


INSTRUC IUNI
de completare a formularului  224 “Declara ie privind veniturile sub

form  de salarii din str in tate ob inute de c tre persoanele fizice care
desf oar  activitate în România i de c tre persoanele fizice române

angajate ale misiunilor diplomatice i posturilor consulare acreditate în
România”

Cod 14.13.01.13/5

 Declara ia se completeaz  de c tre persoanele fizice care i i
desf oar  activitatea în România i ob in venituri sub form  de salarii din
str in tate, precum i de c tre persoanele fizice române angajate ale
misiunilor diplomatice i ale posturilor consulare acreditate în România.
 Termen de depunere:
 - lunar, pân  la data de 25 inclusiv a lunii urm toare pentru care s-a
realizat venitul;
 - ori de câte ori contribuabilul constat  erori în declara ia anterioar ,
prin completarea unei declara ii rectificative, situa ie în care se înscrie “X” în

su a special prev zut  în acest scop.
 Declara ia se completeaz  de c tre contribuabili sau de c tre
reprezentan ii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, cite i corect toate
datele prev zute de formular, în dou  exemplare:
 - originalul se depune la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
 - copia se p streaz  de c tre contribuabil.
 Declara ia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul
po tal, prin scrisoare recomandat .
 Declara ia se pune gratuit la dispozi ie contribuabilului, la solicitarea
acestuia.

 A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Adresa - se completeaza adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal  - se înscrie codul

numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate
al fiec rui contribuabil sau num rul de identificare fiscal  atribuit de c tre
Ministerul Finan elor Publice cu ocazia înregistr rii fiscale, dup  caz.
 Documentul care reglementeaz  raportul de munc  - se înscriu
num rul i data documentului încheiat cu angajatorul, în baza c ruia
contribuabilul i i desf oar  activitatea.

Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate prev zut  în
documentul care reglementeaz  raportul de munc .

 B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZIC  SAU JURIDIC  LA
CARE Î I DESF OAR  ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

Cod de identificare fiscal  - se completeaz , dup  caz, dac persoana
fizic  sau juridic  la care i i desf oar  activitatea contribuabilul este
înregistrat  fiscal i are atribuit cod de identificare fiscal , conform legisla iei
române.

Adresa - se completeaz  adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice
sau juridice la care contribuabilul i i desf oar  activitatea.



 C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE  VENITURILE SUB
FORM  DE SALARII DIN STR IN TATE
 rd.1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani i/sau în natur
realizate de contribuabil în luna de raportare.
 rd.2. Contribu ii sociale datorate potrivit legii - se înscrie suma total  a
contribu iilor obligatorii, datorate de contribuabil în luna de raportare potrivit
legii i pl tite (rd.2a+rd.2b+rd.2c):
  2a) contribu ia pentru asigur ri sociale - se înscrie suma
reprezentând  contribu ia individual  de asigur ri sociale, datorat  potrivit
prevederilor legale;
  2b) contribu ia  pentru asigur rile de omaj - se înscrie suma
reprezentând contribu ia  pentru protec ia social  a omerilor, datorat  potrivit
prevederilor legale;

2c) contribu ia pentru asigur rile sociale de s tate - se înscrie
suma reprezentând contribu ia pentru asigur rile sociale de s tate,
datorat  potrivit prevederilor legale.
 rd.3. Venitul net - se calculeaz  ca diferen a între venitul brut i suma
total  a contribu iilor sociale datorate, potrivit legii (rd.1-rd.2).
 rd.4. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale
cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza
documentelor justificative care atest  dreptul de deducere. Se completeaz
numai de c tre persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.
 rd.5. Cotiza ia sindical  pl tit : se înscrie suma reprezentând cotiza ia
sindical  pl tit  în luna de raportare;
 rd.6. Contribu iile la fondurile de pensii facultative: se înscrie suma
reprezentând contribu iile la fondurile de pensii facultative, astfel încat la
nivelul anului s  nu dep easc  echivalentul în lei a 200 de euro;
 rd.7. Venit baz  de calcul:
 - pentru func ia de baz : se înscrie suma calculat  prin sc derea
deducerilor personale (rd.4), a cotiza iei sindicale pl tite (rd.5) i a
contribu iilor la fondurile de pensii facultative (rd.6) din venitul net (rd.3);

- în celelate cazuri: se preia suma înscris  la rd.3.
 rd.8. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin
aplicarea cotei de 16% asupra venitului baz  de calcul (rd.7).
 rd.9 Impozit anual datorat – se înscrie suma impozitului anual calculat
prin însumarea impozitului lunar datorat de contribuabil în luna de raportare,
potrivit legii.

Acest rând se va completa în declara ia depus  pentru luna decembrie,
respectiv luna în care contribuabilul i-a încetat raportul contractual de
munca, dup  caz.

 D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completeaz  numai în cazul în care obliga iile de declarare a

veniturilor se îndeplinesc de c tre reprezentantul fiscal desemnat de
contribuabil.

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscal  - se înscrie codul de identificare fiscal  al

reprezentantului fiscal.



Caracteristici de tip rire, modul de difuzare,
de utilizare i p strare a formularului

1. Denumire: Declara ie privind veniturile sub form  de salarii din str in tate
ob inute de c tre persoanele fizice care desf oar  activitate în România i
de  c tre  persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice  i
posturilor consulare acreditate în România
2. Cod: 14.13.01.13/5
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tip rire:- se tip re te:(seturi)
                                                        -pe fa  con inutul declara iei
                                                        -pe verso instruc iunile de completare
                                          - se poate utiliza i echipament informatic pentru

editare i completare
5. Se difuzeaz : gratuit
6. Se utilizeaz  la: declararea lunar  a veniturilor sub form  de salarii din
str in tate, ob inute de c tre persoanele fizice care desf oar  activitate în
România
7. Se întocme te în: 2 exemplare
          de: contribuabil sau reprezentantul fiscal
8. Circul : - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin
        - copia la contribuabil
9. Se arhiveaz : la dosarul contribuabilului.
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