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1. SCOP 

Acest document are ca scop descrierea pasilor pentru crearea, generarea si verificarea Declaratiei 

205.  

Nota legislativa:  

Din 2013, declararea impozitului anual pe venitul din salarii se va realiza prin depunerea declaratiei 

205 pentru fiecare salariat - in locul fiselor fiscale.Incepând cu anul 2013, agentii economici platitori 

de venituri din salarii, pentru simplificarea activitatii acestora,  nu vor mai depune fişele fiscale care 

cuprindeau veniturile nete şi impozitele pe salarii aferente, adica acele fise FF1 şi FF2. 

Aceasta reglementare este prevazuta încă din 2011 prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 urmând  
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să se aplice pentru veniturile din salarii obţinute în anul 2012, iar declaraţiile se depun în anul 2013. 

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 850 din 17.12.2012 a fost publicat Ordinul ANAF 

1.913/2012 prin care a fost modificat formularul   205 in sensul ca vechiului formular i s-au adaugat 

si informaţiile necesare reţinerii impozitului pe veniturile din salarii. 

In concluzie declaraţia formular 205 va înlocui fişele fiscale FF1 şi FF2. 

 

2. DESCRIEREA FLUXULUI DE LUCRU 

 

 

2.1. DESCRIEREA FLUXULUI DE LUCRU PENTRU CREAREA UNEI 

DECLARATII INITIALE 205 

 

 

Pentru crearea si generarea Declaratiei initiale 205 se parcurge fluxul urmator: 

 

1. Se actioneaza comanda Declaratia 205 din Utilitare / Declaratia 205: 
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NOTA: Luna in care se va genera declaratia 205 trebuie sa fie inchisa, astfel la apelarea comenzii 

se va genera mesajul: 
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La apelarea comenzii se va deschide fereastra “Declaratia 205”: 

 

 

NOTA: 

o La deschiderea formei se preiau automat sumele aferente din lunile anterioare lunii de 

calcul, respectiv pe anul 2012. Sectiunea II este completata automat cu informatiile pe tip de 

venit – Venit din salarii: 
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o In Sectiunea V – se vor genera datele de venit brut, deduceri personale, alte deduceri, venit 

baza de calcul, impozit pe total an 2012 preluate din  lunile de calcul pe fiecare salariat in 

parte: 

 

o Descrierea fiecarei zone in parte o regasiti in Manualul de utilizare – EduSAL – vs.1.15.8. 

 

2. Adaugarea de noi inregistrari pe tipuri de venit altele decat cele din salarii. 

NOTA: daca singurele venituri de declarat sunt cele din salarii atunci veti trece peste acest pas  
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Pentru adaugarea altor tipuri de venit decat cele din salarii, se va bifa in Sectiunea III tipul de venit 

dorit: 

 

Automat se va insera un nou tabel in Sectiunea IV aferent tipului de venit bifat: 

 

 

Pentru adaugarea unei noi inregistrari se va actiona Comanda Adauga din zona de Comenzi:  

Fluxul de adaugare este: 

 La actionarea butonului se va deschide fereastra: 
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 Se vor completa urmatoarele campuri: 

o Nume si prenume beneficiar de venit: se va completa numele si prenumele beneficiarului de 

venit 

o Cod numeric personal  / Numar de identificare fiscala: se va completa Cod numeric personal  

/ Numar de identificare fiscala beneficiarului de venit 

o Tipul de venit: este setat automat de aplicatie si nu poate fi editat 

o Plata anticipata / Impozit final: campul este editabil doar pentru tipurile de venit: 01, 02, 03 

altfel aplicatia seteaza automat tipul de plata si nu este editabil. 

o Castig (lei) - se va completa in functie de tipul de venit pentru care se face adaugarea  

o Pierdere (lei) - se va completa in functie de tipul de venit pentru care se face adaugarea  

o Baza de calcul a impozitului: se va inregistra baza de calcul a impozitului 

o Impozit retinut (lei): se va inregistra valoarea impozitului retinut. 

 Pentru salvarea datelor se va actiona butonul “Salveaza”, aplicatia va reveni in fereastra 

principala: 
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Asupra inregistrarile salvate se mai pot efectua operatiile: Modifica si Sterge. 

1.) Comanda Modifica: permite modificarea unei inregistrari pe tipul de venit selectat. 

Fluxul de modificare este urmatorul: 

 Se va selecta inregistrarea de modificat si se va actiona butonul “Modifica”, se va deschide 

ferestra: 

 

 Se vor edita campurile de modificat, pentru salvarea datelor se va actiona butonul Salveaza, 

aplicatia va reveni in forma principala. 

 

2.) Comanda Sterge: permite stergerea unei inregistrari pe tipul de venit selectat. 

Fluxul de stergere este urmatorul: 

 Se va selecta inregistrarea de sters si se va actiona butonul “Sterge”, aplicatia va genera 

mesajul de confirmare a stergerii: 
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 Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da” 

 

3. Modificarea / Adaugarea de inregistrari in Sectiunea V pe tipul de venit – 07.Venit din 

salarii: 

 

NOTA:  

 Aceasta sectiune este completata automat cu datele salariatilor de pe lunile anterioare 

inchise, respectiv anul 2012. 

 Daca un salariat a fost incadrat cel putin intr-o luna de calcul din anul 2012 pe functie de 

baza atunci in aceasta sectiune se va seta informatia de “Este functie de baza”. 

 In coloana de Alte deduceri se vor genera sumele inregistrate pe Deducerea de sindicat si 

Pensie facultativa din anul 2012 

 Orice modificare in aceasta sectiune se va reflecta in Sectiunea II. 
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 In coloana de Impozit retinut se vor genera sumele din anul 2012 platite si retinute pe 

Impozit, Diferenta impozit de sindicat (din aplicarea deducerii de sindicat retroactiv si 

Regularizare impozit) 

 

2.1) Pentru adaugarea unei noi inregistrari se va actiona Comanda Adauga din zona de Comenzi:  

NOTA: Un salariat poate avea maxim doua inregistrari, una pe “Functie de baza” si una pe “In afara 

functiei de baza”. 

Fluxul de adaugare este: 

 La actionarea butonului se va deschide fereastra: 

 

 Se vor completa urmatoarele campuri: 

o Nume si prenume beneficiar de venit: se va completa numele si prenumele beneficiarului de 

venit 

o Cod numeric personal  / Numar de identificare fiscala: se va completa Cod numeric personal  

/ Numar de identificare fiscala beneficiarului de venit 

o Functia de baza: se va selecta din lista tipul de functie detinuta 

o Venit brut anual (lei): se va inregistra venit brut obtinut pe anul 2012 
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o Deduceri personale: se va inregistra deducerea personala acordata in anul 2012 pentru 

functiile de baza; nu se completeaza daca inregistrarea este setata pe “In afara functiei de 

baza” 

o Alte deduceri: se va inregistra suma de alte deduceri acordate in anul 2012, respectiv pe 

deducerea de sindicat si pensie facultativa; nu se completeaza daca inregistrarea este pe “In 

afara functiei de baza” 

o Baza de calcul a impozitului: se va inregistra baza de calcul a impozitului pentru anul 2012 

o Impozit retinut (lei): se va inregistra valoarea impozitului retinut pe anul 2012. 

 Pentru salvarea datelor se va actiona butonul “Salveaza”, aplicatia va reveni in fereastra 

principala: 

 

2.2) Comanda Modifica: permite modificarea unei inregistrari pe tipul de venit selectat. 

Fluxul de modificare este urmatorul: 

 Se va selecta inregistrarea de modificat si se va actiona butonul “Modifica”, se va deschide 

ferestra: 

 

 Se vor edita campurile de modificat, pentru salvarea datelor se va actiona butonul Salveaza, 

aplicatia va reveni in forma principala. 
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2.3) Comanda Sterge: permite stergerea unei inregistrari pe tipul de venit selectat. 

Fluxul de stergere este urmatorul: 

 Se va selectat inregistrarea de sters si se va actiona butonul “Sterge”, aplicatia va genera 

mesajul de confirmare a stergerii: 

 

Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da” 

 

4. Salvarea declaratiei: dupa ce datele au fost verificate, se salveaza Declaratia 205 actionand 

butonul “Salveaza”, aplicatia genereaza mesajul: 

 

NOTA1: Daca au fost bifate tipuri de venit in Sectiunea III pentru care nu a fost adaugate si 

inregistrari pe Sectiunea IV atunci salvarea declaratiei nu va fi posibila, aplicatia va genera 

mesajul de eroare: 
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Si va marca sectiunea necompletata: 

 

Pentru salvare se va debifa tipul de venit pentru care nu exista inregistrari 

 

5. Blocarea declaratiei: daca declaratia este in forma finala, inainte de a genera fisierul XML 

declaratia se va bloca, datele nemaiputand fi modificate, se va actiona butonul “Blocheaza”, 

aplicatia genereaza mesajul: 

 

Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”, eticheta butonului “Blocheaza” se va transforma in 

“Deblocheaza”. 

NOTA1: Salvarea declaratiei nu mai este posibila dupa blocarea declaratiei, butonul este 

inactiv. 

Pentru deblocarea declaratiei se va actiona butonul “Deblocheaza”, aplicatia va genera mesajul: 

 

Pentru confirmarea operatiei se va selecta optiunea “Da”. 
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6. Generare fisier XML pentru verificare si validare in softul J:  

 Pentru salvarea fisierului XML se va actiona butonul “Generare fisier XML”, se va deschide 

o fereastra pentru selectarea spatiului de salvare a fisierului XML: 

 

 Dupa salvarea fisierului, acesta poate fi incarcat in Softul J pentru verificare si validare date. 
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2.2. DESCRIEREA FLUXULUI DE LUCRU PENTRU CREAREA UNEI 

DECLARATII RECTIFICATIVE 205 

 

 

 

Pentru crearea si generarea Declaratiei rectificative 205 se parcurge fluxul urmator: 

 

1. Se actioneaza comanda Declaratia 205 din Utilitare / Declaratia 205. Se va deschide 

fereastra: 

 

 

2. Blocarea declaratiei deja depusa: pentru a se crea o declaratie rectificativa, declaratia 

anterioara (initiala sau o alta rectificativa) trebuie sa fie blocata.  
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 Pentru blocare se va actiona butonul Blocheaza, aplicatia genereaza mesajul: 

 

 Pentru confirmarea operatiei de blocare se va selecta optiunea Da. 

 Automat campurile sunt blocate pentru editare si se va activa campul “Creaza rectificativa” 

disponibil in zona “Perioada de raportare”: 
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3. Crearea declaratiei rectificative: Se va actiona butonul “Creaza rectificativa”, aplicatia 

genereaza mesajul: 

 

Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”: 

 

Se va crea o noua declaratie, setata ca fiind rectificativa in care cu exceptia Sectiunea I “Date de 

identificare a platitorului de venit”, nicio sectiune nu are date. 
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4. Adaugarea de noi inregistrari pe tipuri de venit altele decat venit din salarii. 

NOTA: daca singurele venituri de declarat sunt cele din salarii atunci veti trece peste acest pas  

Pentru adaugarea altor tipuri de venit decat cele din salarii, se va bifa in Sectiunea III tipul de venit: 

 

Automat se va insera un nou tabel in Sectiunea IV aferent tipului de venit bifat: 

 

Declaratia rectificativă se intocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai pozitiile corectate, 

declarate eronat în declaratia initială sau pozitiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în 

declaratia initială. 

În cazul în care declaratia se corectează prin eliminarea unei pozitii declarate eronat în declaratia 

initială, se va proceda astfel: se va efectua o adaugare si se vor înscrie datele de identificare ale 

beneficiarului de venit din declaratia initială, iar la col.4-7, se va înscrie cifra "0" (zero); 

 Pentru adaugare se va actiona butonul “Adauga” din zona de Comenzi: 

 La actionarea butonului se va deschide fereastra: 
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 Se vor completa urmatoarele campuri: 

o Nume si prenume beneficiar de venit: se va completa numele si prenumele beneficiarului de 

venit 

o Cod numeric personal  / Numar de identificare fiscala: se va completa Cod numeric personal  

/ Numar de identificare fiscala beneficiarului de venit 

o Tipul de venit: este setat automat de aplicatie si nu poate fi editat 

o Plata anticipata / Impozit final: campul este editabil doar pentru tipurile de venit: 01, 02, 03 

altfel aplicatia seteaza automat tipul de plata si nu este editabil. 

o Castig (lei) - se va completa in functie de tipul de venit pentru care se face adaugarea  

o Pierdere (lei) - se va completa in functie de tipul de venit pentru care se face adaugarea  

o Baza de calcul a impozitului: se va inregistra baza de calcul a impozitului 

o Impozit retinut (lei): se va inregistra valoarea impozitului retinut. 

 Pentru salvarea datelor se va actiona butonul “Salveaza”, aplicatia va reveni in fereastra 

principala: 
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Dupa adaugarea unei inregistrari se pot efectua urmatoarele operatii: Modifica si Sterge. 

2.1) Comanda Modifica: permite modificarea unei inregistrari pe tipul de venit selectat. 

Fluxul de modificare este urmatorul: 

 Se va selectat inregistrarea de modificat si se va actiona butonul “Modifica”, se va deschide 

ferestra: 

 

 Se vor edita campurile de modificat, pentru salvarea datelor se va actiona butonul Salveaza, 

aplicatia va reveni in forma principala. 

 

2.2) Comanda Sterge: permite stergerea unei inregistrari pe tipul de venit selectat. 

Fluxul de stergere este urmatorul: 

 Se va selecta inregistrarea de sters si se va actiona butonul “Sterge”, aplicatia va genera 

mesajul de confirmare a stergerii: 
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 Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da” 

 

5. Adaugarea de inregistrari in Sectiunea V pe tipul de venit – 07.Venit din salarii: 

Declaratia rectificativă se intocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai pozitiile corectate, 

declarate eronat în declaratia initială sau pozitiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în 

declaratia initială. 

În cazul în care declaratia se corectează prin eliminarea unei pozitii declarate eronat în declaratia 

initială, se va proceda astfel: se va efectua o adaugare si se vor înscrie datele de identificare ale 

beneficiarului de venit din declaratia initială, iar la col.4-8, se va înscrie cifra "0" (zero); 

NOTA: un salariat poate avea maxim doua inregistrari, una pe “Functie de baza” si una pe “In afara 

functiei de baza”. 

 

Pentru adaugare se va actiona butonul “Adauga” din zona de Comenzi: 

 La actionarea butonului se va deschide fereastra: 
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 Se vor completa urmatoarele campuri: 

o Nume si prenume beneficiar de venit: se va completa numele si prenumele beneficiarului de 

venit 

o Cod numeric personal  / Numar de identificare fiscala: se va completa Cod numeric personal  

/ Numar de identificare fiscala beneficiarului de venit 

o Functia de baza: se va selecta din lista tipul de functie detinuta 

o Venit brut anual (lei): se va inregistra venit brut obtinut pe anul 2012 

o Deduceri personale: se va inregistra deducerea personala acordata in anul 2012 pentru 

functiile de baza; nu se completeaza daca inregistrarea este setata pe “In afara functiei de 

baza” 

o Alte deduceri: se va inregistra suma de alte deduceri acordate in anul 2012, respectiv pe 

deducerea de sindicat si pensie facultativa; nu se completeaza daca inregistrarea este pe “In 

afara functiei de baza” 

o Baza de calcul a impozitului: se va inregistra baza de calcul a impozitului pentru anul 2012 

o Impozit retinut (lei): se va inregistra valoarea impozitului retinut pe anul 2012. 

 Pentru salvarea datelor se va actiona butonul “Salveaza”, aplicatia va reveni in fereastra 

principala. 
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Dupa adaugarea unei inregistrari se pot efectua urmatoarele operatii: Modifica si Sterge. 

 

1) Comanda Modifica: permite modificarea unei inregistrari pe tipul de venit selectat. 

Fluxul de modificare este urmatorul: 

 Se va selecta inregistrarea de modificat si se va actiona butonul “Modifica”, se va deschide 

ferestra: 

 

 Se vor edita campurile de modificat, pentru salvarea datelor se va actiona butonul Salveaza, 

aplicatia va reveni in forma principala. 

 

2) Comanda Sterge: permite stergerea unei inregistrari pe tipul de venit selectat. 

Fluxul de modificare este urmatorul: 

 Se va selectat inregistrarea de sters si se va actiona butonul “Sterge”, aplicatia va genera 

mesajul de confirmare a stergerii: 
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 Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da” 

 

6. Salvarea declaratiei: dupa ce datele au fost verificate, Declaratia 205 se salveaza actionand 

butonul “Salveaza”, aplicatia genereaza mesajul: 

 

NOTA1: Daca au fost bifate tipuri de venit in Sectiunea III pentru care nu a fost adaugate si 

inregistrari pe Sectiunea IV atunci salvarea declaratiei nu va fi posibila aplicatia va genera 

mesajul de eroare: 

  

Si va marca sectiunea necompletata: 
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Pentru salvare se va debifa tipul de venit pentru care nu exista inregistrari. 

 

7. Blocarea declaratiei: daca declaratia este in forma finala, inainte de a genera fisierul XML 

declaratia se va bloca, datele nemaiputand fi modificate, se va actiona butonul “Blocheaza”, 

aplicatia genereaza mesajul: 

 

Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”, eticheta butonului “Blocheaza” se va transforma in 

“Deblocheaza”. 

NOTA: Salvarea declaratiei nu mai este posibila dupa blocarea declaratiei, butonul este 

inactiv. 

Pentru deblocarea declaratiei se va actiona butonul “Deblocheaza”, aplicatia va genera mesajul: 

 

Pentru confirmarea operatiei se va selecta optiunea “Da”. 

 

8. Generare fisier XML pentru verificare si validare in softul J:  
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 Pentru salvarea fisierului XML se va actiona butonul “Generare fisier XML”, se va deschide 

o fereastra pentru selectarea spatiului de salvare a fisierului XML: 

 

 Dupa salvarea fisierului, acesta poate fi incarcat in Softul J pentru verificare si validare date. 

 

 

 

 


