Ministerul Finantelor
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direc ţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Serviciul Asistență pentru Contribuabili

Depunerea Formularului 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la
sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”

completează şi depune o declaraţie rectificativă.
Cine depune declaraţia:
Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă:
- persoane juridice rezidente şi nerezidente care desfășoară activități pe teritoriul României prin
unul sau mai multe sedii permanente;
- persoana desemnată din asocieri/entităţi transparente fiscal,
(Asocierea/entitatea transparentă fiscal = orice asociere, asociere în participaţiune, asocieri în baza contractelor
de exploatări în participaţie, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este persoană impozabilă distinctă, fiecare asociat/participant fiind subiect de impunere în înţelesul impozitului pe profit sau pe venit, după caz);

pentru beneficiarii de venit nerezidenţi (persoane fizice nerezidente sau persoane
juridice straine):
Declaraţia se depune pentru veniturile obţinute din România, impozabile şi scutite
conform Codului fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de
România cu alte state:
Venituri impozabile:
- dividende;
- dobânzi;
- redevenţe;
- comisioane;
- 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;
- premiile acordate la concursuri organizate în România;
- lichidarea unui rezident;
- servicii prestate de persoane nerezidente;
- remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de
administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unui rezident;
- transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul
operaţiunii de fiducie.
[art. 223 alin. (1) din Codul fiscal]

Veniturile scutite :
- 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
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obligațiunilor emise de către unitățile administrativteritoriale și veniturile obținute din
tranzacționarea valorilor mobiliare emise de către Banca Națională a României;
- venituri din dividende plătite de un rezident unei persoane juridice rezidente într-un alt stat
membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei persoane juridice străine dintr-un
stat membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
- premiile unei persoane fizice nerezidente obținute din România, ca urmare a participării la
festivalurile naționale și internaționale artistice, culturale și sportive finanțate din fonduri publice
- venituri din premiile acordate elevilor și studenților nerezidenți la concursurile finanțate din
fonduri publice;
- venituri din dobânzi si redevenţe care intră sub incidența cap. V din titlul VI din Codul fiscal;
- veniturile persoanelor juridice străine care desfăşoară în România activităţi activităţi de
consultanţă obţinute de persoane juridice străine în cadrul unor acorduri de finanțare gratuită,
încheiate de Guvernul României/autorități publice cu alte guverne/autorități publice sau organizații internaționale guvernamentale ori neguvernamentale;
- dobânzile şi/sau dividendele plătite către fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite în legislaţia statului membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Spaţiului Economic European, cu condiţia existenţei unui instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de
informaţii;
- 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.
[art. 229 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Codul fiscal]

La completarea formularului 207, înainte de completarea secţiunea IV "Date informative privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi", se va
alege la secţiunea III "Date privind natura veniturilor”, tipul venitului (1. impozabil/ 2. scutit).
Pentru fiecare tip de venit, la secţiunea 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
actul normativ aplicabil: Cod fiscal sau convenţia de evitare a dublei impuneri.
De asemenea, pentru completarea corectă a formularului pentru fiecare beneficiar de
venit se va înscrie codul de identificare fiscală/numărul de identificare fiscală, atât din
România, cât şi din ţara de rezidenţă.
În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor, au fost efectuate plăți privind
mai multe tipuri de venituri se completează un singur formular.
Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în același formular câte un tabel (secțiunea IV), înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.
OBS.:
Formularul 207 NU se depune pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, informaţiile despre
acestea regăsindu-se în formularul 112- Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru fiecare beneficiar de venit.
Pentru rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din salarii sau asimilate
salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor, se mai depune şi formularul 402 “Declarație informativă privind
privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor
persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene”.

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, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul eguvernare.ro.
Baza legală: Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare- art. 223 alin. (1), art. 229 alin. (1)
lit. a) si b) şi c), art. 231; Ordinul Preşedintelui ANAF 48/2019 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularelor 205
"Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" şi 207
"Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți".

Material informativ elaborat de către Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili la data de 23.02.2021
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