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DECIZIA nr.291/21.12.2012
Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizat` de X, din ...
asupra contesta\iei [nregistrat` sub nr...., formulată împotriva Deciziei de impunere
nr.... privind obliga\iile fiscale suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal`,
emis` de Activitatea de Inspec\ie Fiscal` [n baza Raportului de inspec\ie fiscal`
nr...., comunicată petentei la data de 07.05.2012, potrivit confirmării de primire
anexate în copie la dosarul cauzei.
Contestatia, predat` la oficiul po]tal la data de 05.06.2012 ]i
[nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr.37.854/06.06.2012, a fost depus` [n termenul
legal prev`zut la art.207 alin.(1) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`.
Suma contestată este de ... lei, compusă din:
- ... lei reprezentând impozit pe veniturile ob\inute din Rom@nia de
nereziden\i - persoane juridice nerezidente;
- ... lei reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe
veniturile ob\inute din Rom@nia de nereziden\i - persoane juridice nerezidente ;
- ... lei reprezentând penalităŃi de întârziere aferente impozitului pe
veniturile ob\inute din Rom@nia de nereziden\i - persoane juridice nerezidente .
Constat@nd c` [n spe\` sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de art.205,
art.206 şi art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice Mureş, prin organele specializate, este legal învestită
să soluŃioneze cauza.
A) Prin contesta\ia [nregistrat` la Direc\ia General` a Finan\elor Publice
Mure] sub nr..../06.06.2012, petenta solicit` anularea impozitului calculat pentru
veniturile ob\inute de la persoanele juridice nerezidente ]i a accesoriilor aferente,
invoc@nd urmãtoarele:
- a prezentat organelor de control contractele [ncheiate cu cei doi
parteneri din Ungaria (Y, respectiv Z), precum ]i certificatele de reziden\` fiscal`
pentru ambele societ`\i;
- activit`\ile desf`]urate de cele dou` entit`\i pe baza contractelor nu fac
parte din cele supuse taxelor de redeven\` sau impunerii veniturilor ob\inute de
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persoanele juridice nerezidente pe teritoriul Rom@niei, deoarece acestea au fost
desf`]urate pe teritoriul Rom@niei doar [ntr-o m`sur` nesemnificativ`;
- Conven\ia dintre Rom@nia ]i Ungaria pentru evitarea dublei impuneri
]i prevenirea evaziunii fiscale, precum ]i prevederile Codului Fiscal ofer` entit`\ilor
[n cauz` posibilitatea de a opta pentru \ara [n care []i pl`tesc impozitele, "or nou` nu
ni s-a semnalat de niciuna dintre p`r\i c` ar dori ca impunerea s` se realizeze [n
Rom@nia".
B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la verificarea efectuat` de
organele de control din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Mureş Activitatea de Inspec\ie Fiscal` la X, din..., [n urma c`reia au fost [ntocmite Raportul
de inspec\ie fiscal` nr.... ]i Decizia de impunere nr.... privind obliga\iile fiscale
suplimentare de plată stabilite de inspec\ia fiscal`, contestate parŃial, au fost
constatate următoarele:
X, [n calitate de beneficiar, a [ncheiat la data de 30.01.2009 un contract
de proiectare cu societatea Y din Ungaria, [n calitate de proiectant, pentru lucr`rile
de proiectare generale ale vilei "..." situat` [n Rom@nia, localiatea..., av@nd ca obiect
"efectuarea supravegherii profesionale de c`tre proiectant [n num`r total de 18
ocazii" (Anexa nr. 3 la raportul de inspec\ie fiscalã).
De asemenea, X, [n calitate de mandant, a [ncheiat la data de
01.08.2008 un contract de mandat cu societatea Z din Ungaria, [n calitate de
mandatar, potrivit c`ruia sarcinile mandatarului sunt "consultan\` de construc\ie [n
leg`tur` cu lucr`rile de execu\ie a ... situat` [n localitatea ...", (Anexa nr.4 la raportul
de inspec\ie fiscalã).
{n baza acestor contracte societatea a [nregistrat [n eviden\a contabil`
facturi fiscale [n valoare total` de ... lei (prezentate [n Anexa nr.5 la raportul de
inspec\ie fiscal`), fiind achitat` suma de ... lei.
Organele de control au re\inut cã societatea nu a re\inut, declarat si virat
la bugetul statului impozit pe veniturile ob\inute [n Rom@nia de nereziden\i persoane juridice nerezidente.
Având în vedere prevederile art.115 ]i art.116 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale pct. 8 alin. (1)
din Titlul V al HG nr. 44 /2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile art. 13
din Legea nr.91/1994 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica
Ungar` pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitul pe venit si pe capital, organele de control au stabilit impozit pe veniturile
plãtite persoanei juridice nerezidente prin aplicarea unui procent de 10% asupra
venitului brut, rezultând un impozit de platã de ... lei, modul de calcul al acestuia
fiind prezentat [n anexa nr.5 la raportul de inspec\ie fiscal`.
Aferent impozitului pe veniturile ob\inute din România de nereziden\i persoane juridice nerezidente, stabilit suplimentar în sumã de ... lei, organele de
inspec\ie fiscalã au stabilit în sarcina societã\ii, în baza prevederilor art.119, art.120
şi art.120ˆ1 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003, republicat`, cu modificările şi
completările ulterioare, au fost calculate majorări de întârziere în sumă de ... lei,
precum şi penalităŃi de întârziere în sumă de ... lei, modul de determinare al acestora
fiind prezentat în anexa nr.5 la raportul de inspecŃie fiscală.
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C) Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei ]i av@nd [n
vedere susŃinerile societ`\ii ]i constat`rile organelor de inspec\ie fiscal`, [n raport cu
actele normative [n vigoare, se re\in urm`toarele:
În fapt, X, [n calitate de beneficiar, a [ncheiat la data de 30.01.2009 un
contract de proiectare cu societatea Y din Ungaria, [n calitate de proiectant, pentru
lucr`rile de proiectare generale ale vilei "..." situat` [n Rom@nia, localiatea ... av@nd
ca obiect "efectuarea supravegherii profesionale de c`tre proiectant [n mun`r total de
18 ocazii" (Anexa nr. 3 la raportul de inspec\ie fiscalã).
De asemenea, X, [n calitate de mandant, a [ncheiat la data de
01.08.2008 un contract de mandat cu societatea Z din Ungaria, [n calitate de
mandatar, potrivit c`ruia sarcinile mandatarului sunt "consultan\` de construc\ie [n
leg`tur` cu lucr`rile de execu\ie a ... situat` localiatea ...", (Anexa nr.4 la raportul de
inspec\ie fiscalã).
{n baza acestor contracte societatea a [nregistrat [n eviden\a contabil`
facturi fiscale [n valoare total` de ... lei (prezentate [n Anexa nr.5 la raportul de
inspec\ie fiscal`), fiind achitat` toat` suma.
Organele de control au re\inut cã societatea nu a re\inut, declarat si virat
la bugetul statului impozit pe veniturile ob\inute [n Rom@nia de nereziden\i persoane juridice nerezidente.
Întrucât, veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente se
încadreazã în categoria redeven\e, în conformitate cu prevederile art.115 ]i art.116
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale pct.8 alin. (1) din Titlul V al HG nr. 44/2004, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
coroborate cu prevederile art.13 din Legea nr.91/1994 privind ratificarea Conventiei
dintre Romania si Republica Ungar` pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit si pe capital, organele de control au
stabilit impozit pe veniturile plãtite persoanei juridice nerezidente prin aplicarea
unui procent de 10% asupra venitului brut, rezultând un impozit de platã de ... lei,
modul de calcul al acestuia fiind prezentat [n anexa nr.5 la raportul de inspec\ie
fiscal`.
Aferent impozitului pe veniturile ob\inute din România de nereziden\i persoane juridice nerezidente, stabilit suplimentar în sumã de 32.902 lei, organele de
inspec\ie fiscalã au stabilit în sarcina societã\ii, în baza prevederilor art.119, art.120
şi art.120ˆ1 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003, republicat`, cu modificările şi
completările ulterioare, au fost calculate majorări de întârziere în sumă de ... lei,
precum şi penalităŃi de întârziere în sumă de ... lei, modul de determinare al acestora
fiind prezentat în anexa nr.5 la raportul de inspecŃie fiscală.
În drept, la art. 113 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, se prevede cã "NerezidenŃii care obŃin
venituri impozabile din România au obligaŃia de a plăti impozit conform prezentului
capitol şi sunt denumiŃi în continuare contribuabili".
Potrivit art. 114 "Sfera de cuprindere a impozitului" din acela]i act
normativ, "Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare impozit pe
veniturile ob\inute din România de nereziden\i, se aplicã asupra veniturilor brute
impozabile ob\inute din România",
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iar potrivit art. 115 "Venituri impozabile obŃinute din România"
(1) Veniturile impozabile obŃinute din România, indiferent dacă
veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt:
...
d) redeven\e de la un rezident".
La art. 116 "Re\inerea impozitului din veniturile impozabile ob\inute
din România de nereziden\i", se prevede cã:
(1) Impozitul datorat de nereziden\i pentru veniturile impozabile
ob\inute din România se calculeazã, se re\ine ]i se plãte]te la bugetul de stat de cãtre
plãtitorii de venituri.
(2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote
asupra veniturilor brute: [...]
d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obŃinute din
România, aşa cum sunt enumerate la art. 115".
Art. 118 "Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale
conven\iilor de evitare a dublei impuneri ]i a legisla\iei Uniunii Europene" din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, stipuleazã urmãtoarele:
"(1) În înŃelesul art. 116, dacă un contribuabil este rezident al unei Ńări
cu care România a încheiat o convenŃie pentru evitarea dublei impuneri, cota de
impozit care se aplică venitului impozabil obŃinut de către acel contribuabil din
România nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenŃie care se aplică
asupra acelui venit. În situaŃia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaŃia
internă sau în convenŃiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare
mai favorabile. Dacă un contribuabil este rezident al unei Ńări din Uniunea
Europeană, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obŃinut de acel
contribuabil din România este cota mai favorabilă prevăzută în legislaŃia internă,
legislaŃia Uniunii Europene sau în convenŃiile de evitare a dublei impuneri.
LegislaŃia Uniunii Europene se aplică în relaŃia României cu statele membre ale
Uniunii Europene sau ale AsociaŃiei Europene a Liberului Schimb.
(2) Pentru aplicarea prevederilor convenŃiei de evitare a dublei impuneri
şi a legislaŃiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligaŃia de a prezenta plătitorului
de venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidenŃă fiscală eliberat de
către autoritatea competentă din statul său de rezidenŃă, precum şi, după caz, o
declaraŃie pe propria răspundere în care se indică îndeplinirea condiŃiei de beneficiar
în situaŃia aplicării legislaŃiei Uniunii Europene. Dacă certificatul de rezidenŃă
fiscală, respectiv declaraŃia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezintă în acest
termen, se aplică prevederile titlului V. În momentul prezentării certificatului de
rezidenŃă fiscală şi, după caz, a declaraŃiei prin care se indică calitatea de beneficiar
se aplică prevederile convenŃiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislaŃiei
Uniunii Europene şi se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de
prescripŃie. În acest sens, certificatul de rezidenŃă fiscală trebuie să menŃioneze că
beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescripŃie, rezidenŃa fiscală în statul
contractant cu care este încheiată convenŃia de evitare a dublei impuneri, într-un stat
al Uniunii Europene sau al AsociaŃiei Europene a Liberului Schimb pentru toată
perioada în care s-au realizat veniturile din România. Calitatea de beneficiar în
scopul aplicării legislaŃiei Uniunii Europene va fi dovedită prin certificatul de
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rezidenŃă fiscală şi, după caz, declaraŃia pe propria răspundere a acestuia de
îndeplinire cumulativă a condiŃiilor referitoare la: perioada minimă de deŃinere,
condiŃia de participare minimă în capitalul persoanei juridice române, încadrarea în
una dintre formele de organizare prevăzute în titlul II sau titlul V, după caz, calitatea
de contribuabil plătitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără
posibilitatea unei opŃiuni sau exceptări. Certificatul de rezidenŃă fiscală prezentat în
cursul anului pentru care se fac plăŃile este valabil şi în primele 60 de zile
calendaristice din anul următor, cu excepŃia situaŃiei în care se schimbă condiŃiile de
rezidenŃă.
[...]
(4) Macheta certificatului de rezidenŃă fiscală pentru rezidenŃii români,
precum şi termenul de depunere de către nerezidenŃi a documentelor de rezidenŃă
fiscală, emise de autoritatea din statul de rezidenŃă al acestora, se stabilesc prin
norme".
Referitor la art. 118 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificãrile ]i completãrile ulterioare, la pct. 12 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile ulterioare, se prevede:
"[...] (9) Prevederile titlului V din Codul fiscal se aplicã atunci când
beneficiarul venitului ob\inut din România este rezident al unui stat cu care România
nu are încheiatã conven\ie de evitare a dublei impuneri sau când beneficiarul
venitului ob\inut din România, rezident al unui stat cu care România are încheiatã
conven\ie de evitare a dublei impuneri, nu prezintã certificatul de reziden\ã fiscalã
sau documentul prevãzut la pct. 13 alin. (1) ori atunci când impozitul datorat de
nerezident este suportat de cãtre plãtitorul de venit.
(10) În situa\ia în care pentru acela]i venit sunt cote diferite de
impunere în legisla\ia internã, legisla\ia comunitarã sau în conven\iile de evitare a
dublei impuneri se aplicã cota de impozit mai favorabilã".
Totodatã, la pct. 13 alin. (2) din acela]i act normativ, referitor la art. 118
alin. (2) din Codul fiscal, se prevede: "Nereziden\ii care sunt beneficiarii veniturilor
din România vor depune la plãtitorul de venit originalul sau copia certificatului de
reziden\ã fiscalã ori documentul men\ionat la alin. (1), tradus ]i legalizat de organul
autorizat din România".
În contesta\ia formulatã, petenta precizeazã c`, activit`\ile desf`]urate de
cele dou` entit`\i pe baza contractelor nu fac parte din cele supuse taxelor de
redeven\` sau impunerii veniturilor ob\inute de persoanele juridice nerezidente pe
teritoriul Rom@niei, deoarece acestea au fost desf`]urate pe teritoriul Rom@niei doar
[ntr-o m`sur` nesemnificativ`.
Totodat` petenta precizeaz` c`, Conven\ia dintre Rom@nia ]i Ungaria
pentru evitarea dublei impuneri ]i prevenirea evaziunii fiscale, precum ]i
prevederile Codului Fiscal ofer` entit`\ilor [n cauz` posibilitatea de a opta pentru
\ara [n care []i pl`tesc impozitele, "or nou` nu ni s-a semnalat de niciuna dintre p`r\i
c` ar dori ca impunerea s` se realizeze [n Rom@nia".
Fa\ã de sus\inerile petentei se re\in urmãtoarele:
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv a
contractelor de colaborare încheiate cu cele dou` societ`\i din Ungaria, rezult`:
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Potrivit Contractului de proiectare [ncheiat [n data de 30.01.2009, [ntre
X [n calitate de beneficiar ]i societatea Y din Ungaria, [n calitate de proiectant,
p`r\ile contractante fixeaz` c` [n data de 15.02.2007 societatea Y ]i societatea XX au
[ncheiat un Contract de proiectare pentru lucr`rile de proiectare generale ale vilei
"..." situat` [n Rom@nia, localitatea... strada ..., iar societatea XX a [nfiin\at o
sucursal` [n Rom@nia (S.C. X) care prin prezentul contract a luat locul societ`\ii XX.
Potrivit pct.3 ]i pct.4 din contract, "P`r\ile contractante convin c`
obiectul contractului o constituie: Efectuarea Supravegherii Profesionale de c`tre
Proiectant [n num`r total de 18 ocazii", iar "Pre\ul lucr`rii descrise la pct.3: 45000
Ron (adic` patruzeci]icincidemii)/18 ocazii, aceast` sum` nu include cheltuielile
suplimentare de transport, cazare, etc. care nu poate s` dep`]easc` 10% din pre\ul
lucr`rii".
Potrivit pct.2 din Contractul de mandat [ncheiat la data de 01.08.2008
[ntre X [n calitate de mandant ]i societatea Z din Ungaria, [n calitate de mandatar
sarcinile mandatarului sunt "Consultan\` de construc\ie [n leg`tur` cu lucr`rile de
execu\ie a ... situat` localiatea .... {n leg`tur` cu aceasta este sarcina Mandatarului
[ndeplinirea sarcinilor de consultan\` care vin [n sprijinul realiz`rii concep\iei de
afaceri a Mandantului. Mandatarul va efectua aceste sarcini prin rezilvarea cazurilor
care apar\in de obiectul de activitate al Mandantului".
Totodat`, potrivit pct.7 din contractul anterior men\ionat, "Mandatarul
se angajeaz` s` administreze ca secret de afaceri toate informa\iile, datele ]i
procedurile primite pe parcursul [ndeplinirii sarcinilor precizate [n prezentul contract
]i nu are dreptul de a le dezv`lui unei ter\e persoane f`r` acordul prealabil al
Mandantului".
La pct.6 din contract se prevede "P`r\ile decid c` contravaloarea pentru
efectuarea sarcinilor definite [n prezentul contract este de 2200 Euro/lun`, adic`
dou`miidou`sute euro/lun`".
Potrivit prevederilor art. 7 "Defini\ii ale termenilor comuni" din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare:
"(1) În în\elesul prezentului cod, cu excep\ia titlului VI, termenii ]i
expresiile de mai jos au urmãtoarele semnifica\ii:
[...]
15. know-how - orice informaŃie cu privire la o experienŃă industrială,
comercială sau ştiinŃifică care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru
aplicarea unui proces existent şi a cărei dezvăluire către alte persoane nu este
permisă fără autorizaŃia persoanei care a furnizat această informaŃie; în măsura în
care provine din experienŃă, know-how-ul reprezintă ceea ce un producător nu poate
şti din simpla examinare a produsului şi din simpla cunoaştere a progresului tehnicii;
[...]
28. redevenŃă - orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru
folosirea ori dreptul de folosinŃă al oricăruia dintre următoarele:
[...]
b) orice brevet, invenŃie, inovaŃie, licenŃă, marcă de comerŃ sau de
fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiŃă, formulă secretă sau procedeu de
fabricaŃie ori software.
[...]
e) orice know-how".
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Av@nd [n vedere obiectul contractelor [ncheiate cu societ`\ile Y ]i Z din
Ungaria ]i prevederile legale anterior citate, sus\inerile petentei potrivit c`rora
activit`\ile desf`]urate de cele dou` entit`\i pe baza contractelor nu fac parte din cele
supuse taxelor de redeven\` sau impunerii veniturilor ob\inute de persoanele juridice
nerezidente pe teritoriul Rom@niei, deoarece acestea au fost desf`]urate pe teritoriul
Rom@niei doar [ntr-o m`sur` nesemnificativ`, nu pot fi re\inute [n solu\ionarea
favorabil` a contesta\iei [ntruc@t veniturile realizate de persoanele juridice
nerezidente se încadreazã în categoria redeven\e.
De asemenea, organele de control au re\inut cã, potrivit prevederilor
art. 115 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, redeven\a face parte din categoria
veniturilor impozabile ob\inute în România, pentru care, în conformitate cu
prevederile art. 113 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nereziden\ii care
ob\in venituri impozabile din România au obliga\ia de a plãti impozit conform
Titlului V capitolul I din Codul fiscal.
Potrivit constatãrilor redate în raportul de inspec\ie fiscalã, societ`\ile Y
]i Z din Ungaria, au prezentat pl`titorului de venit X certificatele de reziden\` fiscal`
care atest` c` sunt rezidente [n Ungaria ]i au stabilit astfel cã sunt aplicabile
prevederile art.13 Legii nr. 91/1994 privind ratificarea ConvenŃiei dintre România şi
Republica Ungară pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu
privire la impozitele pe venit şi pe capital.
La art. 13 "Redeven\e" din Legea nr. 91/1994 privind ratificarea
ConvenŃiei dintre România şi Republica Ungară pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, este definit
termenul redeven\e, astfel:
"1. RedevenŃele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui
rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în acel celălalt stat contractant.
2. Totuşi, aceste redevenŃe pot fi, de asemenea, impuse în statul
contractant din care provin, potrivit legislaŃiei acelui stat contractant, dar dacă
primitorul este beneficiarul efectiv al redevenŃelor, impozitul astfel stabilit nu va
depăşi 10 la sută din suma brută a redevenŃelor.
3. Termenul redevenŃe folosit în prezentul articol înseamnă plăŃi de
orice natură, primite pentru folosirea sau concesionarea oricărui drept de autor
asupra unei opere literare, artistice sau ştiinŃifice, inclusiv asupra filmelor de
cinematograf şi filmelor sau benzilor folosite pentru emisiunile de radio sau
televiziune, orice patent sau marcă de comerŃ, desen sau model, plan, formulă secretă
sau procedeu de fabricaŃie sau pentru folosirea sau concesionarea unui echipament
industrial, comercial sau ştiinŃific sau pentru informaŃii referitoare la experienŃa în
domeniul industrial, comercial sau ştiinŃific".
În solu\ionarea contesta\iei, se re\in de asemenea ]i prevederile art. 12
alin. (1) si (2) din Titlul V Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 44/2004, potrivit cãrora:
“(1) Dispozi\iile alin. 2 ale articolelor "Dividende", "Dobânzi",
"Comisioane", "Redeven\e" din conven\iile de evitare a dublei impuneri încheiate de
România cu alte state, care reglementeazã impunerea în \ara de sursã a acestor
venituri, se aplicã cu prioritate. În cazul când legisla\ia internã prevede în mod
expres o cotã de impozitare mai favorabilã sunt aplicabile prevederile legisla\iei
interne.
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(2) Dispozi\iile alin. 2 ale articolelor "Dividende", "Dobânzi",
"Comisioane", "Redeven\e" din conven\iile de evitare a dublei impuneri derogã de la
prevederile paragrafului 1 al acestor articole din conven\iile respective”.
Prin urmare, având în vedere prevederile legale anterior citate, dacã un
nerezident dispune de certificat de reziden\ã fiscalã, se vor aplica dispozi\iile din
conven\iile de evitare a dublei impuneri.
Pentru ca respectivele conven\ii sã poatã fi aplicate, nerezidentul trebuie
sã prezinte plãtitorului de venit un certificat de reziden\ã (din statul unde acesta este
rezident), certificat care va include în mod obligatoriu informa\ii despre reziden\a în
statul respectiv a beneficiarului de venit precum ]i faptul cã acestuia i se aplicã
prevederile conven\iei de evitare a dublei impuneri, condi\ie care a fost îndeplinitã
de petentã prin prezentarea certificatelor de reziden\ã fiscalã.
Având în vedere prevederile legale anterior citate precum ]i faptul cã
societatea a prezentat organelor de control certificatele de reziden\ã fiscalã care
atesta faptul cã societ`\ile Y ]i Z au avut reziden\a fiscalã în statul contractant cu
care este încheiatã conven\ia de evitare a dublei impuneri, în cazul supus analizei cu
Republica Ungar`, iar potrivit prevederilor legale incidente, X, avea obliga\ia
re\inerii, declarãrii ]i virãrii impozitului pe veniturile plãtite persoanei juridice
nerezidente, se re\ine cã în mod legal organele de inspec\ie fiscalã au stabilit
suplimentar în sarcina societã\ii impozitul pe veniturile nereziden\ilor în cuantum de
... lei, prin aplicarea cotei de 10% prev`zut` la art.13 pct.2 din Legea nr. 91/1994
privind ratificarea ConvenŃiei dintre România şi Republica Ungară pentru evitarea
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe
capital, este definit termenul redeven\e.
În contextul considerentelor anterior prezentate ]i având în vedere
prevederile legale anterior citate, întrucât petenta nu prezintã argumente de fapt ]i de
drept respectiv documente justificative care sã combatã constatãrile organelor de
inspec\ie fiscalã contesta\ia acesteia urmeazã a fi respinsã ca neîntemeiatã.
Întrucât stabilirea majorãrilor de întârziere/dobânzilor ]i penalit`\ilor de
[nt@rziere în sarcina societã\ii reprezintã mãsurã accesorie, iar contesta\ia petentei
urmeazã a fi respinsã ca neîntemeiatã în ceea ce prive]te impozitul pe veniturile
ob\inute din România de nereziden\i în cuantum de ... lei, conform principiului de
drept potrivit cãruia secundarul urmeazã principalul, contesta\ia urmeazã a se
respinge ca neîntemeiatã ]i pentru accesoriile contestate de petentã, în sumã de ...
lei (... lei reprezent@nd majorãri de întârziere + ... lei reprezent@nd penalitã\i de

întârziere).
Pentru considerentele arătate mai sus, în raport cu actele normative
enunŃate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a) şi art.210 din
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se
DECIDE:
Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulate de X, din ... în
ceea ce priveşte suma totală de ... lei, compusă din:
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- ... lei reprezentând impozit pe veniturile ob\inute din Rom@nia de
nereziden\i - persoane juridice nerezidente;
- ... lei reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe
veniturile ob\inute din Rom@nia de nereziden\i - persoane juridice nerezidente ;
- ... lei reprezentând penalităŃi de întârziere aferente impozitului pe
veniturile ob\inute din Rom@nia de nereziden\i - persoane juridice nerezidente .
Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6
luni de la data comunic`rii.

DIRECTOR EXECUTIV,
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