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Material informativ

Declarația 205- Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi 
câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au
obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă
a impozitului pentru următoarele tipuri de venituri:

a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
d) venituri din pensii;
e) venituri din premii;
f) venituri din jocuri de noroc;
g) venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din

Codul fiscal;
h) venituri din activităţi independente prevăzute la art. 682 din Codul fiscal şi venituri

din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal.
Declaraţia se depune şi de intermediarii/societăţile de administrare a

investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate pentru câştigurile/pierderile din
transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit
legii, cu excepţia veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.
În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi
privind mai multe tipuri de venituri, se completează un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în acelaşi formular, câte un tabel,
înscriindu-se datele corespunzătoare pe beneficiari de venit, aferente anului de
raportare.

Termenul de depunere a declaraţiei
Declaraţia se completează şi se depune anual:

a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
b) ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta

completează şi depune o declaraţie rectificativă, în condiţiile art. 105 şi 170 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai
poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială, sau poziţiile care, în mod eronat,
nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

În cazul în care declaraţia se corectează prin eliminarea unei poziţii declarate
eronat în declaraţia iniţială, se va proceda astfel:

a) în tabelul de la cap. IV "Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi
câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit, altele decât cele de la cap. V",
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generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit
din declaraţia iniţială, iar la col. 7 - 10 se va înscrie cifra "0" (zero);

b) în tabelul de la cap. V "Date informative privind impozitul pe veniturile din
dividende" se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia
iniţială, iar la col. 3 - 6 se va înscrie cifra "0" (zero).

Declaraţia se depune la organul fiscal central la care plătitorii de venituri sunt
înregistraţi în evidenţa fiscală.

În cazul plătitorilor de venit nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul
României prin unul sau mai multe sedii permanente, declaraţia se depune la organul
fiscal central pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit
legii.

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

Modificarea intervenită în cuprinsul declarației informative se referă la înlocuirea
sintagmei ”Dividende distribuite, din care:” cu sintagma ”Dividende distribuite” de la
coloana 3, Secțiunea V .

Au fost modificate instrucțiunile de completare referitoare la declararea
dividendelor distribuite care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul
anului în care s-a aprobat distribuirea acestora. Ca urmare, impozitul aferent
dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la
sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde în declaraţia
aferentă perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor.

Biroul Asistență pentru contribuabili- 23.02.2022

O R D I N 179/2022 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/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile
scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”


