Braşov, Bd. Mihail Kogălniceanu nr.7

DEPUNEREA FORMULARULUI 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la
sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit"

Pentru veniturile realizate în anul 2020, Declaraţia 205 se completează şi se depune
până în 28 FEBRUARIE 2021-ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul
expirat, respectiv 1 MARTIE 2021,
de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe
veniturile datorat de persoanele fizice, cu regim de reţinere la sursă a impozitului, pentru
următoarele tipuri de venituri:
a) dividende; (Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite actionarilor/
asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale se cuprind în
Declarația 205 aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situațiilor financiare anuale).
b) dobânzi;
c) lichidarea unei persoane juridice;
d) pensii;
e) premii;
f) jocuri de noroc;
g) din alte surse.
Declarația se depune și de intermediarii/societățile de administrare a
investițiilor/societățile de investiții autoadministrate pentru câștigurile/pierderile din transferul
titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, cu excepția veniturilor
neimpozabile.
ATENŢIE! Declaraţia 205 NU se depune de:
- plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, de venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din
asocieri cu persoane juridice.
Aceste persoane au obligaţia depunerii formularului 112- Declarație privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate,
pentru fiecare beneficiar de venit.
Baza legală :
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - art. 132 ;
- Ordinul ANAF nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205
"Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe
beneficiari de venit" și 207 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile
scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți"
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