
  

 

        Anexa nr.3 

 
 
 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare 

a formularelor 

 

a) Denumire: "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi 

entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" (formularul 204) 

     1. Cod: cod 14.13.01.13/2i 

     2. Format: A4/t2 

     3. Caracteristici de tipărire: 

     - se tipăreşte pe ambele feţe; 

     - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare. 

     4. Se difuzează gratuit. 

     5. Se utilizează la : 

  - declararea veniturilor realizate/pierderii înregistrate la nivelul asocierii fără 

personalitate juridică/entității supuse regimului transparenței fiscale; 

- distribuția venitului net/pierderii pe asociați, aferent/e anului anterior celui de 

depunere a declarației, în cazul veniturilor din activităţi independente, drepturi de proprietate 

intelectuală, piscicultură, silvicultură, activităţi agricole, impuse în sistem real, pe baza 

datelor din contabilitate; 

- distribuția venitului net anual impozabil, aferent anului de depunere a declarației, în 

cazul veniturilor din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit. 

     6. Se întocmeşte în două exemplare de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asociației faţă de autorităţile publice. 

     7. Circulă: 

     - originalul, la organul fiscal definit prin ordin; 

     - copia, la asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociației faţă de 

autorităţile publice. 

     8. Se arhivează la dosarul fiscal al asocierii fără personalitate juridică/entității 

supuse regimului transparenței fiscale. 

 



  

 

b) Denumire: "ANEXA nr… privind calcularea venitulu i net anual impozabil din 

activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate 

juridic ă" (Anexă la formularul 204) 

    1. Format: A4/t1 

    2. Caracteristici de tipărire: 

     - se tipăreşte pe o singură faţă; 

     - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare. 

     3. Se difuzează gratuit. 

     4. Se utilizează de către asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri 

din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit. 

     5. Se întocmeşte în două exemplare de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice. 

     6. Circulă: 

     - originalul, împreună cu formularul 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri 

fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", la organul fiscal definit 

prin ordin; 

     - copia, la asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociației faţă de 

autorităţile publice. 

     7. Se arhivează la dosarul fiscal al asocierii fără personalitate juridică. 

 

     


