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REFERAT DE APROBARE  
 proiectului de ordin al pre şedintelui Agen ţiei Na ţionale de Administrare 

Fiscal ă pentru aprobarea modelului și 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" și  
207 "Declara ţie informativ ă privind impozitul re ținut la  

surs ă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezi den ți" 
 

 
Ca urmare a modificării și completării dispozițiilor titlurilor IV și VI din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal se impune adaptarea corespunzătoare a modelului, 
conținutului și instrucțiunilor de completare a 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". 

 Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte: 
- modificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din jocuri de noroc la 

distanță și din festivaluri de poker; 
- impozitarea veniturilor realizate de nerezidenți din jocuri de noroc potrivit 

titlului IV din Codul fiscal; 
- modificarea termenului de depunere a declarațiilor informative privind 

veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului. Declarațiile informative se 
depun până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. 

Având în vedere modificările legislative menționate, prin prezentul proiect de 
ordin se propune aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare a 
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". 

Prin prezentul proiect de act normativ sunt propuse o serie de modificări ale 
formularelor, după cum urmează: 

În cazul formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la 
sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, se propun 
următoarele: 

- eliminarea indicatorului ”venit brut”, având în vedere că, potrivit Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.18/2018, pentru veniturile din jocuri de noroc la distanţă 
şi festivaluri de poker, începând cu data de 23 martie 2018, obligația privind 
calculul, reţinerea şi declararea impozitului, pe fiecare beneficiar de venit, revine 
organizatorului sau plătitorului de venituri; 

- introducerea veniturilor obţinute de nerezidenți la jocurile de noroc 
practicate în România; 

- includerea unei secțiuni referitoare la veniturile din dividende, în care sunt 
evidențiate atât veniturile distribuite, cât și veniturile plătite. 

În cazul formularului 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la 
sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți" se propune eliminarea 
informațiilor referitoare la categoria venituri din jocuri de noroc pentru care, 
începând cu data de 23 martie 2018, veniturile obţinute de nerezidenți la jocurile de 
noroc practicate în România se impozitează potrivit Titlului IV ”Impozitul pe venit” 
din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile de stabilire și declarare prevăzute la acest 
titlu. 
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 Astfel, prin abrogarea dispoziției prevăzute la art.223 alin.(1) lit.n) din Codul 
fiscal, impozitul pe veniturile obținute din jocurile de noroc practicate în România de 
persoane nerezidente se declară în formularul 205. 

Formularele 205 și 207 se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar 
de venit, a veniturilor cu regim de reținere la sursă a impozitului, realizate începând 
cu 1 ianuarie 2018.  

 

 
                
 


