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MINISTERUL FINAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generala Regională a Finan
Publice Galați 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea
 

Precizări privind completarea formularelor D205 

 În  Monitorul Oficial
aprobarea modelului şi con
reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile
informativă privind impozitul
scutite, pe beneficiari de
 Formularele menționate
ianuarie 2021. 
 
D205: 
 -La D205 se introduce lit.h)
Codul fiscal şi venituri din
-Termenul de depunere 
curent pentru anul expirat 
-Categoria "Venituri din 
Codul fiscal" se selecteaz
calculează prin reţinere 
cele prevăzute la art. 114
-În categoria "Venituri din
venituri din alte surse prev
veniturile prevăzute la art.
contribuabili, alţii decât titularul
ori testamentari ai acestuia,
dobândit în legătură cu 
echivalent, a imobilelor 
potrivit prevederilor Legii
restituire, în natură sau 
regimului comunist în România,
- Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost p
asociaţilor până la sfârş
declaraţia aferentă perioadei 
 
D207: 
-Formularul 207 se va numi "Declara
suportat de plătitorul de venit
-Declaraţia se completeaz
VI din Codul fiscal sau conven
state sau în baza unor acorduri interna
-Termenul de depunere 
curent pentru anul expirat 
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țională de Administrare Fiscală 
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Precizări privind completarea formularelor D205 
 

Oficial nr. 138/10.02.2022 a fost publicat OPANAF
conţinutului formularelor 205 "Declaraţie informativ

tigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit"
impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul

de venit nerezidenţi".  
ionate se utilizează pentru declararea veniturilor realizate

lit.h) ”venituri din activităţi independente prevăzute
din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1

 a declarației este până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 
curent pentru anul expirat (în loc de 31 ianuarie ); 

 alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114
selectează în cazul veniturilor din alte surse pentru care

 la sursă de către plătitorii de venituri, impozitul 
114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal. 
din activităţi independente prevăzute la art. 682 din
prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal"
art. 682 şi art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal,
titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau

acestuia, de la ANRP, ca urmare a valorificării dreptului
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire,
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist

Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
 prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv

România, cu modificările şi completările ulterioare.
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite ac

şitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora
 perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor

Formularul 207 se va numi "Declaraţie informativă privind impozitul reţ
titorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nereziden

ia se completează şi se depune şi pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului 
convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte 

state sau în baza unor acorduri internaţionale la care România este parte, dup
 a declarației este până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 

nt pentru anul expirat (în loc de 31 ianuarie ). 
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și D207 

OPANAF  179/2022 pentru 
informativă privind impozitul 

venit" şi 207 "Declaraţie 
titorul de venit/veniturile 

realizate începând cu 1 

zute la art. 682 din 
1) din Codul fiscal”. 

 în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 

114 alin. (2) lit. k1) din 
care impozitul pe venit se 

 fiind final, altele decât 

din Codul fiscal şi 
fiscal" se cuprind 

fiscal, realizate de către 
sau moştenitorii legali 

dreptului de creanţă 
restituire, în natură sau prin 

comunist în România 
alizarea procesului de 

abuziv în perioada 
ulterioare. 

tite acţionarilor sau 
a aprobat distribuirea acestora se cuprinde în 

a aprobat distribuirea dividendelor. 

ţinut la sursă/impozitul 
/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi". 

i pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului 
iilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte 

ionale la care România este parte, după caz. 
 în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 

  


