
1 
 

Formularul 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa 
si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" 

  
 Ordinul nr. 1913/2012 aprobă modelul formularului 205 "Declaraţie informativă privind 

impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit". 
 Astfel, declararea impozitului pe venitul din salarii si asimilate salariilor se face, 

incepand cu anul 2013 prin formularul 205, pentru veniturile din salarii si asimilate 
salariilor aferente anului 2012. Acest formular inlocuieste fisele fiscale. 

 In declaratie, angajatorul va inscrie impozitul anual pe venitul din salarii si asimilate 
acestora pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin însumarea impozitului aferent 
venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni din anul de raportare 
în care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora. 

 Odata cu eliminarea fiselor fiscale si a obligatiei de a inmana salariatului un exemplar 
dupa acestea, se instituie in sarcina angajatorilor, conform art. 59 alin 2 din Codul 
Fiscal, obligatia de a elibera, la cererea angajatilor, un document care sa cuprinda cel 
putin informatii privind: 

o datele de identificare ale contribuabilului, 
o venitul realizat in cursul anului, 
o deducerile personale acordate, 
o impozitul calculat si retinut. 

 Formularul nu este tipizat, putand fi personalizat de fiecare angajator in parte. Va rugam 
sa gasiti anexat prezentei informari un model de adeverinta cu privire la impozitul pe 
salarii retinut in cursul anului. 

 Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în 
evidenţa fiscală. 

 În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, 
declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare se depune de catre 
contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul 
fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. 

 În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este 
plătitor de venituri din salarii, declaraţia se depune la organul fiscal la care sediul 
permanent din România este înregistrat în evidenţa fiscală. 

 In situatia salariatilor detasati, Declaraţia 205 se completează de către unitatea care a 
încheiat contractele de muncă pentru salariaţii care au fost detaşaţi la o altă unitate. 
Atunci cand plata venitului salarial se face de unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi, 
angajatorul care i-a detaşat îi comunică angajatorului la care aceştia sunt detaşaţi 
datele referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare salariat, precum 
şi eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului. Pe baza acestor date, 
unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii, calculează 
impozitul şi transmite lunar unităţii de la care au fost detaşaţi informaţii privind venitul 
brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum şi impozitul reţinut pentru 
angajat, în scopul completării declaraţiei. 

 Declaratia se poate depune atat on – line, prin intermediul portalului e-guvernare, cat si 
pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi 
ştampilat. 

 Termenul de depunere al declaratiei 205 pentru toti platitorii de venituri catre 
persoanele fizice la care s-a efectuat retinerea, la sursa, a impozitului pe venitul realizat 
de acestea, pentru veniturile aferente anului 2012 este data de 28 februarie 2013. 

 Nedepunerea declaratiei 205 sau depunerea dupa termenul legal (declaratie informativa) 
de catre operatorii economici care nu respecta termenul legal de depunere (până în 
ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat) reprezinta 
contraventie si se pedepseste cu ameda cuprinsa intre 12.000 si 14.000 lei. Aceasta 
sanctiune este superioara celei stabilite anterior pentru neideplinierea obligatiilor legale 
privitoare la fisele fiscale.
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 Număr de înregistrare la angajator..................data..................... 
ADEVERINŢĂ 

 
A.      Date privind privind impozitul pe veniturile din salarii: 

  
B.1. Pentru doamna / domnul                   , CNP                            , posesor al C.I. 

seria     nr.       eliberat de                   la data de               , salariat din data de                        , în calitatea 
noastră de angajator, am retinut si virat la bugetul de stat urmatoarele sumele reprezentând impozit pe venitul 
din salarii si asimilate salariilor după cum urmează: 

 

Nr. Crt 
Luna 

şi 
anul 

Venit brut 
  

Deduceri 
personale 

Alte deduceri Baza de 
calcul 

Impozit 
retinut 

1 2 3 4   5  6 7  
1 Ianuarie 2012           
2 Februarie2012           
3 Martie 2012           
4 Aprilie 2012           
5 Mai 2012           
6 Iunie 2012           
7 Iulie 2012           
8 August 2012           
9 Septembrie 2012           

10 Octombrie 2012           
11 Noiembrie 2012           
12 Decembrie 2012           

 
Mentionam ca salariatul are/ nu are functia de baza in cadrul societatii noastre. 
 
Salariatul beneficiaza de deducere suplimentara pentru urmatoarele persoane: 

1. 1. 
2. 2. 

 
B. Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului:  
 
Data angajării : 
 
Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu : 
 
Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate*: NU ESTE CAZUL 

Data de suspendare.................... data de încetare a suspendarii...............motivul suspendării 
**..................... 
................................ 
*) se completează pentru fiecare perioadă de suspendare 
**) în cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu 
medical. 
 
Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conţinutul acestei 
adeverinţe şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă. 
  
Administrator/Director/Reprezentant legal                                                                     Compartimentul 
................... 
                 Nume şi prenume, funcţia                                                                     Nume şi prenume, funcţia 
                       (în clar)                                                                                                           (în clar) 
--------------------------------------------------                                                                     -------------------------------------- 
                      DIRECTOR                                                                                                      INTOCMIT 
 


