
DECLARAÞIE

 INFORMATIVÃ PRIVIND ÎNCEPEREA / ÎNCETAREA ACTIVITÃÞII 
PERSOANELOR FIZICE  CARE 

DESFÃªOARÃ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA ªI CARE OBÞIN VENITURI SUB FORMÃ DE 
SALARII DIN STRÃINÃTATE

Cod 14.13.01.13/5i

C. DATE PRIVIND SITUAÞIA  CONTRIBUABILULUI

     1. Documentul care  reglementeazã raportul de muncã Nr.......................... Data......./......../..............

     2. Data începerii activitãþii....../........./..................

     3. Data încetãrii activitãþii....../........./..................

Nr. înregistrare...................................

Data...................................................

Loc  rezervat organului fiscal

225

Nume, prenume..............................................................
Funcþia.........................................................................

Semnãtura ºi ºtampila

Sub sancþiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele înscrise în acest formular sunt corecte ºi complete.

Nume Prenume

A
d
re

sa

LocalitateJudeþ Sector

Cod numeric personal/
Numãr de identificare fiscalã 

     Strada                                                                            Nr.           Bloc        Scara         Etaj           Ap.

     Cod poºtal     Fax      Telefon      E-mail

Nume, prenume / Denumire

A
d
re

sa
 

LocalitateJudeþ Sector

Cod de identificare fiscalã

     Strada                                                                            Nr.           Bloc        Scara         Etaj           Ap.

     Cod poºtal     Fax      Telefon      E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

A. DATE REFERITOARE LA  PERSOANA  FIZICÃ SAU JURIDICÃ  LA CARE ÎªI DESFASOARÃ  
     ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

Iniþiala
tatãlui



INSTRUC IUNI
de completare a formularului 225 "Declara ie informativ  privind
începerea/încetarea activit ii persoanelor fizice care desf oar

activitate în România i care ob in venituri sub form  de salarii din
str in tate"

Cod 14.13.01.13/5i

    Declara ia se completeaz  de c tre persoanele juridice, fizice sau orice alt
entitate la care î i desf oar  activitatea persoanele fizice care ob in venituri
sub form  de salarii din str in tate.
    În categoria persoanelor care au obliga ia s  depun  declara ia informativ
sunt cuprinse: reprezentan ele din România ale unor firme, asocia ii, funda ii
sau organiza ii cu sediul în str in tate, organiza ii i organisme interna ionale
care func ioneaz  în România etc.
    Declara ia se depune ori de câte ori apar modific ri de natura
începerii/încet rii activit ii în documentele care reglementeaz  raporturile de
munc , în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Pentru fiecare contribuabil care ob ine venituri sub form  de salarii din
str in tate pentru activitatea desf urat  în România, se completeaz i se
depune câte o declara ie.
    Declara ia se completeaz  în dou  exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  locul
desf ur rii activit ii contribuabilului;
    - copia se p streaz  de c tre persoana fizic  sau juridic  la care î i
desf oar  activitatea contribuabilul.
    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 persoanelor fizice sau juridice
men ionate, la solicitarea acestora.

    A. 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 î 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 î i desf oar  activitatea.

    B. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

    Adresa - se completeaz  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.

    C. DATE PRIVIND SITUA IA CONTRIBUABILULUI



    rd. 1. Documentul care reglementeaz  raportul de munc  - se înscrie
num rul i data documentului în baza c ruia contribuabilul î i desf oar
activitatea.
    rd. 2. Data începerii activit ii - se completeaz  în cazul unui raport de
munc  nou, înscriindu-se data începerii activit ii prev zut  în documentul
care reglementeaz  raportul de munc .
    rd. 3. Data încet rii activit ii - se completeaz  în cazul încet rii raportului
de munc , înscriindu-se data încet rii activit ii prev zut  în documentul care
reglementeaz  raportul de munc .
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