fiecare beneficiar de venit
13.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorul de venit cu regim de reþinere la
sursã
13.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sediul sau domiciliul
plãtitorului de venit
Ñ copia la plãtitorul de venit
13.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al plãtitorului de
venit.
14. Denumire: Declaraþie informativã privind impozitul
reþinut pe veniturile din pensii, pe beneficiari de venit
14.1. Cod: 14.13.01.13/10i
14.2. Format: A4/t1
14.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe
ambele feþe
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14.4. Se difuzeazã: gratuit
14.5. Se utilizeazã la: declararea impozitului reþinut
pentru fiecare beneficiar de venit
14.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: plãtitorul de venit cu regim de reþinere la
sursã
14.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã sediul sau domiciliul
plãtitorului de venit
Ñ copia la plãtitorul de venit
14.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al plãtitorului de
venit.
15. Denumire: Declaraþie privind veniturile din strãinãtate
a cãror impunere în România este finalã
15.1. Cod: 14.13.01.13/8
15.2. Format: A4/t2
15.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe
ambele feþe
15.4. Se difuzeazã: gratuit
15.5. Se utilizeazã la: declararea veniturilor obþinute
din strãinãtate a cãror impunere în România
este finalã
15.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal,
dupã caz
15.7. Circulã: Ñ originalul la organul fiscal în a cãrui
razã teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului
Ñ copia la contribuabil
15.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
16. Denumire: Decizie de impunere anualã pentru veniturile realizate....... pe anul, Înºtiinþare de platã
16.1. Cod: 14.13.03.13/a
16.2. Format: A4/t2
16.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe
ambele feþe
16.4. Se difuzeazã: gratuit
16.5. Se utilizeazã la: calculul impozitului pe venitul
anual global, stabilirea diferenþelor de impozit
anual rãmase de achitat sau impozitul anual de
restituit
16.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se
aflã domiciliul contribuabilului
16.7. Circulã: Ñ 1 exemplar la organul fiscal în a
cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului
Ñ 1 exemplar la contribuabil
16.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
17. Denumire: Decizie de impunere pentru veniturile
realizate de persoanele fizice strãine ºi persoanele fizice
române fãrã domiciliu în România ... pe anul, Înºtiinþare de
platã
17.1. Cod: 14.13.03.13/5a
17.2. Format: A4/t2
17.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe
ambele feþe
17.4. Se difuzeazã: gratuit
17.5. Se utilizeazã la: definitivarea impozitului pe
anul în curs, pe surse ºi categorii de venit
17.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se
aflã sursa de venit
17.7. Circulã: Ñ 1 exemplar la organul fiscal în a
cãrui razã teritorialã se aflã sursa de venit
Ñ 1 exemplar la contribuabil
17.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
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18. Denumire: Decizie de impunere pentru veniturile
realizate din strãinãtate de persoanele fizice române cu
domiciliul în România, a cãror impunere în România este
finalã,... pe anul, Înºtiinþare de platã
18.1. Cod: 14.13.03.13/8a
18.2. Format: A4/t2
18.3. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe
ambele feþe
18.4. Se difuzeazã: gratuit

18.5. Se utilizeazã la: stabilirea impozitului pe venit
18.6. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se
aflã domiciliul contribuabilului
18.7. Circulã: Ñ 1 exemplar la organul fiscal în a
cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului
Ñ 1 exemplar la contribuabil
18.8. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.
ANEXA Nr. IV

INSTRUCÞIUNI

pentru transmitere pe cale electronicã
Transmiterea pe cale electronicã a declaraþiilor plãtitorilor de venit privitoare la beneficiarii de venit,
cod 208, 209, 210, 211, 212 ºi 213
1. Condiþii generale

Declaraþiile plãtitorilor de venit privitoare la peste
douãzeci de persoane fizice beneficiare de venit se vor
depune numai în format electronic. În aceastã categorie
intrã declaraþiile cod 208, 209, 210, 211, 212 ºi 213.
Declaraþiile în format electronic ale plãtitorilor de venit
se depun la aceleaºi termene ca ºi declaraþiile pe formulare tipãrite (208, 209, 210, 211, 212 ºi 213) la unitãþile în
a cãror razã teritorialã îºi au sediul plãtitorii de venit care
asigurã reþinerea la sursã a impozitelor prevãzute în aceste
declaraþii.
2. Condiþii tehnice standard pentru formatul electronic al declaraþiilor
plãtitorilor de venit

Declaraþiile în format electronic vor fi transmise la unitatea fiscalã în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul/domiciliul
plãtitorului de venit, numai pe suport tip dischetã FD 3,5Ó
format Microsoft DOS sau CD-ROM, în dublu exemplar.
Suporturile vor fi etichetate cu informaþiile urmãtoare:
Ñ codul fiscal al plãtitorului de venit;
Ñ codul formularului de declaraþie;
Ñ setul 1 sau setul 2 (copia);
Ñ numãrul suportului magnetic în cadrul setului de
suporturi de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, dacã setul are 3 suporturi).
În acest caz plãtitorii de venit vor prezenta pe hârtie ºi
un borderou însoþitor privitor la conþinutul declaraþiei.
Suportul magnetic va conþine douã fiºiere de tip text
ASCII pentru fiecare tip de declaraþie, care vor avea în
mod obligatoriu urmãtoarele denumiri ºi conþinut:
DIPVE. TXT

conþine datele de identificare a plãtitorului
de venit;

DACPF. TXT

conþine datele aferente beneficiarilor de
venit.

Informaþiile din fiºiere se înscriu în format text ASCII
(cod zecimal 10, 13, 35, 44, 48Ñ57, 65Ñ90 ºi 97Ñ122).
Nu se admit în cadrul fiºierului semne diacritice, caractere
de control etc., altele decât cele menþionate anterior.
Fiºierul este format din înregistrãri, fiecare înregistrare
terminatã cu perechea ASCII ”carriage returnÒ (cod zecimal
13) ºi ”linefeedÒ (cod zecimal 10).
Înregistrarea este formatã din câmpuri, fiecare câmp, cu
excepþia ultimului, fiind terminat cu ”commaÒ ASCII (cod
zecimal 44).
Câmpurile numerice pot conþine numai caractere ASCII
cod zecimal 48Ñ57. Câmpurile de tip numeric vor fi completate fãrã zerouri (cod ASCII 48) la stânga (aliniat
stânga).
Câmpurile tip caracter (alfanumeric) pot conþine numai
caractere ASCII cod zecimal 48Ñ57, 65Ñ90 ºi 97Ñ122.
Suplimentar conþinutul câmpului tip caracter (alfanumeric) se
încadreazã între delimitatori ”number signÒ ASCII (cod zecimal 35).
Ordinea câmpurilor din structura fiºierelor este obligatorie, indiferent dacã acestea se completeazã sau nu.
În descrierea de mai jos ”Tip câmpÒ are urmãtoarea
semnificaþie:
N Ñ numeric
C Ñ caracter (alfanumeric).

Descrierea organizãrii înregistrãrilor din fiºiere:
Fiºierul DIPVE.TXT conþine o singurã înregistrare cu datele de identificare a plãtitorului de
venit, în urmãtoarea structurã:
Tipul
câmpului

Lungimea

Anul fiscal

N

4

Cod fiscal
Denumire
Localitate*)
Judeþ*)

N
C
C
C

10

Explicaþii

Se completeazã cu anul fiscal pentru care
se întocmeºte declaraþia.
Conþine codul fiscal al plãtitorului de venit.
Conþine denumirea plãtitorului de venit.
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Tipul
câmpului

Strada*)
Nr.*)
Cod poºtal*)
Bloc*)
Scara*)
Etaj*)
Ap.*)
Sector*)
Telefon
Fax
Cod formular de declaraþie

Lungimea

C
C
N
C
C
C
C
N
N
N
C

3
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Explicaþii

Se completeazã codul formularului de
declaraþie.

*) Se completeazã adresa plãtitorului de venit.

Fiºierul DACPF.TXT va conþine câte o înregistrare pentru fiecare beneficiar de venit în urmãtoarea structurã:
Tipul
câmpului

Lungimea

Cod beneficiar de venit

N

13

Nume

C

Prenume

C

Total venituri*)

N

18

Impozitul reþinut*)

N

18

Explicaþii

Se completeazã codul numeric personal
sau numãrul de identificare fiscalã a beneficiarului de venit.
Se completeazã numele beneficiarului de
venit.
Se completeazã prenumele beneficiarului de
venit.
Se completeazã cu:
Ñ totalul veniturilor încasate de beneficiarul
de venit, aferente anului expirat Ð pentru
formularele tipãrite 208, 209, 210 ºi 211;
Ñ totalul venitului brut realizat de beneficiarul de venit în anul expirat Ñ pentru formularul tipãrit 212;
Ñ totalul venitului impozabil din pensii, realizat în anul expirat Ñ pentru formularul
tipãrit 213;
Se completeazã cu totalul impozitului reþinut
pentru anul expirat.

*) Se completeazã în lei.

BORDEROU DE ÎNSOÞIRE

a suportului cu declaraþiile plãtitorilor de venit pe anul ÉÉ
Cod fiscal
Denumire
Adresa
Declaraþie
Cod formular
de declaraþie

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx

Am prezentat declaraþia pe suport dischetã/CD-ROM. Am predat în total ÉÉ bucãþi
FD3,5ÓCD-ROM, inscripþionate cu ”Cod fiscal ÉÉÉÒ, ”Cod formular de declaraþie ÉÉÒ pentru:
Numãrul total al
beneficiarilor de venit

Totalul veniturilor

Totalul impozitului
reþinut

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Sub sancþiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele din aceastã declaraþie
sunt corecte ºi complete.
Numele ºi prenumele ............................................................................
Funcþia ..................................................................................................
Semnãtura ºi ºtampila plãtitorului de venit ........................................
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în pas cu timpul

REGIA AUTONOM% MONITORUL OFICIAL
Telefon: 4#0.77.36
Fax: 3#2.09.0#

E-mail: multimed@bx.logicnet.ro
Website: www.monitoruloficial.ro

PROMPT, COMOD, MODERN

COLEC&II TEMATICE pe suport electronic

OPERATIVITATE

Legisla#ie privind jocurile de noroc ...............................................................................2,3 USD
Legisla#ie în domeniul asisten#ei medicale....................................................................7,8 USD
Legisla#ie privind normele de medicina muncii............................................................3,5 USD
Legisla#ie privind dezvoltarea regional" a României
!i regimul zonelor defavorizate......................................................................................3,7 USD
Legisla#ia viei !i vinului..................................................................................................4,3 USD
Reglement"ri privind circula#ia pe drumurile publice ..................................................2,3 USD
Legisla#ie în domeniul silviculturii !i protec#iei vânatului ...........................................9,$ USD
Legisla#ie privind investi#iile directe !i dezvoltarea activit"#ii economice .................0,7 USD
Reglement"ri privind concesion"rile în domeniul sanitar-veterinar............................$,4 USD
Impozitul pe venit ...........................................................................................................6,$ USD
Reglement"ri privind locuin#a  edi#ia a II-a.................................................................7,8 USD
Sistemul public de pensii !i alte drepturi de asigur"ri sociale.........................................3 USD

Un alt mod de a te informa - prompt, comod,
modern - prin procurarea electronic! a Monitorului
Oficial al României atât în sistem abonament, cât !i
selectiv, a anumitor numere ale Monitorului Oficial
al României sau acte normative.

Transmiterea Monitorului Oficial al României se
face prin e-mail, zilnic, pe m"sura apari#iei acestuia,
intrându-se în posesia lui în ziua tip"ririi.
Fiecare Monitor Oficial este cuprins într-un fi!ier de
tip PDF !i se cite!te cu Acrobat Reader, ceea ce
înseamn" c" pentru a recep#iona !i a utiliza
informa#ia legislativ" v" este suficient contul de
e-mail !i Acrobat Reader, aplica#ie ce se distribuie
gratuit pe Internet la adresa www.adobe.com.

ACCESIBILITATE
Pre#ul unui abonament anual la Monitorul Oficial al
României, Partea I "i Partea I numere bis, este de
#75USD pentru un echipament de tip server sau
monopost.
Pre#ul unui abonament anual la Monitorul Oficial
al României, Partea a II-a, care cuprinde
stenogramele !edin#elor parlamentare,
este de #42 USD.
În condi#iile în care dispune#i de re$ea, pentru
fiecare utilizator final contravaloarea presta#iei este
de 6 USD/lun!, acordându-se o reducere de 20%
pentru o re#ea cu mai mult de cinci sta#ii de lucru.
Un abonament se poate încheia pe orice perioad!
a anului calendaristic, pre$ul reducându-se în
mod propor$ional.

DIVERSITATE
Prin acelea"i mijloace multimedia R.A.M.O. ofer!:
• colec$iile de legi din anii $990 !i $99$, revizuite
!i ad"ugite, $993 vol.2 !i vol.4 , $994 vol.2 !i
vol.3 !i colec$iile de hot!râri din anul $994
vol.$, vol.2A-2B, vol.3A-3B (270 USD)
• monitoarele oficiale aferente oric"rui an din
perioada #995 - #999 (62 USD)
• selec$ii de monitoare oficiale, Partea I sau
Partea a II-a (0,08 USD/pag.)
• selec$ii din monitoarele oficiale, Partea I, ale
diferitelor acte normative (0,#0 USD/pag.)
• lucrarea editat" de R.A.M.O. "Actele publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I 22 decembrie #989 - 3# ianuarie 2000"
(40 USD)

Pre$urile includ T.V.A. Plata se face în lei,
la cursul de schimb din ziua efectu!rii pl!$ii.

COLEC&II TRILINGVE pe suport electronic

Pre$ în USD/versiune
român! francez! englez! german! rus!

Lege privind organizarea !i func#ionarea Societ"#ii Române
de Radiodifuziune !i a Societ"#ii Române de Televiziune*...................$,2
Contractul de management. Selec#ionarea !i numirea managerilor* ....$,6
Reglement"ri privind regimul investi#iilor str"ine*................................2,4
Legea înv"#"mântului*..............................................................................2,4
Lege privind valorile mobiliare !i bursele de valori*.............................2,$
Legea protec#iei mediului .........................................................................$,7
Reglement"ri privind locuin#ele trecute în proprietatea statului............3,$
Organizarea !i func#ionarea Consiliului Legislativ ................................$,8
Legea fondului funciar. Legea cadastrului !i a publicit"#ii
imobiliare*.................................................................................................2,4
Alegeri parlamentare !i preziden#iale. Partide politice............................ 3
Legea privind dreptul de autor !i drepturile conexe ...............................2,$
Lege privind procedura reorganiz"rii !i lichid"rii judiciare*................ $, 4
Lege privind desf"!urarea în siguran#" a activit"#ilor nucleare .............$,$
Legea apelor ..............................................................................................2,4
Lege privind organizarea !i func#ionarea Consiliului
Economic !i Social....................................................................................0,3
Lege privind desf"!urarea în siguran#" a activit"#ilor nucleare .............$,$
Amenajarea teritoriului na#ional ..............................................................0,5
Societ"#i comerciale. Registrul comer#ului .............................................3,6
Legisla#ie bancar"......................................................................................2,9
Avocatul Poporului ...................................................................................$,4
Dezvoltarea regional" în România...........................................................0,3
Proprietatea public" !i concesiunile.......................................................... $
Prevenirea !i sanc#ionarea sp"l"rii banilor ..............................................0,4
Dezvoltarea regional" în România !i regimul zonelor defavorizate....... 4
Investi#ii directe !i dezvoltarea activit"#ii economice* ..........................0,8
Ordinea public", ap"rarea !i siguran#a na#ional" ..................................... 2
Consiliul Legislativ. Curtea Suprem" de Justi#ie....................................3,2
Accesul la propriul dosar !i deconspirarea securit"#ii
ca poli#ie politic" .......................................................................................0,6
Reglement"ri privind administra#ia public" local" !i alegerile locale...3,2

2,5
3,6
5,3
5,4
4,6
3,8
6,4
3,8

2,6
3,6
5,2
4,6
4,5
3,6
6,6
3,8

5,2
6,7
4,4
3
2,5
5,4

5
6,6
4,2
3
2,4
5,$

$
7,8
6,2
2,8
0,8
2,$
0,8
8,4
$,6
4,4
6,9

0,6
2,5
$
7,7
6,2
2,9
0,7
2,$
0,8
8,3
$,5
4,3
6,9

$,3
7,$

$,2
7,8

5,4

2,5

* Întrucât modific"rile intervenite în cuprinsul actelor normative au avut loc dup" data
tip"ririi lucr"rii, actualizarea acestora se va face într-o edi#ie viitoare.
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