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OpANAF nr. 18 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie 
informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din 
investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind 
impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de 
venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“. Monitorul 
oficial nr. 47 din 17.01.2023 
 
Emitent: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
Având în vedere dispoziţiile art. 96 alin. (3), art. 132 alin. (2) şi ale art. 133 alin. 
(22) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor 
comunicat prin Adresa nr. 744.554 din data de 4.01.2023, în temeiul prevederilor 
art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 
alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul 
ordin: 
Articolul I 
Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie 
informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile din investiţii, 
pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la 
sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de 
venit nerezidenţi“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 10 
februarie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi 
câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ se modifică şi se 
înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
2. Instrucţiunile privind completarea formularului 205 „Declaraţie informativă 
privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari 
de venit“, cod 14.13.01.13/I, se modifică şi se completează după cum urmează: 
2.1. La capitolul I „Depunerea declaraţiei“ punctul 1, litera d) se abrogă . 
2.2. La capitolul I „Depunerea declaraţiei“, punctul 2 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
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2. Declaraţia se depune şi de intermediarii, societăţile de administrare a 
investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de 
fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români, pentru 
câştigurile/pierderile realizate din România şi/sau din străinătate din transferul 
titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv 
instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii, 
definit potrivit legii, cu excepţia veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal. 

2.3. La capitolul II „Completarea declaraţiei“ punctul 8 „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»“, instrucţiunile privind coloanele 7-10 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Col. 7 - se înscrie ţara din care s-a obţinut venitul, potrivit legii. Coloana se 
completează numai pentru câştigurile/ pierderile realizate din transferul titlurilor 
de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente 
financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii, definit potrivit 
legii. Col. 8 - se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de 
fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din transferul titlurilor de valoare 
şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare 
derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii, definit potrivit legii. 
Col. 9 - se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare 
beneficiar de venit în anul de raportare din transferul titlurilor de valoare şi orice 
alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, 
precum şi din transferul aurului de investiţii, definit potrivit legii. 
Col. 10 - se înscrie baza de calcul al impozitului, reprezentând totalul venitului 
impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal. 
1. Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător 
regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile 
Codului fiscal. 

2. Coloana se completează numai pentru categoriile de venituri prevăzute la cap. I 
«Depunerea declaraţiei» pct. 1 lit. b)-h). 

2.4. La capitolul II „Completarea declaraţiei“ punctul 8 „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»“, după instrucţiunile de completare pentru 
coloana 10 se introduc instrucţiunile de completare pentru coloana 11, cu următorul 
conţinut: 
Col. 11 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat şi reţinut 
în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.  
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1. Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor 
prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal. 

2. Coloana se completează numai pentru categoriile de venituri prevăzute la cap. I 
«Depunerea declaraţiei» pct. 1 lit. b)-h). 

Articolul II 
Formularul prevăzut la art. I pct. 1 se utilizează pentru declararea, pe fiecare 
beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reţinere la sursă, 
precum şi a câştigurilor/pierderilor din investiţii, realizate începând cu anul 2022. 
Articolul III 
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de 
administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale 
finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
Articolul IV 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
 
 
Lucian-Ovidiu Heiuş  
Bucureşti,  
10 ianuarie 2023.  
Nr. 18. 
 
ANEXĂ^1) 
1) Anexa este reprodusă în facsimil. 
(Anexa nr. 1 la Ordinul ANAF nr. 179/2022) 
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