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In this issue:
 Form 207 “Informative statement regarding
the tax withheld/exempt income for
non-resident income beneficiaries”

În această ediție:
 Formularul 207 “Declarație informativă privind
impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe
beneficiari de venit nerezidenți”

Please be informed that a new electronic version of Form 207
“Informative statement regarding the tax withheld/exempt
income for non-resident income beneficiaries” was published
on NATA website (version 10 February 2017):

Vă informăm că o nouă versiune electronică a formularului 207
“Declarație informativă privind impozitul reținut la
sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” a
fost publicată pe site-ul ANAF (versiunea 10 februarie 2017):

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/207.html

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/207.html

This version of Form 207 allows validation without filling in the
tax identification numbers from Romania and from abroad of
the non-resident income beneficiaries.

Această versiune a formularului 207 permite validarea fără
introducerea codurilor de identificare fiscală din Romania și din
străinătate ale beneficiarilor de venit nerezidenți.

Important to say that, according to the current regulations,
non-residents subject to withholding taxes in Romania should
register for tax purposes to receive a Romanian tax
identification code. Whilst the regulations are not new, they
have not been enforced by the tax authorities so far. However,
through deployment of the electronic Form 207, these
registration requirements became directly applicable

Important de spus că, în conformitate cu reglementările
actuale, nerezidenții subiect de impozit pe veniturile obținute
din Romania trebuie să se înregistreze în scopuri fiscale pentru
a primi un cod de identificare fiscală din România. În timp ce
reglementările nu sunt noi, acestea nu au fost încă impuse de
către autoritățile fiscale. Totuși, prin lansarea formularului
electronic 207, aceste cerințe de înregistrare devin direct
aplicabile.

In that sense, informal confirmations received from the
Romanian Tax Authority reveal the intention that in the future
Form 207 will no longer allow its validation without filling in the
information related to the tax identification numbers from
Romania and from abroad of the non-resident income
beneficiaries.

În acest sens, confirmările neoficiale primite din partea
autorității fiscale relevă intenția ca în viitor formularul 207 să nu
mai permită validarea sa fără inserarea informației privind
codurile de identificare fiscală din Romania și din străinătate
ale beneficiarilor de venit nerezidenți.

Considering that Form 207 has already been updated several
times, since its first publication (on 1 February 2017), we do not
exclude that the tax authorities will revert with an updated
version in the following period.

Având în vedere că formularul 207 a fost modificat în repetate
rânduri de la publicarea sa inițială (în data de 1 februarie 2017),
nu excludem ca în perioada următoare autoritățile fiscale să
revină cu o versiune actualizată.
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For additional information, please contact:
Alex Milcev, Partner – Head of Tax&Legal

Ernst & Young SRL
Bucharest Tower Center Building,
22nd Floor, 15-17 Ion Mihalache Blvd.,
Sector 1, 011171, Bucharest, Romania
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com

Pentru informații suplimentare, persoana de contact
este:
Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului
de Asistenţă fiscală și juridică
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
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