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Preciz ări privind completarea şi depunerea  

Formularului 402 "Declara ţie informativ ă privind veniturile de natur ă salarial ă sau asimilate 
salariilor, inclusiv remunera ţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, reziden ţi 

ai altor state membre ale Uniunii Europene, realiza te în România" 
 

Formularul 402 se depune de c ătre pl ătitorii veniturilor de natur ă salarial ă sau asimilate 
salariilor/remunera ţiilor administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, care au ob liga ţia 
calcul ării, re ţinerii şi vir ării impozitului pe veniturile din astfel de remuner aţii.  

Beneficiarii de venit, pentru care se completează formularul 402, sunt persoanele fizice rezidente  în alte 
state membre ale Uniunii Europene , care: 
    - au realizat venituri din România din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de 
muncă sau în baza raportului de serviciu, dar şi din orice alte activităţi dependente, la entităţile raportoare 
din România; 
   - au realizat venituri de la entităţile raportoare din România, în calitate de administratori sau persoane 
asimilate acestora, ca urmare a activităţii de conducere şi administrare, exercitate în sensul legislaţiei în 
materie din România (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de 
supraveghere, membrii consiliului de administraţie) 

 
Tipurile de venit pentru care se depune formularul 402 

    - indemnizaţie brută a administratorilor; 
    - sume din profitul net; 
    - remuneraţii obţinute de directori în baza unui contract de mandat; 
    - remuneraţii suplimentare obţinute de membrii consiliului de administraţie; 
    - indemnizaţii ale directorilor -cum ar fi: indemnizaţii de conducere, în consiliul de administraţie, membrii 
directoratului şi ai consiliului de supraveghere; 

- venituri brute din salarii;  
 - bonusuri, comisioane, onorarii; 

    - indemnizaţie de loialitate ; 
    - indemnizaţii în legătură cu mutarea (reinstalarea) în cadrul serviciului, potrivit dispoziţiilor legale, 
pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; 
    - avantaje primite în legătură cu activitatea desfăşurată ; 
    - avantaje reprezentând cazare sau beneficii similarei; 
    - primele de asigurare plătite de către entitatea raportoare pentru beneficiar de venituri, altele decât 
contribuţiile obligatorii; 
    - avantaje sub formă de stock options şi acţiuni; 
    - daune (conform art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale). 

 
Termenul de depunere  

Formularul 402 se depune anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat. 
 
Organul fiscal competent  

Declaraţia se depune la organul fiscal la care entitatea raportoare este înregistrată în evidenţa fiscală. 
 

Depunerea declara ţiei  
 Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 
 
 
Baza legal ă: Ordinul ANAF 2727/2015,  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală art. 60 alin. (1) şi (3), art. 291 alin. (1) lit. a), b)  
şi c). 
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