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TITLULUI VI 
Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe 

reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România 
CAPITOLUL I 

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi 
Secțiunea 1 

Venituri impozabile obținute din România 
 
 1. În sensul prevederilor art. 223 alin. (1), lit. c), e) și g) din Codul 

fiscalveniturile de natura dobânzilor, redevenţelor sau comisioanelor realizate de 
către nerezidenţi şi care sunt cheltuieli atribuibile sediului permanent din România al 
unui nerezident sunt venituri impozabile în România potrivit titlului VI din Codul fiscal. 

 2. În aplicarea prevederilor art. 223 alin. (1) lit. d) și e) din Codul fiscal:  
 (1) Termenul redevenţă cuprinde orice sumă care trebuie plătită în bani 

sau în natură pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate sau drept 
prevăzut la art. 7 pct. 36 din Codul fiscal, indiferent dacă suma trebuie plătită conform 
unui contract sau ca urmare a copierii ilegale sau a încălcării drepturilor legale ale 
unei alte persoane. 

 (2) Nu reprezintă redevenţe sumele plătite în schimbul obţinerii 
drepturilor exclusive de distribuţie a unui produs sau serviciu, deoarece acestea nu 
sunt efectuate în schimbul folosinţei sau dreptului de folosinţă a unui element de 
proprietate inclus în definiţie. Intermediarul distribuitor rezident nu plăteşte dreptul de 
a folosi marca sau numele sub care sunt vândute bunurile, el obţine doar dreptul 
exclusiv de a vinde bunurile pe care le cumpără de la producător. 

 (3) În cazul unei tranzacţii care implică transferul de software, 
încadrarea ca redevenţă a sumei care trebuie plătită depinde de natura drepturilor 
transferate. 

 (4) În cazul transferului unui drept parţial dintr-un copyright pentru 
software, suma care trebuie plătită este o redevenţă dacă primitorul dobândeşte 
dreptul de a utiliza acel software, astfel încât lipsa acestui drept constituie o încălcare 
a copyright-ului. Exemple de astfel de tranzacţii sunt transferurile de drepturi de a 
reproduce şi distribui către public orice software, precum şi transferurile de drept de a 
modifica şi a face public orice software. 

 (5) În analiza caracterului unei tranzacţii care implică transferul de 
software nu se ţine cont de dreptul de a copia un program exclusiv în scopul de a 
permite exploatarea efectivă a programului de către utilizator. În consecinţă, o sumă 
care trebuie plătită nu este o redevenţă dacă singurul drept transferat este un drept 
limitat de a copia un program, în scopul de a permite utilizatorului să-l exploateze. 
Acelaşi rezultat se aplică şi pentru "drepturi de reţea sau site", în care primitorul 
obţine dreptul de a face multiple copii ale unui program, exclusiv în scopul de a 
permite exploatarea programului pe mai multe computere sau în reţeaua primitorului. 

 (6) Nu reprezintă redevenţe sumele plătite de intermediarii distribuitori 
ai unui software în baza unui contract prin care se acordă frecvent dreptul de 
distribuţie a unor exemplare ale software-ului, fără a da dreptul de reproducere. 
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Distribuţia poate fi făcută pe suporturi tangibile sau pe cale electronică, fără ca 
distribuitorul să aibă dreptul de a reproduce software-ul. De asemenea, nu reprezintă 
redevenţă suma plătită pentru un software ce urmează a fi supus unui proces de 
personalizare în vederea instalării sale. În aceste tranzacţii, intermediarii distribuitori 
plătesc numai pentru achiziţionarea exemplarelor de software şi nu pentru a exploata 
un drept de autor pentru software. 

 (7) Suma care trebuie plătită pentru folosirea sau dreptul de a folosi 
ideile sau principiile cu privire la un software, cum ar fi schemele logice, algoritmii sau 
limbajele de programare, este o redevenţă. 

 (8) Software este orice program sau serie de programe care conţine 
instrucţiuni pentru un computer, atât pentru operarea computerului (software de 
operare) cât şi pentru îndeplinirea altor sarcini (software de aplicaţie). 

 (9) În cazul unei tranzacţii care permite unei persoane să descarce 
electronic imagini, sunete sau texte, suma care trebuie plătită nu este redevenţă 
dacă folosirea acestor materiale se limitează la drepturile necesare pentru a permite 
descărcarea, stocarea şi exploatarea computerului, reţelei sau a altui echipament de 
stocare, operare sau afişare a utilizatorului. În caz contrar, suma care trebuie plătită 
pentru transferul dreptului de a reproduce şi a face public un produs digital este o 
redevenţă. 

(10) Tranzacţiile ce permit clientului să descarce electronic produse digitale 
pot duce la folosirea dreptului de autor de către client, deoarece un drept de a 
efectua una sau mai multe copii ale conţinutului digital este acordat prin contract. 
Atunci când compensaţia este esenţial plătită pentru altceva decât pentru folosirea, 
sau pentru dreptul de a folosi drepturile de autor, cum ar fi pentru dobândirea altor 
tipuri de drepturi contractuale, date sau servicii, şi folosirea dreptului de autor este 
limitată la drepturile necesare pentru a putea descărca, stoca şi opera pe computerul, 
reţeaua sau alte medii de stocare, rulare sau proiectare ale clientului, această 
folosire a dreptului de autor nu trebuie să influenţeze analiza caracterului plăţii atunci 
când se urmăreşte aplicarea definiţiei "redevenţei". 

(11) Se consideră redevenţă plata făcută în scopul acordării dreptului de 
folosinţă a dreptului de autor asupra unui produs digital ce este descărcat electronic. 
Aceasta ar fi situaţia, unei edituri care plăteşte pentru a obţine dreptul de a reproduce 
o fotografie protejată de drept de autor pe care o va descărca electronic în scopul 
includerii ei pe coperta unei cărţi pe care o editează. În această tranzacţie, motivaţia 
esenţială a plăţii este achiziţionarea dreptului de a folosi dreptul de autor asupra 
produsului digital, adică a dreptului de a reproduce şi distribui fotografia, şi nu simpla 
achiziţie a conţinutului digital. 

(12) În cazul unui contract care implică folosirea sau dreptul de a folosi orice 
proprietate sau drept prevăzut la art. 7 pct. 36 din Codul fiscal, precum şi transferul 
unei alte proprietăţi sau altui serviciu, suma care trebuie plătită conform contractului 
trebuie să fie împărţită, conform diverselor porţiuni de contract, pe baza condiţiilor 
contractului sau pe baza unei împărţiri rezonabile, fiecărei porţiuni aplicându-i-se 
tratamentul fiscal corespunzător. Dacă totuşi o anumită parte din ceea ce urmează a 
se asigura prin contract constituie de departe scopul principal al contractului, cealaltă 
porţiune fiind auxiliară, tratamentul aplicat porţiunii principale de contract se aplică 
întregii sume care trebuie plătită conform contractului. 
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(13) Este considerată redevenţă şi suma plătită în cadrul contractului de know-
how, în baza căruia vânzătorul acceptă să împărtăşească cunoştinţele şi experienţa 
sa cumpărătorului, astfel încât cumpărătorul să le poată folosi în interesul său şi să 
nu le dezvăluie publicului. În acelaşi timp vânzătorul nu joacă nici un rol în aplicarea 
cunoştinţelor puse la dispoziţie cumpărătorului şi nu garantează rezultatele aplicării 
acestora. 

(14) În cazul contractului de prestări de servicii în care una dintre părţi se 
angajează să utilizeze cunoştinţele sale pentru executarea unei lucrări pentru 
cealaltă parte, suma plătită nu constituie redevenţă. 

(15) Sumele plătite operatorilor de sateliţi de către societăţile de radio, 
televiziune sau de către societăţile de telecomunicaţii ori de către alţi clienţi, în baza 
unor contracte de închiriere de transponder care permit utilizarea capacităţii de a 
transmite în mai multe zone geografice, nu reprezintă redevenţă dacă nu este 
transferată nicio tehnologie legată de satelit şi dacă clientul nu se află în posesia 
satelitului când realizează transmisiile, ci are numai acces la capacitatea de 
transmisie a acestuia. În situaţia în care proprietarul satelitului închiriază satelitul unei 
alte părţi, suma plătită de operatorul de satelit proprietarului este considerată ca 
reprezentând închirierea unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific. Un 
tratament similar se aplică sumelor plătite pentru închirierea ori achiziţionarea 
capacităţii unor cabluri pentru transmiterea energiei sau pentru comunicaţii ori a unor 
conducte pentru transportul gazului sau al petrolului. 

(16) Sumele plătite de un operator de reţea de telecomunicaţii către un alt 
operator, în baza unor acorduri clasice de roaming, nu reprezintă redevenţe dacă nu 
este utilizată sau transferată o tehnologie secretă. Sumele plătite în cadrul acestui tip 
de contract nu pot fi interpretate ca fiind sume plătite pentru utilizarea unui 
echipament comercial, industrial sau ştiinţific, dacă nu este utilizat efectiv un 
echipament. Aceste sume reprezintă o taxă pentru utilizarea serviciilor de 
telecomunicaţii furnizate de operatorul de reţea din străinătate. În mod similar sumele 
plătite pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza frecvenţele radio nu reprezintă 
redevenţe. 

(17 ) Sumele plătite pentru difuzarea unor filme la cinematograf sau prin 
televiziune reprezintă redevenţă. 
 3. (1) Potrivit art.223 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, veniturile obţinute de 
nerezidenți din România din prestări de servicii de management sau de consultanţă 
în orice domeniu de la un rezident sau veniturile de această natură obținute de 
nerezidenţi şi care sunt cheltuieli ale sediului permanent din România al unui 
nerezident, indiferent dacă sunt sau nu prestate în România sunt considerate venituri 
impozabile în România potrivit titlului VI din Codul fiscal, atunci când nu sunt 
încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri între România şi statul de rezidenţă 
al beneficiarului de venit sau când beneficiarul de venit nu prezintă dovada rezidenţei 
sale fiscale. 

(2) Încadrarea în categoria veniturilor din prestări servicii de consultanţă şi de  
management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente 
care justifică natura veniturilor. 
 4. În aplicarea art. 223 alin. (1), lit. k) din Codul fiscal, prin transport 
internaţional se înţelege orice activitate de transport pasageri sau bunuri efectuat de 
o societate în trafic internaţional, precum şi activităţile auxiliare, strâns legate de 
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această activitate de transport şi care nu constituie activităţi separate de sine 
stătătoare. Nu reprezintă transport internaţional cazurile în care mijlocul de transport 
este operat exclusiv între locuri aflate pe teritoriul României. 
 5. În aplicarea prevederilor art. 223 alin. (2), lit. b) din Codul fiscal,venituri din 
proprietăţi imobiliare înseamnă venituri din vânzarea, precum şi din cedarea dreptului 
de folosinţă asupra proprietăţii imobiliare sau a unei cote-părţi din această proprietate 
(închiriere, concesionare sau arendare). 
 6. Potrivit prevederilor art. 223 alin. (2), lit. g) din Codul fiscal, prin cedarea 
dreptului de folosinţă a unei proprietăţi imobiliare se înţelege şi arendarea sau 
concesionarea proprietăţii imobiliare sau a unei cote-părţi din această proprietate. 

 
 Secțiunea a 2 -a 

 Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România 
  
 7. În aplicarea art. 224 alin. (1) din Codul fiscal: 
 (1) Pentru veniturile obţinute de nerezidenţi din România, plătitorii de 

venituri au obligaţia calculării şi reţinerii impozitelor datorate prin stopaj la sursă, 
declarării şi plății lor la bugetul de stat în termenul stabilit la art. 224 alin. (5) din 
Codul fiscal. 

 (2) În cazurile prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. c), e) şi g) din Codul 
fiscal, plătitorul venitului  prevăzut la titlul VI din Codul fiscal care are obligaţia 
calculării şi reţinerii impozitelor datorate prin stopaj la sursă, declarării şi plății lor la 
bugetul de stat este nerezidentul care are sediul permanent în România în evidenţa 
căruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli deductibile. 

 8. În aplicarea art. 224 alin. (3) din Codul fiscal, sumele plătite cu titlu 
de dobândă negativă nu se consideră o plată de venit pentru scopurile Capitolului I 
din titlul VI . 

 9 (1) Se aplică o cotă de impozit de 50%, potrivit art. 224 alin.(4), lit. c) 
din Codul fiscal veniturilor prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. b) – g), i), k), l) și o) din 
Codul fiscal plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic 
în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii și aceste tranzacții sunt 
calificate ca fiind artificiale, indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor 
venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea 
dublei impuneri sau nu. 

  (2) Cota  de impozit de 50% prevăzută la art. 224 alin.(4), lit. c) din 
Codul fiscal se aplică veniturilor realizate sub formă de dobânzi la depozitele la 
vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit şi alte 
instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în 
România, plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în 
baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii și aceste tranzacții sunt calificate 
ca fiind artificiale,  indiferent de data constituirii raportului juridic. 

 (3) Cota de 50% prevăzută la art. 224 alin.(4), lit. c) din Codul fiscal se 
aplică şi altor venituri de natura dobânzilor, plătite într-un stat cu care România nu 
are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de 
informaţii, cum ar fi dobânzile la credite, dobânzile în cazul contractelor de leasing 
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financiar, dobânzile la creditele intragrup, precum şi dobânzilor aferente depozitelor 
colaterale, conturilor escrow, considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit 
normelor Băncii Naţionale a României, dar numai dacăaceste tranzacții sunt calificate 
ca fiind artificiale  

 (4)În sensul art. 224 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal, instrumentele 
juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii 
reprezintă acordurile/convenţiile bilaterale/multilaterale în baza cărora România 
poate realiza un schimb de informaţii care este relevant pentru aplicarea acestor 
prevederi legale. Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul Ministerului 
Finanţelor Publice şi se actualizează periodic. 

 10(1) În aplicarea art. 224 alin (4), lit. d) din Codul fiscal, veniturile sub 
formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, 
certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de 
credit autorizate şi situate în România se impun cu o cotă de 16% din suma acestora 
atunci când veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are 
încheiat un instrument juridic în baza căruia se realizează schimbul de informaţii şi 
beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale. 

   (2)Cota de 16% prevăzută la art. 224 alin (4), lit. d) din Codul fiscal, se 
aplică şi altor venituri de natura dobânzilor, cum ar fi dobânzile la credite, dobânzile 
în cazul contractelor de leasing financiar, dobânzile la creditele intragrup, precum şi 
dobânzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobânzi 
pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României, atunci când 
veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are încheiat un 
instrument juridic în baza căruia se face schimbul de informaţii şi beneficiarul sumelor 
nu face dovada rezidenţei fiscale . 

 11. În aplicarea art. 224 alin. (5) din Codul fiscal: 
 (1) Conversia în lei a impozitului în valută aferent veniturilor obţinute din 

România de nerezidenţi se face la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de 
Banca Naţională a României, pentru ziua în care se plătește venitul către nerezident 
şi impozitul în lei rezultat se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. 

 (2) Pentru impozitul în valută aferent dobânzilor capitalizate realizate 
din România de nerezidenţi, conversia se face, de asemenea, la cursul de schimb al 
pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua în care s-a 
capitalizat dobânda, respectiv la cursul valutar din momentul înregistrării în contul 
curent sau în contul de depozit al titularului dobânzii capitalizate sau din momentul 
răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, ori în momentul în care 
dobânda se transformă în împrumut. Impozitul în lei astfel calculat se plătește la 
bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a 
înregistrat venitul/răscumpărat instrumentul de economisire. 

 
 

 Secțiunea a 3 -a 
 Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de 

persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului 
Economic European 
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 12 (1) Opțiunea de regularizare a impozitului plătit conform art.224 

respectiv a art. 225 alin.(1) din Codul fiscal poate fi realizată de persoana 
nerezidentă în perioada de prescripție stabilită potrivit Codului de procedură fiscală. 

 (2) La declarația fiscală care se depune în vederea regularizării impozitului 
plătit conform art.224, respectiv a art. 225 alin.(1) din Codul fiscal se anexează două 
certificate de rezidență fiscale în original sau copie legalizată, însoţite de o traducere 
autorizată în limba română. Un certificat de rezidență fiscală în care se menționează 
că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală în anul în care s-a obținut venitul din 
România într-un stat al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și un 
certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut 
rezidența fiscală într-un stat al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European 
în anul în care a exercitat opțiunea  pentru a-și regulariza în România impozitul pe 
profit. 

 (3) În cazul obținerii veniturilor de natura dobânzilor de către persoane 
juridice străine rezidente într-un stat al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic 
European, se au în vedere în principal următoarele cheltuieli pentru determinarea 
rezultatului fiscal aferent veniturilor din dobânzi : costuri de refinanțare direct legate 
de dobânda obținută în baza împrumutului, pierderi de schimb valutar direct legate 
de împrumutul în valută, comisioane direct atribuibile împrumutului, alte costuri cum 
ar fi costurile de asigurare, de acoperire a riscului sau costuri operaționale cu condiția 
urmăririi și regăsirii acestor costuri în acordul de împrumut. 

 
 
 

 Secțiunea a 4 -a 
 Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente 

impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al 
Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European 

 
 13. Opțiunea de regularizare a impozitului plătit conform art.224, respectiv a 

art. 226 alin.(1) din Codul fiscal poate fi realizată de persoana nerezidentă în 
perioada de prescripție stabilită potrivit Codului de procedură fiscală.La declarația 
fiscală care se depune în vederea regularizării impozitului plătit conform art.224, 
respectiv a art. 226 alin. (1) din Codul fiscal se anexează două certificate de 
rezidență fiscale în original sau copie legalizată, însoţite de o traducere autorizată în 
limba română. Un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că 
beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală în anul în care s-a obținut venitul din 
România într-un stat al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și un 
certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut 
rezidența fiscală într-un stat al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European 
în anul în care a exercitat opțiunea  pentru a-și regulariza în România impozitul pe 
venit. 

 
 Secțiunea a 5 -a 
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 Reţinerea impozitului din veniturile obţinute din România de persoane 
rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România 
are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri din activităţi desfăşurate de 

artişti şi sportivi 
 
 14.Opțiunea de regularizare aimpozitului plătit conform art.227 alin.(1) din 

Codul fiscalpoate fi realizată de persoana nerezidentă în perioada de prescripție 
stabilită potrivit Codului de procedură fiscală.  La declarația fiscală care se depune în 
vederea regularizării impozitului plătit conform art. 227 alin.(1) din Codul fiscal se 
anexează două certificate de rezidență fiscale în original sau copie legalizată, însoţite 
de o traducere autorizată în limba română. Un certificat de rezidență fiscală în care 
se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală în anul în care s-a 
obținut venitul din România într-un stat al Uniunii Europene sau într-un stat cu care 
România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri și un certificat de 
rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența 
fiscală într-un stat al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată 
o convenţie de evitare a dublei impuneri în anul în care a exercitat opțiunea, pentru 
a-și regulariza în România impozitul pe profit sau pe venit, după caz. 

 
 Secțiunea 6 

 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol 
 
 15.  În aplicarea prevederilor art. 229 alin (1), lit. c) din Codul fiscal: 
 (1) Condiţia privitoare la perioada minimă de deţinere de 1 an va fi 

înţeleasă luându-se în considerare hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cazurile 
conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v 
Bundesamt fur Finanzen - C-283/94, C-291/94 şi C-292/94, şi anume:Dacă la data 
plăţii perioada minimă de deţinere de 1 an nu este încheiată, scutirea prevăzută în 
Codul fiscal nu se va acorda. 

 (2) În situaţia în care persoana juridică română, respectiv sediul 
permanent din România poate face dovada că perioada minimă de deţinere de 1 an 
a fost îndeplinită după data plăţii, beneficiarul efectiv persoană nerezidentă poate 
solicita restituirea impozitelor plătite în plus, potrivit prevederilor Codului de 
procedură fiscală.  

 16. Premiile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul fiscal sunt 
premii de natura celor plătite de la bugetul de stat sau de la bugetele consiliilor locale 
prin intermediul instituţiilor publice centrale şi locale. 

 17.  În aplicarea prevederilor art. 229 alin. (1)  lit. g) din Codul fiscal: 
(1) Condiţia privitoare la perioada minimă de deţinere de 2 ani prevăzută la 

art. 255 alin. (10) din Codul fiscal va fi înţeleasă luându-se în considerare hotărârea 
Curţii Europene de Justiţie în cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC 
Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-283/94, C-291/94 şi 
C-292/94, şi anume:Dacă la data plăţii perioada minimă de deţinere de 2 ani nu este 
încheiată, scutirea prevăzută în Codul fiscal nu se va acorda. 
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 (2)În situaţia în care persoana juridică română, respectiv sediul permanent 
din România poate face dovada că perioada minimă de deţinere de 2 ani a fost 
îndeplinită după data plăţii, beneficiarul efectiv persoană nerezidentă poate solicita 
restituirea impozitelor plătite în plus, potrivit prevederilor Codului de procedură 
fiscală. 

 
 Secțiunea 7 

 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a 
dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene 

 
 18. În aplicarea art. 230 alin.(1) din Codul fiscal: 
 (1) Dispoziţiile alin. 2 ale articolelor "Dividende", "Dobânzi", 

"Comisioane", "Redevenţe" din convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu alte state, care reglementează impunerea în ţara de sursă a acestor 
venituri, se aplică cu prioritate. În cazul când legislaţia internă prevede în mod expres 
o cotă de impozitare mai favorabilă sunt aplicabile prevederile legislaţiei interne. 

 (2) Dispoziţiile alin. 2 ale articolelor "Dividende", "Dobânzi", 
"Comisioane", "Redevenţe" din convenţiile de evitare a dublei impuneri derogă de la 
prevederile paragrafului 1 al acestor articole din convenţiile respective. 

 (3) Aplicarea alin. 2 al articolelor "Dividende", "Dobânzi", "Comisioane", 
"Redevenţe" din convenţiile de evitare a dublei impuneri care prevăd impunerea în 
statul de sursă nu conduce la o dublă impunere pentru acelaşi venit, întrucât statul 
de rezidenţă acordă credit fiscal/scutire pentru impozitul plătit în România, în 
conformitate cu prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri. 

 (4) Dispoziţiile titlurilor II şi IV din Codul fiscal reprezintă legislaţia 
internă şi se aplică atunci când România are încheiată convenţie de evitare a dublei 
impuneri cu statul al cărui rezident este beneficiarul venitului realizat din România şi 
acesta prezintă certificatul de rezidenţă fiscală sau documentul prevăzut la pct. 
19alin. (1).În acest sens, se vor avea în vedere veniturile menţionate la art. 223 alin. 
(2) din Codul fiscal, precum şi alte venituri pentru care România are potrivit 
convenţiilor de evitare a dublei impuneri drept de impozitare. 

 (5) Prevederile titlului VI din Codul fiscal se aplică atunci când 
beneficiarul venitului obţinut din România este rezident al unui stat cu care România 
nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau când beneficiarul 
venitului obţinut din România, rezident al unui stat cu care România are încheiată 
convenţie de evitare a dublei impuneri, nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală 
sau documentul prevăzut la pct. 19 alin. (1) ori atunci când impozitul datorat de 
nerezident este suportat de către plătitorul de venit. 

 (6) Prevederile Acordului încheiat între Comunitatea Europeană şi 
Confederaţia Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de 
Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din 
economii sub forma plăţilor de dobânzi se aplică de la data aderării la Uniunea 
Europeană. 

 (7) În cazul României, societățile pentru care sunt aplicabile prevederile 
art. 15 pct. (1), respectiv pct. (2) ale Acordului încheiat între Comunitatea Europeană 
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şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de 
Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din 
economii sub forma plăţilor de dobânzi sunt cele menţionate la art. 229 alin.(1) , lit. 
c), pct. 3 din Codul fiscal, respectiv cele menţionate la art. 263 lit. x) din Codul fiscal. 

 (8) În situaţia în care pentru acelaşi venit sunt cote diferite de impunere în 
legislaţia internă, legislaţia europeană sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, 
se aplică cota de impozit mai favorabilă, dacă beneficiarul venitului face dovada 
rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei 
impuneri şi, după caz, îndeplineşte condiţia de beneficiar al legislaţiei Uniunii 
Europene. 

 19. În scopul aplicării art. 230 alin.(2) din Codul fiscal: 
 (1) Pentru a beneficia de prevederile convenţiei de evitare a dublei 

impuneri încheiate între România şi statul său de rezidenţă, precum şi de cele ale 
legislaţiei Uniunii Europene, nerezidentul beneficiar al veniturilor din România trebuie 
să prezinte certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală din statul 
respectiv sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, 
care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui 
stat. 

 (2) Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din România depun la 
plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori 
a documentului menţionat la alin. (1), însoţite de o traducere autorizată în limba 
română. În situaţia în care autoritatea competentă străină emite certificatul de 
rezidenţă fiscală în format electronic sau online, acesta reprezintă originalul 
certificatului de rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenţiei de evitare 
a dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al beneficiarului 
veniturilor obţinute din România, respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii 
Europene, după caz. 

 (3) În ipoteza în care nerezidentul beneficiar al veniturilor din România 
transmite un singur original al certificatului de rezidenţă fiscală sau al documentului 
prevăzut la alin. (1) unui plătitor de venituri rezident român care are filiale, sucursale 
ori puncte de lucru în diferite localităţi din România şi care fac plăţi, la rândul lor, 
către beneficiarul de venituri nerezident, primitorul originalului certificatului de 
rezidenţă fiscală sau al documentului prevăzut la alin. (1) va transmite la fiecare 
subunitate o copie legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală sau a documentului 
prevăzut la alin. (1), însoţită de o traducere autorizată în limba română. Pe copia 
legalizată primitorul originalului certificatului de rezidenţă fiscală sau al documentului 
prevăzut la alin. (1) va semna cu menţiunea că deţine originalul acestuia. 

 (4) Prevederile alin. (3) sunt valabile şi în situaţia în care nerezidentul 
beneficiar al veniturilor din România are înfiinţată o filială în România care are relaţii 
contractuale cu diverşi clienţi din localităţi diferite din România şi care primeşte un 
singur original al certificatului de rezidenţă fiscală sau al documentului prevăzut la 
alin. (1). Filiala aparţinând persoanei nerezidente va face copii legalizate pe care le 
va distribui clienţilor români. 

 (5) Nerezidenţii, beneficiari ai veniturilor obţinute din România care au 
deschise conturi de custodie la agenţii custode, definiţi potrivit legii române, vor 
depune la aceşti agenţi custode originalul certificatului de rezidenţă fiscală ori a 
documentului menţionat la alin. (1). Agentul custode va transmite, la cererea 
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nerezidentului, copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului 
menţionat la alin. (1), însoţită de o traducere autorizată în limba română, fiecărei 
persoane care a făcut plăţi către beneficiarul de venituri nerezident. Pe copia 
legalizată, agentul custode, primitor al originalului certificatului de rezidenţă fiscală 
sau al documentului prevăzut la alin. (1), va semna cu menţiunea că deţine originalul 
acestuia. 

 (6) Un nerezident poate fi considerat rezident al unui stat şi ca urmare a 
informaţiilor primite pe baza schimbului de informaţii iniţiat/procedurii amiabile 
declanşate de o ţară parteneră de convenţie de evitare a dublei impuneri. 

 (7) În certificatul de rezidenţă fiscală sau în documentul prevăzut la alin. 
(1), prezentat de nerezidenţii care au obţinut venituri din România, trebuie să se 
ateste că aceştia au fost rezidenţi în statele cu care România are încheiate convenţii 
de evitare a dublei impuneri, în anul/perioada obţinerii veniturilor sau în anul/perioada 
pentru care a fost emis certificatul de rezidenţă fiscală ori documentul prevăzut la 
alin. (1). 

 (8) Plătitorul de venit este răspunzător pentru primirea în termenul 
stabilit a originalului sau a copiei legalizate a certificatului de rezidenţă fiscală ori a 
documentului prevăzut la alin. (1) şi pentru aplicarea prevederilor din convenţiile de 
evitare a dublei impuneri încheiate de România cu diverse state. 

   (9) Forma şi conţinutul certificatului de rezidenţă fiscală sau ale 
documentului prevăzut la alin. (1) pentru nerezidenţi sunt cele emise de autoritatea 
din statul de rezidenţă al beneficiarului venitului. Certificatul de rezidenţă fiscală sau 
documentul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă, în principal, elemente de 
identificare a nerezidentului, precum şi a autorităţii care a emis certificatul de 
rezidenţă fiscală sau documentul prevăzut la alin. (1), de exemplu: numele, 
denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, menţiunea că este rezident fiscal în 
statul emitent, precum şi data emiterii certificatului sau a documentului. 

20. Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri și 
ale art. 230 alin (5) din Codul fiscal: 

(1) În cazul câştigurilor din transferul titlurilor de valoare realizate printr-un 
intermediar rezident în România, originalul sau copia legalizată a certificatului de 
rezidenţă fiscală sau documentul prevăzut la pct.19 alin.(1), însoţit/ însoţită de o 
traducere autorizată în limba română se depune de persoana fizică nerezidentă la 
intermediar pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi declarative. 

(2) Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri în 
cazul persoanelor fizice nerezidente care obţin câştiguri din transferul titlurilor de 
valoare, și operațiunea nu se efectuează printr-un intermediar, precum și în cazul 
persoanelor juridice străine care obțin câștiguri din vânzarea-cesionarea titlurilor de 
participare deținute la o persoană juridică română, certificatul de rezidenţă fiscală sau 
documentul prevăzut la pct.19 alin. (1) se depune la societatea ale cărei titluri de 
valoare / titluri de participare sunt transferate, respectiv sunt vândute-cesionate. O 
copie legalizată  a certificatului de rezidenţă fiscală sau a documentului prevăzut la 
pct. 19 alin. (1) însoțită de o traducere autorizată în limba română, se va anexa la 
declaraţia de venit sau la declaraţia privind impozitul pe profit, după caz, care se 
depune la organul fiscal competent. 

21. Prevederile Titlului II sau IV din Codul fiscal, în ceea ce priveşte 
determinarea, stabilirea, declararea și plata impozitului asupra rezultatului fiscal din 
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vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română, 
respectiv a câștigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare sunt aplicabile 
persoanelor nerezidente în condiţiile neprezentării certificatului de rezidenţă fiscală 
sau atunci când România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri cu 
statul de rezidenţă al beneficiarului acestor profituri/câștiguri ori în cazul în care, prin 
convenţie, România are dreptul de impunere asupra profitului/câştigului. Declaraţia 
de venit sau declaraţia privind impozitul pe profit, după caz se depune de persoana 
nerezidentă la organul fiscal competent. 

 
Secțiunea 8 

Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă 
 
 22 (1) În aplicarea art. 231 alin.(1) din Codul fiscal, modelul şi conţinutul 

declaraţiei informative, privind impozitul reţinut pentru veniturile cu regim de reţinere 
la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi se aprobă prin ordin al 
președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit Codului de 
procedură fiscală. 

 (2) Declaraţia depusă de plătitorii de venituri, potrivit art. 231(1) din Codul 
fiscal, care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pentru veniturile obţinute de 
nerezidenţi din România în anul 2015 este prevăzută în anexa 1 și face parte 
integrantă din prezentele norme . 

  (3) Plătitorii de venituri sub forma dobânzilor depun până în ultima zi a lunii 
februarie inclusiv a anului 2016, respectiv până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a 
anului 2017 în relația cu Austria declarația informativă prevăzută la art. 231 alin.(2) 
din Codul fiscal, pentru veniturile din dobânzile realizate din România de către 
persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene în anul 2015, 
respectiv în anul 2016  în relația cu Austria. 

 
Secțiunea 9 

 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi 
 
 23. În aplicarea art. 232 din Codul fiscal: 
   (1) Cererea de eliberare a certificatului de atestare a impozitului plătit de 

nerezidenţi, se depune la organul fiscal teritorial în raza căruia plătitorul de venit este 
înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. 

 (2) Certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi se 
eliberează de către organul fiscal teritorial în raza căruia plătitorul de venit este 
înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, pe baza cererii depuse de beneficiarul 
venitului sau de plătitorul de venit în numele acestuia. 

 (3) Forma cererii şi a certificatului de atestare a impozitului plătit de 
nerezident, precum şi instrucţiunile de completare şi eliberare se aprobă prin ordin al 
ministrului finanţelor publice. 
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 CAPITOLUL II 
Impozitul pe reprezentanţe 

 Secțiunea 1 
 Contribuabili 

 
 24. În scopul aplicării art. 235 din Codul fiscal: 
 (1) Persoanele juridice străine, prin reprezentanţe înfiinţate în România, 

nu sunt abilitate să desfășoare activități de producție , comerț sau prestări de servicii, 
aceste reprezentanţe neavând calitatea de persoană juridică. 

 (2) Persoanele juridice străine care doresc să-şi înfiinţeze o 
reprezentanţă în România trebuie să obţină autorizaţia prevăzută de lege. 

       (3) Autorizaţia obţinută poate fi retrasă în condiţiile care sunt stabilite 
prin acelaşi act normativ. 

 
 Secțiunea a 2 -a 

 Stabilirea impozitului 
 
 25. Potrivit art. 236 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul persoanelor juridice 

străine care înfiinţează o reprezentanţă în România în cursul unei luni din anul de 
impunere, impozitul pentru anul de impunere se calculează începând cu data de 1 a 
lunii în care reprezentanţa a fost înfiinţată până la sfârşitul anului respectiv. Pentru 
reprezentanţele care se desfiinţează în cursul anului de impunere impozitul anual se 
recalculează pentru perioada de activitate de la începutul anului până la data de 1 a 
lunii următoare celei în care a avut loc desfiinţarea reprezentanţei. 

  
 Secțiunea a 3 -a 

 Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale 
 26. În aplicarea art. 237 din Codul fiscal : 
 (1) Impozitul datorat până la data de 25 iunie de reprezentanţele care sunt 

înfiinţate în primul semestru al anului este proporţional cu numărul de luni de 
activitate desfăşurată de reprezentanţă în cursul semestrului I. Pentru semestrul II, 
impozitul reprezentând echivalentul în lei al sumei de 2.000 de euro se va plăti până 
la data de 25 decembrie inclusiv. 

    (2) Forma declaraţiei fiscale care va fi depusă anual la autoritatea fiscală 
competentă şi instrucţiunile de completare se aprobă prin ordin al ministrului 
finanţelor publice. 

 Declaraţia anuală de impunere, precum şi declaraţia fiscală în cazul 
înfiinţării sau desfiinţării reprezentanţei în cursul anului pot fi depuse în numele 
persoanei juridice străine şi de reprezentantul reprezentanţei la organul fiscal 
teritorial în raza căruia reprezentanţa îşi desfăşoară activitatea. 
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     (3) Forma declaraţiei fiscale care va fi depusă la autoritatea fiscală 
competentă în caz de înfiinţare sau de desfiinţare a reprezentanţei şi instrucţiunile de 
completare vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

 (4) În termen de 30 de zile de la data depunerii declaraţiei fiscale de 
înfiinţare sau de desfiinţare a reprezentanţei, organul fiscal teritorial stabileşte sau 
recalculează impozitul stabilit pentru perioada în care reprezentanţa va desfăşura 
sau îşi va înceta activitatea, după caz. 
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Anexa 1 
     Declarație rectificativă 

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ 

privind impozitul reţinut pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite,  

  pe beneficiari de venit nerezidenţi 

Anul ............ 

A. Datele de identificare a plătitorului de venit 

Denumirea/Numele şi prenumele                                                     Codul de identificare fiscală/CNP 
 
 

 
 

Adresa:                   Județ/                                          Sectorul                               Localitatea 
 
 

  

Strada                                                                            Nr                Bl.          Sc.              Et.          Ap. 
 
 

     

Cod poștal                     Telefon fix                      Telefon mobil                     Fax                          E-mail 
 
 

    

B. Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident 
Nr. 
crt. 

Denumirea statului de rezidență a 
beneficiarului de venit 

Denumirea/ 
Numele și prenumele 

Codul de identificarea fiscală 
atribuit de autoritatea din 

România* 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
C. Date informative privind impozitul reţinut la sursă/venituri scutite pe beneficiari de venit nerezidenţi 

Nr. 
crt. 

Denumirea/Numele și 
prenumele 

beneficiarului de venit 
nerezident 

Natura 
venitului 

Venitul 
beneficiarului de 
venit nerezident 

(suma brută) 

Impozit 
reținut/ 

scutire de 
impozit 

Actul normativ care 
reglementează 

impunerea/scutirea 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în cest formular sunt 
corecte şi complete. 
Numele şi prenumele ...................       Semnătura 
Funcţia .................. 
Loc rezervat organului fiscal               Număr de înregistrare ............ 
Data 
Declaraţia se completează în două exemplare: 
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de 
venit; 
- copia se păstrează de către plătitorul de venit. 
_________________________________________________________________________________*

*_dacă pentru veniturile obținute din România în anul 2015 nerezidentului nu i-a fost atribuit cod de 
identificare fiscală, această rubrică se completează cu datele de identificare ale beneficiarului de venit 
nerezident 


