
 
 
 
 
 
 

      Depunerea  Formularului 207 „Declara ţie informativ ă 
privind impozitul re ţinut la surs ă/ 

veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezid enţi”  
 

 
Formularul 207 se depune pân ă la data de 31 ianuarie 2019 , de către plătitorii de venituri 

cu regim de reţinere la sursă pentru beneficiari de venit nerezidenţi (persoane fizice sau persoane 
juridice), pentru: 

 
1. Veniturile impozabile  în România conform articolului 223 alineat (1) din Codul fiscal şi 
convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri reprezentând: 
- venituri din dividende;        
- venituri din dobânzi; 
- venituri din redevenţe; 
- venituri din comisioane; 
- venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România, indiferent dacă veniturile sunt 
primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane; 
- venituri din premii acordate la concursuri organizate în România; 
- venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române; 
- venituri din servicii prestate de persoane nerezidente; 
- venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de 
administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române; 
- venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în 
cadrul operaţiunii de fiducie. 
 
2. Veniturile scutite  în România conform articolului 229 alineat (1) din Codul fiscal şi 
convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri reprezentând: 
-  venituri din dobânzi; 
- veniturile obţinute din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operațiunilor 
de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale și veniturile 
obținute din tranzacționarea titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de către unitățile administrativ-
teritoriale și veniturile obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare emise de către Banca Națională a 
României; 
- venituri din dividende; 
-  venituri din premii; 
-  venituri din redevenţe; 
-  venituri din activităţi de consultanţă; 
- veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale 
cărui fonduri de câștiguri provin şi din România. 
 

Aten ţie:   
 

� La completarea formularului 207 , înainte de completarea capitolului IV se va alege la capitolul III Felul 
venitului (1. impozabil/ 2. scutit) şi apoi tipul venitului. Pentru fiecare tip de venit, la capitolul IV din formular 
se generează un tabel în care vor fi încărcate datele beneficiarilor de venit şi suma veniturilor/impozitului 
reţinut la sursă, precum şi legea aplicabilă.  

� De asemenea, pentru completarea corectă a formularului pentru fiecare beneficiar de venit se va înscrie 
codul de identificare fiscal ă/num ărul de identificare fiscal ă, atât din România,  cât şi din ţara de 
rezidenţă. 
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� Nu se declară veniturile din salarii sau asimilate salariilor, care se supun impozitării conform titlului IV din 
Codul fiscal. Aceste venituri se vor declara însă în formularul 402 , dacă beneficiarii veniturilor sunt 
rezidenţi ai altor state membre ale UE. 

 
Formularul 207  se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe site-ul 
www.anaf.ro şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

 
 
Baza legal ă:  

• Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare; 
• Ordinul Pre şedintelui ANAF  48/2019 pentru aprobarea modelului şi con ținutului formularelor 

205 "Declara ţie informativ ă privind impozitul re ţinut la surs ă şi câştigurile/pierderile din 
investi ții, pe beneficiari de venit" şi 207 "Declara ţie informativ ă privind impozitul re ținut la 
surs ă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezi denți" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

          Material informativ elaborat la data de 16.01.2019 
    


