
 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 
 
 

O R D I N  nr. ....... 

pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor  205 "Declaraţie informativă 

privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari  

de venit" și 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile 

 scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți"   

 

   

Având în vedere dispozițiile art.5 alin.(4), art.96, art.132 alin.(2), art.230 alin.(5) 

lit.f), art.231 și art.233 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare,  precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice 

comunicat prin adresa nr. ............... din data de ........................, 

        

În temeiul prevederilor art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.11 alin.(3) 

din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

 
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 
 

ORDIN 
 
 

Art.1 - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucțiunile de completare ale 

următoarelor formulare: 

a) 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi 

câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l, prevăzut în 

anexa nr.1; 

b) 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, 

pe beneficiari de venit nerezidenți", cod 14.13.01.13/v.n., prevăzut în anexa nr.2; 



 

 

Art.2 - Formularele prevăzute la art.1 se utilizează pentru declararea veniturilor 

realizate începând cu 1 ianuarie 2018. 

 

Art.3 - Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a 

formularelor de la art.1 sunt prevăzute în anexa nr.3. 

 

Art.4 - Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.5 - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri 

la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.6 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 

generală de administrare a marilor contribuabili,  direcţiile generale regionale ale finanţelor 

publice, precum şi unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

 

Art.7 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Emis la Bucureşti, la ...................... 

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 
 

MIHAELA TRICULESCU 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


