
ORDIN nr. 588 din 27 februarie 2008 privind stabilirea 
categoriilor de obligaŃii fiscale pentru care organul fiscal 
transmite contribuabililor, prin poştă, formularele de 
declaraŃii de venit 
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind 
organizarea şi funcŃionarea Ministerului Economiei şi FinanŃelor, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 82 alin. (6) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
ministrul economiei şi finanŃelor emite următorul ordin: 

Art. 1 
Pentru îndeplinirea obligaŃiei de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2007, 
se aprobă transmiterea prin poştă, de către organul fiscal, către contribuabili - 
persoane fizice a unui pachet informaŃional conŃinând următoarele: 
a)2 exemplare ale formularului 200 "DeclaraŃie privind veniturile realizate", cod 
14.13.01.13; 
b)Ghidul pentru completarea şi depunerea DeclaraŃiei privind veniturile realizate în 
anul 2007; 
c)scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de preşedintele AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală; 
d)plicul "CR", destinat transmiterii declaraŃiei de venit de către contribuabili către 
organul fiscal; 
e)plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informaŃional către 
contribuabili. 

Art. 2 
Modelele şi conŃinutul formularelor adaptate pentru trimiterea/primirea prin poştă, 
precum şi cele ale Ghidului pentru completarea şi depunerea DeclaraŃiei privind 
veniturile realizate în anul 2007, ale scrisorii semnate de preşedintele AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală, ale plicului "CR" destinat transmiterii declaraŃiei de 
venit de către contribuabili şi ale plicului exterior transmis contribuabililor sunt 
prezentate în anexă. 

Art. 3 
Costurile poştale pentru transmiterile în regim "recomandat", precum şi costurile 
poştale pentru transmiterile returnate sunt suportate de AgenŃia NaŃională de 
Administrare Fiscală. 
Costurile poştale pentru trimiterile sosite cu indicaŃia specială "CR" - recomandat, la 
unităŃile fiscale destinatare, de la contribuabili sunt suportate de direcŃiile generale 
ale finanŃelor publice judeŃene şi a municipiului Bucureşti, din bugetele proprii. 

Art. 4 
- Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 5 
DirecŃia de îndrumare şi asistenŃă a contribuabililor, DirecŃia de investiŃii, achiziŃii 
publice şi servicii interne, DirecŃia de buget şi contabilitate internă, DirecŃia generală 
de tehnologia informaŃiei, precum şi direcŃiile generale ale finanŃelor publice judeŃene 



şi a municipiului Bucureşti şi unităŃile lor subordonate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 

Art. 6 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 

Ministrul economiei şi finanŃelor, 
Varujan Vosganian 

ANEXĂ: 
1 - formularul 200 "DeclaraŃie privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13; 
2 - Ghidul pentru completarea şi depunerea DeclaraŃiei privind veniturile realizate în 
anul 2007; 
3 - scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de preşedintele AgenŃiei NaŃionale 
de Administrare Fiscală; 
4 - plicul "CR", destinat transmiterii declaraŃiei de venit de către contribuabili; 
5 - plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informaŃional către 
contribuabili. 
 

 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANłELOR 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

Cabinet Preşedinte 

Stimate contribuabil, 
Obiectivul strategic major al AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscala constă în 
transformarea sa într-o administraŃie europeană modernă, eficientă, asigurând 
mediul optim în care contribuabilii să-şi îndeplinească obligaŃiile bugetare. În acest 
sens AgenŃia este preocupată să vă pună la dispoziŃie servicii moderne şi uşor de 
utilizat. 
Unul din serviciile destinate dumneavoastră şi oferit în mod gratuit de AgenŃia 
NaŃională de Administrare Fiscală este transmiterea/primirea prin poştă a 
declaraŃiilor de venit, astfel încât dumneavoastră să vă puteŃi îndeplini într-un mod 
cât mai simplu obligaŃiile de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2007. 
Începând cu acest an, printre alte servicii moderne şi mai rapide puse la dispoziŃia 
dumneavoastră, vor fi sistemul de depunere on-line a declaraŃiilor fiscale, ca metodă 
alternativă la depunerea prin poştă a declaraŃiilor fiscale, precum şi posibilitatea de 
plată prin card a sumelor datorate bugetului de stat, reprezentând impozit pe venit. 
Totodată, în acest an AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală vă va pune la 
dispoziŃie o bază unică de date, cu întrebări şi răspunsuri privind problematica 
fiscală. În acest fel, veŃi fi ajutaŃi în declararea veniturilor şi plata impozitelor. 
Sperăm ca, prin utilizarea acestor servicii, dumneavoastră să vă puteŃi îndeplini 
obligaŃiile de declarare a veniturilor şi de plată a impozitelor, într-un mod cât mai 
simplu şi mai rapid, câştigând astfel timp preŃios pentru activitatea dumneavoastră. 
Vă mulŃumesc anticipat pentru contribuŃia dumneavoastră la realizarea veniturilor 
bugetului general consolidat. 

 
GHID PENTRU COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA DECLARAłIEI PRIVIND VENITURILE 
REALIZATE ÎN ANUL 2007 



Pentru completarea corectă a formularelor, vă rugăm să citiŃi cu atenŃie îndrumările 
de mai jos: 
AVEłI OBLIGAłIA 
de a depune DeclaraŃia privind veniturile realizate dacă, în anul 2007, aŃi obŃinut 
venituri din categoria: 
1.ActivităŃi independente 
2.Venituri din cedarea folosinŃei bunurilor 
3.Venituri din activităŃi agricole impuse în sistem real 
4.Câştiguri din transferul titlurilor de valoare 
5.Câştiguri din operaŃiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen 
ATENłIE! 
În cazul în care aŃi realizat mai multe categorii de venit din mai multe surse veŃi 
completa. În cadrul aceluiaşi formular câte un cartuş (ex.: cartuşul 1 A - 1 B - 1 C. 
cartuşul 2 A -2 B - 2 C etc.), corespunzător fiecărei surse de venit. Dacă în anul 2007 
aŃi obŃinut venituri din activităŃi independente impuse pe bază de norme de venit, nu 
aveŃi obligaŃia depunerii declaraŃiei, cu excepŃia situaŃiei în care aŃi depus declaraŃia 
privind venitul estimat în luna decembrie 2007 şi pentru care nu s-au stabilit plăŃi 
anticipate. 
CUM COMPLETAłI DECLARAłIA PE VENIT - FORMULARUL 200 
- în situaŃia în care, în formularul 200 "DeclaraŃie privind veniturile realizate", datele 
dv. de identificare sunt completate eronat, vă rugăm să le corectaŃi, pentru a 
corespunde datelor înscrise în documentul dv. de identitate (BI/CI) la momentul 
depunerii declaraŃiei, caz în care, anexaŃi copie după actul dv. de identitate. 
I.DATE DE IDENTIFICAREA CONTRIBUABILULUI 
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal. 
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - înscrieŃi codul numeric personal 
din documentul dv. de identitate sau numărul de identificare fiscală, (NIF), atribuit 
de organul fiscal, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. 
II.DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT 
- Cap. A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 
rd. 1., rd. 2. rd. 3. rd. 4, rd. 6 şi rd. 7 se completează conform cerinŃei. 
rd. 5. Sediul - se completează adresa sediului sau a locului principal de desfăşurare a 
activităŃii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte 
de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a 
activităŃii, după caz. Dacă realizaŃi venituri din activităŃi agricole, veŃi înscrie 
denumirea unităŃii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul/terenurile, 
respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz. 
rd. 8, rd. 9. Data începerii/încetării activităŃii - se completează numai dacă aŃi 
început/încetat activitatea în cursul anului fiscal 2007. 
Dacă sunteŃi persoană fizică autorizată care a încetat activitatea în cursul anului 
2007, veŃi înscrie data depunerii autorizaŃiei de funcŃionare la organul emitent. 
- Cap. B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL 
1 ACTIVITĂłI INDEPENDENTE 
a)dacă aŃi realizat venituri din activităŃi comerciale, profesii libere, din drepturi de 
proprietate intelectuală determinate în sistem real şi aŃi desfăşurat activitatea în mod 
individual, completaŃi declaraŃia, pe baza datelor din evidenŃa contabilă, la rd. 1. 
Venit brut, rd. 2. Cheltuieli deductibile, rd. 2.1. Cheltuieli deductibile, rd 3. Venit net, 
rd. 3.1. venit net aferent activităŃilor cu regim de reŃinere la sursă şi rd. 5. Pierdere 
fiscală/Pierdere netă anuală. 
Precizări: în cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice 
formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină 
pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. 



DeclaraŃia se completează pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, 
astfel: 
- la rd. 1. Venit brut - înscrieŃi suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau 
echivalentul în lei al veniturilor în natură, realizate în anul 2007, din toate sursele, 
- la rd 2.2. Cheltuieli forfetare - înscrieŃi suma rezultată prin aplicarea unei cote de 
cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, sau prin 
aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de 
proprietate intelectuala aferente operelor de artă monumentală. 
- rd 2.4. ContribuŃii sociale obligatorii plătite - se completează numai dacă aŃi stabilit 
venitul net pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuŃiile 
sociale obligatorii plătite. 
ATENłIE 
- rd 2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează numai 
daca aŃi obŃinut, în anul 2007, venituri din drepturi de proprietate intelectuală 
transmise prin succesiune, din exercitarea dreptului de suită sau ca remuneraŃie 
compensatorie pentru copia privată, înscriind suma totală plătită organismelor de 
gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuŃii de colectare şi de 
repartizare a veniturilor între titularii de drepturi. 
b)dacă aŃi realizat venituri din activităŃi independente desfăşurate într-o formă de 
asociere, declaraŃia se completează astfel: 
b.1)În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane 
juridice, completaŃi numai rd. 3 (venit net), respectiv rd. 5 (pierdere fiscală pierdere 
netă anuală) pe baza datelor de la cap. V din DeclaraŃia anuală de venit pentru 
asocierile fără personalitate juridică, (formularul 204). 
b.2.)În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, 
care nu dau naştere unei persoane juridice, completaŃi rd. 1, rd. 2(cu rd. 2.4), rd. 3 
şi rd. 3.1 sau rd. 5, după caz, 
2 VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINłEI BUNURILOR 
DeclaraŃia se completează la rd. 1. Venit brut, rd. 2. Cheltuieli deductibile, rd. 3. 
Venit net. 
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se completează dacă aŃi optat pentru determinarea 
venitului net în sistem real, conform documentelor contabile. 
rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - se completează dacă aŃi optat pentru determinarea 
venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. ÎnscrieŃi suma rezultată prin 
aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), 
reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului. 
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - completaŃi numai dacă aŃi optat pentru 
determinarea venitului net/pierdere în sistem real, şi dacă în anul 2007 aŃi înregistrat 
pierderi. ÎnscrieŃi suma reprezentând diferenŃa obŃinută prin scăderea rd. 1 din rd. 2. 
În situaŃia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul 
brut anual se determină pe baza chiriei /arendei lunare evaluate la cursul de schimb 
al pieŃei valutare comunicat de Banca NaŃională a României, din ultima zi a fiecărei 
luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere. 
În situaŃia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe 
baza preŃurilor medii ale produselor agricole conform Legii nr. 571/2003 priivind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
3 VENITURI DIN ACTIVITĂłI AGRICOLE 
a)dacă aŃi realizat venituri din activităŃi agricole determinate în sistem real şi aŃi 
desfăşurat activitatea în mod individual, cap. B al declaraŃiei se completează atât la 
rd. venit brut cat şi la rd. cheltuieli, respectiv venitul net sau pierderea realizată. 
b)dacă aŃi realizat venituri din activităŃi agricole desfăşurate într-o formă de asociere. 
Între persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, declaraŃia se 



completează numai la rd. 3 venit net, respectiv rd. 5 pierdere fiscală/pierdere netă 
anuală cu sumele înscrise în tabelul de la cap, V din DeclaraŃia anuală de venit 
pentru asociaŃiile fără personalitate juridică. (formularul 204), corespunzătoare 
numelui dv. 
DeclaraŃia se completează pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru 
fiecare localitate în a cărei rază teritoriala se află terenul. 
În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităŃi se află mai multe terenuri, se 
va depune o singură declaraŃie. 
4 CÂŞTIGURI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE 
DeclaraŃia se depune dacă aŃi obŃinut câştiguri din transferul titlurilor de valoare, 
altele decât părŃile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăŃilor închise şi aveŃi 
obligaŃia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, conform legii, în funcŃie 
de perioada deŃinerii. 
DeclaraŃia se completează la rd. 4 Câştig net anual sau la rd. 5 Pierdere 
fiscală/Pierdere netă anuală. 
ATENłIE! 
Dacă în anul 2007 aŃi realizat câştiguri/pierderi din tranzacŃionarea titlurilor de 
valoare, veŃi evidenŃia, în DeclaraŃie, în mod distinct, câştigul net anual/pierderea 
netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare 
deŃinute mai mult de 365 de zile, precum şi câştigul net anual/pierderea netă anuală 
din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deŃinute mai puŃin 
de 365 de zile. inclusiv. 
La declaraŃie anexaŃi documente justificative privind tranzacŃiile efectuate, eliberate 
de intermediari sau plătitorii de venit, din care să rezulte câştigul/pierde rea 
declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reŃinut ca plată anticipată, pentru 
anul fiscal 2007. 
5 CÂŞTIGURI DIN OPERAłIUNI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN 
DeclaraŃia se depune dacă aŃi obŃinut câştiguri din operaŃiuni de vânzare-cumpărare 
de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaŃiuni de acest 
gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacŃionale pe pieŃe autorizate şi 
supravegheate de CNVM, şi au obligaŃia stabilirii câştigului net anual; pierderii nete 
anuale, potrivii legii. 
DeclaraŃia se completează la rd. 4 Câştig net anual sau la rd. 5 Pierdere 
fiscală/Pierdere netă anuală. 
La declaraŃie anexaŃi documente justificative privind tranzacŃiile efectuate, eliberate 
de intermediari sau plătitorii de venit, din care să rezulte câştigul/pierderea 
declarat/deci arată, precum şi impozitul calculat şi reŃinut ca plată anticipată, pentru 
anul fiscal 2007. 
- Cap. C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT 
Se completează la rd. 1., rd. 2. Venit net /Pierdere fiscală, daca aŃi realizat în anul 
fiscal 2007 venituri din activităŃi independente scutite la plata impozitului pe venit, 
conform legislaŃiei specifice. 
III.DESTINAłIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL NET ANUAL 
IMPOZABIL/CÂŞTIGUL NET ANUAL 
Se completează conform cerinŃei şi numai dacă aŃi efectuat, în cursul anului fiscal 
2007, cheltuieli cu burse private, conform legii şi solicitaŃi restituirea acestora şi/sau 
optaŃi pentru virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul datorat pe venitul net 
anual impozabil/câştigul net anual pe fiecare sursă şi categorie de venit, pentru 
susŃinerea unei singure entităŃi non profit care se înfiinŃează şi funcŃionează potrivii 
legii sau unei unităŃi de cult. 
Notă: dacă aŃi realizat venituri din activităŃi independente/activităŃi agricole, impuse 
pe bază de normă de venit, şi nu aveŃi obligaŃia depunerii declaraŃiei, dar aŃi efectuat 
în cursul anului fiscal 2007, cheltuieli cu burse private şi solicitaŃi restituirea acestora 



şi/sau optaŃi pentru virarea unei sume în contul unei entităŃi non profit sau unei 
unităŃi de cult, puteŃi completa capitolul I, II, 1 A, precum şi capitolul 111 din 
formularul 200. 
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se 
prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce 
verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraŃia se transmite prin 
poştă, documentele de mai sus se anexează în copie. 
Suma - se completează cu suma solicitata a fi virată în contul entităŃii non 
profit/unităŃii de cult, în situaŃia în care nu cunoaşteŃi suma care poate fi virată, nu 
veŃi completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma 
admisă, conform legii. 
Cont bancar (/BAN) - înscrieŃi codul IBAN al contului bancar al entităŃii non 
profit/unităŃii de cult (vă rugăm să vă asiguraŃi de corectitudinea acestuia). 
IV.DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL 
Se completează numai în cazul în care obligaŃiile de declararea veniturilor se 
îndeplinesc de către reprezentantul fiscal al contribuabilului completând datele de 
identificarea acestuia. 
IMPORTANT 
1 Vă recomandăm să utilizaŃi plicul primit pentru transmiterea prin poştă a 
declaraŃiei de venit, iar depunerea acestuia la oficiile poştale să se facă în zilele 
lucrătoare, altfel taxele poştale suplimentare vor fi suportate de dv., întrucât C.N. 
Poşta Română percepe tarife poştale majorate pentru depunerile efectuate în zilele 
de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale. 
2 Dacă aveŃi nelămuriri referitoare la modul de completare a formularelor de 
DeclaraŃie, vă puteŃi adresa organului fiscal de domiciliu, puteŃi solicita informaŃii la 
telefonul 0314.039.160 sau puteŃi accesa pagina de Internet www.mfinanŃe.ro, 
portal ANAF, domeniul AsistenŃă contribuabili, subdomeniul Formulare care au 
ataşate şi instrucŃiunile de completare. 
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