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Structura fişier XML pentru Declaratia 180(Nota de certificare) 
Pentru an >= 2014 
UniversalCode=D180_A1.0.0 (din10.08.2015) 
OBSERVATIE. Campurile text  nu trebuie sa contina diacritice si caractere speciale  < > & ’  " 
 
 

Data 
modificării 

 Elemente/ atribute Denumire câmp 
Tip şi 

lungime 
câmp 

Câmp 
obligatoriu 

Câmp 
calculat 

Formule şi 
restricţii 

Erori 

 1.  <declaratie180>       

 2.  an Anul de raportare  N(4) DA  an> = 2014 

ERR  - An raportare 
trebuie sa fie >= 2013 
 - Camp necompletat 
 

 3.  luna Luna de raportare N(2) DA    ERR – Camp necompletat 

 4.  totalPlata_A Suma de control N(2) DA DA 
totalPlata_A  = 
tipCertific 
 

 

 5.   
A. DATE DE IDENTIFICARE A 
CONTRIBUABILULUI 

     

 6.  cifContr Cod de identificare fiscală N(13) DA  
Validare format 
CIF sau CNP 

ERR – Cod de identificare 
fiscala invalid 
 - Camp necompletat 

 7.  denContr Denumire/ Nume, Prenume C(75) DA   ERR – Camp necompletat 

 8.  adresaContr 
Domiciliu Fiscal (judet/ sector, localitate, 
strada, numar, cod postal) 

C(200) NU    

 9.  emailContr E-mail C(200) NU  
Verificare format 
adresa e-mail 

ATT – Format nevalid 

 10.   
B. DATE DE IDENTIFICARE A 
CONSULTANTULUI FISCAL 

     

 11.  cifConslt Cod de identificare fiscală N(13) DA  
Validare format 
CIF sau CNP 

ERR – Cod de identificare 
fiscala invalid 
 - Camp necompletat 

 12.  denConslt Denumire/ Nume, Prenume C(75) DA   ERR – Camp necompletat 

 13.  adresaConslt 
Domiciliu Fiscal (judet/ sector, localitate, 
strada, numar, cod postal) 

C(200) NU    

 14.  telefonConslt Telefon N(10) NU  

Verificare format 
nr.telefon 
(trebuie sa fie 
format din 10 
caractere 
numerice) 

ATT – Format nevalid 

 15.  faxConslt Fax N(10) NU  

Verificare format 
nr.fax (trebuie sa 
fie format din 10 
caractere 
numerice) 

ATT – Format nevalid 

 16.  emailConslt E-mail C(200) NU  
Verificare format 
adresa e-mail 

ATT – Format nevalid 

 17.  nume_declar Nume declarant C(75) DA   ERR – Camp necompletat 

 18.  prenume_declar Prenume declarant C(75) DA   ERR – Camp necompletat 

 19.  functie_declar Functie declarant C(50) DA   ERR – Camp necompletat 



 

2 

 20.   C. DATE DESPRE DECLARATIE      

 21.  tipForm Tip formular C(5) DA  
Conform 
nomenclator N1 

ERR – Camp necompletat 
 - Camp eronat 

 22.  dclRectf Declaraţie rectificativă N(1) DA  

= 0 ptr declaratie 
initiala 
= 1 ptr declaratie 
rectificativa 

ERR – Camp necompletat 

 23.  motvRectf Cauzele care au generat rectificarea C(1000)   

Daca  dclRectf = 
1 atunci 
motvRectf = 
camp obligatoriu 

ERR – Camp necompletat 

 24.  natCr 
Natura creanţei fiscale/ baza de impunere şi 
informaţii in legatura cu creanţa fiscală 

C(7) DA  
Conform 
nomenclator N2 
 

ERR – Camp necompletat 
- Camp eronat 
- Absenta 

concordanta 
perioada de 
raportare  

 25.  valCr 
Cuantumul creanţei fiscale/ bazei de 
impunere (lei) 

N(15) DA   ERR – Camp necompletat 

 26.  tipCertific 
Cerfitifcam declaratia fiscala:  
1.Fara  rezerve/ 2. Cu rezerve 

N(1) DA  
= 1 – fara 
rezerve 
 = 2 – cu rezerve 

ERR – Camp necompletat 

 27.  motvRez Motivarea certificării cu rezerve C(1000)   

Daca tipCertific 
= 2 atunci 
motvRez = 
camp obligatoriu 

ERR – Camp necompletat 

 28.  </ declaratie180>       

 
Nomenclator N1:  Tip formular  
 

VALOARE DENUMIRE 

100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 

101 Declaraţie privind impozitul pe profit 

102 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale 

103 Declaratie privind accizele 

104 Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor 

106 Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor 

110 Declaratie speciala privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat ale Bancii Nationale a Romaniei, din veniturile nete realizate 

112 Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate 

120 Decont privind accizele 

122 Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv 

130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă 

170 
Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul 
Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate 

172 
Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu 
destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate 

200 Declaraţie privind veniturile realizate din România 
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201 Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate 

204 Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale 

205 Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit 

300 Decont de taxa pe valoarea adăugată 

301 Decont special de taxa pe valoarea adăugată 

307 Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată 

311 

Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

390 Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare 

392A Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ..... 

392B Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul .... 

393 

Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în 
anul ... 

394 Declaraţie informativă privind livrările/prestarile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional 

400 

Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi 
teritorii dependente sau asociate 

710 Declaraţie rectificativă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomenclator N2:  Natura creantei fiscale  

Lista privind natura creanţelor fiscale declarate/natura creanţelor fiscale la care se referă baza de impozitare/informaţile în legătură cu creanţa fiscală care se certifica aferentă fiecărui tip 
de formular de declaraţie 

 

 Formular de declaraţie Valoare Camp 
Tip Formular 

Valoare Camp 
Tip Creanta 

Perioada 
de 
raportare 

Natura creanţei fiscale declarate/natura creanţei fiscale la care se referă 
baza de impozitare/informaţii în legătură cu creanţa fiscală, cupă caz 

I.Declaraţii prin care persoanele juridice stabilesc  impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat 

1. 100 - Declaraţie privind 
obligaţiile de plată la bugetul de 

100 102 T Plăti anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi 
comerciale bancare, persoane juridice române şi de sucursale din România 
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stat1 ale băncilor, persoane juridice străine 

2.   103 L Impozit pe profit/Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual 
datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct.1 
prevăzut în anexa nr. 3  din OPANAF nr. 123/2014, precum şi de persoane 
juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene 

3.   106 T Impozit pe profit din asociere datorat de persoane juridice 

4.   105 L Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele 
prevăzute la pct. 1, prevăzut în anexa nr. 3  din OPANAF nr. 123/2014, sau 
plăţi anticipate în contul impozitului de profit anual, datorate de către 
persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui 
sediu permanent în România  

5.   150 L Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice 

6.   121 T Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 

7.   710 L Impozit la ţiţeiul din producţia internă 

8.   604 L Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice 

9.   605 L Impozit pe veniturile din dobânzi 

10.   609 L Impozitul pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de 
valoare 

11.   617 L Impozitul pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la 
termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest 
gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe 
autorizate şi supravegheate de Comisia naţională a valorilor Mobiliare 

12.   606 L Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice 

13.   608 L Impozit pe veniturile din premii 

14.   621 L Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 

15.   620 L Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal 

16.   690 L Impozit pe veniturile din din alte surse 

17.   631 L Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane 
nerezidente 

18.   632 L Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane 

                                                 
1  Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 3  din OPANAF nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la 
sursă 
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nerezidente 

19.   633 L Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane 
nerezidente 

20.   634 L Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane 
nerezidente 

21.   635 L Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din 
activităţi sportive şi de divertisment 

22.   640 L Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice 
nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al 
consiliului de administraţie al unei persoane juridice române   

23.   636 L Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de 
persoane nerezidente 

24.   637 L Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii 
acordate la concursuri organizate în România 

25.   638 L Impozit pe veniturile obţinute la jocurile de noroc practicate în România de 
persoane fizice nerezidente 

26.   639 L Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate 
de persoane nerezidente 

27.   810 L Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoanele cu handicap 
neîncadrate 

28.   750 L Taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare, exploatare a resurselor 
minerale 

29.   755 T Redevenţe miniere 

30.   756 T Redevenţe petroliere 

31.   780 L Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 

32.   781 L Dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale 

33.   111 T Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

34.   211 L Accize pentru bere 

35.   216 L Accize pentru vinuri liniştite 

36.   212 L Accize pentru vinuri spumoase 

37.   217 L Accize pentru băuturi fermentate liniştite, altele decât bere şi vinuri 

38.   213 L Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere şi vinuri 
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39.   214 L Accize pentru produse intermediare 

40.   215 L Accize pentru alcool etilic 

41.   221 L Accize pentru ţigarete 

42.   222 L Accize pentru ţigări şi ţigări de foi 

43.   224 L Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete 

44.   225 L Accize pentru alte tutunuri de fumat 

45.   231 L Accize pentru benzină cu plumb 

46.   232 L Accize pentru benzină fără plumb şi bioetanol denaturat şi utilizat drept 
combustibil de motor 

47.   233 L Accize pentru motorină şi biodiesel 

48.   234 L Accize pentru păcură 

49.   235 L Accize pentru gaz petrolier lichefiat 

50.   236 L Accize pentru gaz natural 

51   238 L Accize pentru petrol lampant (kerosen) 

52.   237 L Accize pentru cărbune şi cocs 

53.   270 L Accize pentru energie electrică 

54.   244 L Accize pentru cafea verde 

55.   242 L Accize pentru cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori 

56.   243 L Accize pentru cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă 

57.   261 L Accize pentru autoturismele care au făcut obiectul unor contracte de leasing 
iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007 

58.   275 L Accize pentru alte produse accizabile (energetice) 

59.   251 L Accize pentru berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, la 
care ponderea gradelor Plato provine din malţ, cereale malţificabile şi/sau 
nemalţificabile este mai mică de 30%din numărul total de grade Plato 

60.   252 L Accize pentru băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, la care 
ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a 
fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică 
de 50% 

61   253 L Accize pentru bijuterii din aur şi/sau platină, cu excepţia verighetelor 

62.   254 L Accize pentru confecţii din blănuri naturale 

63.   255 L Accize pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru 
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agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă 

64.   256 L Accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate este 
mai mare sau egală cu 3.000 cmc 

65.   257 L Accize pentru arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele 
de uz militar sau de uz sportiv 

66.   258 L Accize pentru cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de 
vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau uz 
sportiv 

67.   259 L Accize pentru motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi 
altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement 

68.   945 L Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate din activităţi 
publicitare la produsele  din tutun şi băuturi alcoolice 

69.   941 L Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din 
tutun din producţia internă 

70.   942 L Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din 
tutun din achiziţii intracomunitare/import 

71.   943 L Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile 
alcoolice din producţia internă 

72.   944 L Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile 
alcoolice din achiziţii intracomunitare/import 

73.   504 L Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în 
funcţie de realizări 

74.   536 L Taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc 

75.   537 L Taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc 

76.   535 L Taxa de acces pentru jocurile de noroc 

77. OBS: Nu exista in formular pdf   946 T Contribuţie trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

78.   758 T Redevenţe rezultate din contractele de cesiune, arendă şi alte contracte  de 
exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă 

79.   713 L Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi a gazului 
natural 

80.   712 L Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele 
decât gazele naturale 
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81.   711 L Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale 

82.   701 L Impozit pe construcţii 

 OBS: Exista in formular pdf   450 T Contributie trimestriala datorata pentru medicamentele suportate din Fondul 
national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului 
Sanatatii 

 OBS: Exista in formular pdf   641 L Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la 
fiduciar la beneficiarul nerezident 

83. 101 - Declaraţie privind 
impozitul pe profit 

101 104 A Impozitul pe profit anual  

   102 T Plati anticipate in contul impozitului pe profit anual datorat de bancile 
comerciale,persosne juridice romane si sucursalele din Romania ale 
bancilor, persoane juridice straine 

   103 T Impozit pe profit /plati anticipate in contul impozitului pe profit anual 
datorat /datorate de persoane juridice romane, altele decat cele de la 
pct.1, precum si de persoanele juridice cu sediul social in Romania, 
infiintate potrivit legislatiei europene 

   105 T Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele 
de la pct.1 sau plati anticipate in contul impozitului pe profit anual, 
datorate de catre persoanele juridice straine care desfasoara 
activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania 

84. 112 - Declaraţie privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit si 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate2 

112 602  
 

L Impozitul pe venitul din salarii 

85.   412  L Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi 

86.   413  
 

L Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata 
drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj 

87.   418  L Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
pentru şomeri 

88.   411 L Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator 

89.   416 L Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
datorată de angajator 

                                                 
2  Nomenclatorul "Creanţe fiscale" prevăzut în anexa nr. 2 din OMFP nr. 1977/2757/1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al 

ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei 
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
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90.   432 L Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi 

91.   433 L Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele 
pentru care plata drepturilor  se suportă din bugetul asigurărilor  pentru 
şomaj  

92.   438 L Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în 
concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauză de accident de 
muncă sau boală profesională, suportată de angajator, conform Legii nr. 
95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform 
legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale 

93.   441 L Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari 
pentru partea de venit care depăşeşte plafonul prevăzut de lege  

94.   435 L Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele 
care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv 

95.   437 L Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru 
persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până 
la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la 
împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi 
indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 
3 şi 7 ani 

96.   431 L Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator 

97.   440 L Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în 
şomaj 

98.   439 L Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau 
fizice care au calitatea de angajator 

99.   422 L Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi 

100.   421 L Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator 

101.   423 L Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

102.   444 L Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele 
care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare 

103.   445 L Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni 
străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării sau expulzării, 
precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de 
persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi 
sunt cazate în centre special amenajate, potrivit legii   
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104.   446 L Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care se află 
în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, 
precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau 
întrerupere a executării pedepsei privative de libertate   

105.   447  Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al 
cultelor recunoscute 

106.   449  Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni 
români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel 
mult 12 luni 

107.   448  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru 
persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, 
ca urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale, suportată din 
FAAMBP, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

108.   607  Impozitul pe veniturile din pensii 

109.   451  Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care 
realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală 

110.   461  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală 

111.   462  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a 
contractelor de agent 

112.   452  Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care 
realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor 
civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent 

113.   453  Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care 
realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară 
şi extrajudiciară 

114.   463  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi 
tehnică, judiciară şi extrajudiciară 

115.   464  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană 
juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică  

116.   465  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a 
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impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 
13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

117.   611  Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală 

118.   616  Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a 
contractelor de agent 

119.   615  Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară 
şi extrajudiciară 

120.   inlocuit cu 611 
din 
10.07.2012 

 Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană 
juridică contribuabil, potrivit  titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică 

121.   469  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim 
de reţinere la sursă a impozitului pe venit 

122.   619  Impozitul pe veniturile din arendarea bunurilor agricole 

 OBS: Exista in formular pdf   122  Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoanã 
juridicã contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul Fiscal, care nu genereazã 
o persoanã juridicã. 

123. 300 - Decont de taxa pe 
valoarea adăugată 

300 30001 L Taxa pe valoarea adaugată 

 OBS: 301 ...304 tip decont in 
formular pdf 

 301 L Taxa pe valoarea adaugata - lunar 

   302 T Taxa pe valoarea adaugata – trimestrial 

   303 S Taxa pe valoarea adaugata – semestrtial 

   304 A Taxa pe valoarea adaugata - anual 

124. 301 - Decont special de taxa pe 
valoarea adăugată 

301 30101  Taxa pe valoarea adaugată 

125. 307 - Declaraţie privind sumele 
rezultate din ajustarea/ corecţia 
ajustărilor/ regularizarea taxei pe 
valoarea adăugată 
OBS: Nu are pdf inteligent, nu 

se depune electronic 

307 30701  Taxa pe valoarea adaugată 

126. 311 - Declaraţie privind taxa pe 
valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 

311 31101  Taxa pe valoarea adaugată 
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impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată a fost anulat 
conform art. 153 alin. (9) lit. a) - 
e) sau g) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal 
OBS: Nu are pdf inteligent, nu se 
depune electronic 

127. 710 - Declaraţie rectificativă 710 71001 
 
Idem 
declaratia 
100. 

 Impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală şi stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu 
regim de reţinere la sursă, declarate în formularele 100 - Declaraţie privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat, 102 – Declaraţie privind obligaţiile de 
plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale şi 103 – Declaraţie 
privind accizele – corectate 
 
OBS: Aceasta declaratie rectifica creantele declarate initial prin formularul 
100.   

II. Declaraţii prin care persoanele fizice declară veniturile 
realizate 

    

128. 200 - Declaraţie privind veniturile 
realizate din România 

200 20001 A Impozit pe venitul din activităţi independente - activităţi comerciale  

129.   20002 A Impozit pe venitul din activităţi independente - profesii libere 

130.   20003 A Impozit pe venitul din activităţi independente - drepturi de proprietate 
intelectuală  

131.   20004 A Impozit pe venitul din cedarea folosinţei bunurilor 

132.   20005 A Impozit pe venitul din cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria 
venituri din activităţi independente 

133.   20006 A Impozit pe venitul din activităţi agricole 

134.   20007 A Impozit pe venitul din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, 
pe bază de contract 

135.   20008 A Impozit pe venitul din silvicultură 

136.   20009 A Impozit pe venitul din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile 
sociale  şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise 

137   20010 A Impozit pe venitul din piscicultură 

138. 201 - Declaraţie privind veniturile 
realizate din străinătate 
OBS: Nu are pdf inteligent, nu se 

201 20101 A Impozit pe venitul din activităţi independente - activităţi comerciale  
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depune electronic 

139.   20102 A Impozit pe venitul din activităţi independente - profesii libere 

140.   20103 A Impozit pe venitul din activităţi independente - drepturi de proprietate 
intelectuală  

141.   20104 A Impozit pe venitul din - cedarea folosinţei bunurilor 

142.   20105 A Impozit pe venitul din dobânzi 

143.   20106 A Impozit pe venitul din activităţi agricole 

144.   20107 A Impozit pe venitul din silvicultură 

145.   20108 A Impozit pe venitul din piscicultură 

146.   20109 A Impozit pe venitul din operaţiuni de vânzare-cumpărare  de valută la termen, 
pe baza de contract 

147.   20110 A Impozit pe venitul din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile 
sociale  şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise 

148.   20111 A Impozit pe venitul din -dividende 

149.   20112 A Impozit pe venitul din -salarii plătite din România pentru activitatea 
desfăşurată în străinătate 

150.   20113 A Impozit pe venitul din pensii 

151.   20114 A Impozit pe venitul din premii 

152.   20115 A Impozit pe venitul din -jocuri de noroc 

153.   20116 A Impozit pe alte venituri din investiţii 

154.   20117 A Impozit pe -alte venituri 

155.   20118 A Impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal 

      

      

      

      

      

      

III.  Declaraţii care cuprind informaţii în legătură cu 
impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile 
impozabile, conform legii (declaraţii informative) 
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156. 104 - Declaraţie privind 
distribuirea între asociaţi a 
veniturilor şi cheltuielilor 

 

104 10401 T Informaţii privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor  

157. 106 - Declaraţie informativă 
privind dividendele cuvenite 
acţionarilor 

106 10601 A Informaţii privind dividendele  

158. 120 - Decont privind accizele 120 12001 A Informaţii privind acciza total datorată 

159. 130 - Decont privind impozitul la 
ţiţeiul din producţia internă 

130 13001 A Informaţii privind impozitul la titeiul din producţia internă 

160. 204 - Declaraţie anuală de venit 
pentru asocierile fără 
personalitate juridică şi entităţi 
supuse regimului transparenţei 
fiscale 

204 20401 A Informaţii privind impozitul pe venitul din activităţi independente - activităţi 
comerciale  

161.   20402  Informaţii privind impozitul pe venitul din activităţi independente - profesii 
libere 

162.   20403  Informaţii privind impozitul pe venitul din activităţi agricole 

163.   20404  Informaţii privind impozitul pe venitul din silvicultură 

164.   20405  Informaţii privind impozitul pe venitul din piscicultură 

165.   20406  Informaţii privind impozitul pe alte venituri 

166. 205 - Declaraţie informativă 
privind impozitul reţinut la sursă 
şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit 

205 20501 A Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din drepturi de proprietate intelectuală 

 

167.   20502  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din activităţi desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a 
contractelor de agent 
 

168.   20503  Informaţii privind  impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, 
judiciară şi extrajudiciară 
 

169.   20504  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din activităţi independente realizate într-o formă de 
asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere 



 

15 

 

170.   20505  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-
cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte 
operaţiuni similare 
 

171.   20506  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma 
deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal 
 

172.   20507  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit , din câştigurile din transferul titlurilor de valoare, 
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise 

173.   20508  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din salarii 

174.   20509  Informaţii privind  impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din dividende 

175.   20510  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din dobânzi 

176.   20511  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit , din câştigurile din transferul valorilor mobiliare, în 
cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale 

177.   20512  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din lichidarea persoanei juridice 

178.   20513  Informaţii privind  impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din premii 

179.   20514  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din jocuri de noroc 

180.   20515  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din pensii 

181.   20516  Informaţii privind  impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din activităţi agricole 

182.   20517  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din arendare 

183.   20518  Informaţii privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit, din alte surse 
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184. 390 VIES - Declaraţie 
recapitulativă privind livrările/ 
achiziţiile/ prestările 
intracomunitare 

390 39001  Informaţii privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare 

185. 392A - Declaraţie informativă 
privind livrările de bunuri şi 
prestările de servicii efectuate în 
anul .....  

392A 392a01 A Informaţii privind livrarile de bunuri şi prestările de servicii efectuate 

186. 392B - Declaraţie informativă 
privind livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile 
efectuate în anul ....  

392B 392b01 A Informaţii privind livrarile de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile  
efectuate 

187. 393 - Declaraţie informativă 
privind veniturile obţinute din 
vânzarea de bilete pentru 
transportul rutier internaţional de 
persoane, cu locul de plecare 
din România în anul ... 

393 39301 A Informaţii privind veniturille obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul 
rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România 

188. 394 - Declaraţie informativă 
privind livrările/prestarile şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional 

394 39401  Informaţii privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional  

189. 400 - Declaraţie informativă 
privind veniturile din economii 
obţinute din România de 
persoane fizice rezidente în 
state membre ale Uniunii 
Europene, ţări terţe şi teritorii 
dependente sau asociate 

400 40001  Informaţii privind veniturile din economii obţinute din România de persoane 
fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii 
dependente sau asociate  
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