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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECŢIA GENERALĂ  REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Biroul Soluţionare Contestaţii 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                

              DECIZIA nr.1054 din 08 decembrie 2014   
                                        privind solutionarea contestatiei formulată de     
                              xxxxxxxx din municipiul xxxxxx, judeţul xxxxxx 
 

 
 Cu adresa nr. xxx/xx xx xxxx, înregistrată la Direc ţia General ă Regional ă a Finan ţelor 
Publice Ploie şti  sub nr. xxx/xx xx xxxx, Administra ţia Jude ţeană a Finan ţelor Publice xxxxx  
a înaintat dosarul contestaţiei formulată de d-nul xxxxx din municipiul xxxx, jude ţul xxxxxx , 
împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit pentru persoane fizice care 
realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale nr. xxx/xx 
xx xxxx  emisă de  reprezentanţi ai A.J.F.P. xxxxxx – Inspecţie fiscală. 
 Decizia  de impunere contestată a avut la bază măsurile stabilite de organele de control 
prin Raportul de inspecţie fiscală nr. xxx/xx xx xxxx. 
 xxxxx are domiciliul în judeţul xxxx, municipiul xxxx,  b-dul xxxx, nr. xx, sc. x, et. x, ap. x, 
CNP xxxxx. 

 
 Obiectul contesta ţiei  îl constituie suma de xxxx lei,  reprezentând: 
 -   xxxxx lei impozit pe veniturile obţinute din străinătate; 
 -     xxxx accesorii aferente impozitului pe pe veniturile obţinute din străinătate. 
 

Contesta ţia a fost depus ă în termenul legal de 30 zile  prevazut de art. 207 alin.(1) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "Soluţionarea 
contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost 
comunicat contribuabilului în data de xx xx xxxx, iar contestaţia a fost depusă şi înregistrată la 
D.G.R.F.P. Ploieşti sub nr. xx xx xxxx. 
 Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaţiei. 
 
 I. Sustinerile d-lui  xxxxxx  sunt urmatoarele: 
“[…] Contestaţie împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit pentru persoane fizice care 
realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale  nr. xxx/xx.xx.xxxx  si a 
Raportului de inspecţie fiscala (in continuare abreviat "R.I.F.") nr. xxx/xx.xx.xxxx  , [...[, să dispuneţi anularea în 
totalitate a constatărilor fiscale [...]. 

În fapt, verificările funcţionarilor fiscali s-au realizat cu încălcarea regulii contradictorialitaţii şi în absenţa 
subsemnatului, care nu am avut cunoştinţa despre aceste control. Avizul de inspecţie fiscala nu mi-a fost transmis 
în realitate,[...], concluziile inspectorilor Serviciului Inspecţie fiscală se bazează pe constatări unilaterale, procedura 
ascultării contribuabilului nefiind parcursă, [...] inspecţia fiscală nu poate retine aspecte de fapt parţiale sau 
neconfirmate, [...], întrucât toate aspectele insuficient cunoscute pot fi verificate după procedura permisa de dispoz. 
art. 28 din Convenţia dintre Republica Socialistă România şi xxxxx privind evitarea dublei impuneri asupra 
veniturilor şi averii, aprobată prin art. 11 din Decretul Consiliului de stat nr. 67/1981. 

Pe fond, învederez că încă din anul xxxx am calitatea de persoană fizică rezidentă în xxxxx  [...], prestaţii 
cu caracter de continuitate (muncă salariată), veniturile din retribuţiile obţinute urmând regimul fiscal xxxxx. Potriv. 
art. 16 din Convenţia dintre Republica Socialistă România şi xxxxx privind evitarea dublei impuneri [...], Statul xxxxx 
a emis xxx/xx.xx.xxxx  [...] , autoritatea xxxxx de resort (xxxxx) confirmă explicit fiscalizarea integrală a salariilor 
obţinute de subsemnatul in anul xxxx. Astfel, veniturile mele au rezultat în urma executării a doua raporturi juridice 
de munca încheiate cu doi angajatori,[...] Aşadar, documentele fiscale pe care le ataşam prezentei în fotocopie 
conformată cu originalul (traduse autorizat) conturează un ansamblu probator fiscal complet diferit de cel avut în 
vedere de inspectorii fiscali. [...], învederez ca nu am avut niciodată vreo relaţie contractuala de muncă sau de 
orice alta natură cu o entitate numită xxxxxxx Contra,[...],conf. xxx/xx.xx.xxxx  . totalul veniturilor obţinute de 
subsemnatul în xxxx  în anul xxxx1 a fost de xxxxx  NOK. iar nu de xxxxx  NOK, [...]” 

 
II. Prin Raportul de inspectie fiscal ă nr. xxx/xx.xx.xxxx  încheiat la  xxxxxx, s-au stabilit 

urm ătoarele:  
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„[...] Capitolul IV – Constatări pentru stabilirea impoiitului pe venit [...]  
Perioada verificată: xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx. 
Prin adresa nr. xxxx7/ xx.xx.xxxx  emisa de către A.N.A.F. - Direcţia Generală de Informaţii Fiscale, [...], au 

fost transmise informaţii privind persoanele care au realizat în cursul anului xxxx venituri în xxxx  pentru care 
potrivit precizărilor formulate, autoritatea fiscală din statul xxxxx nu a stabilit şi încasat taxe şi impozitele aferente. 
Prin aceeaşi adresă, se solicită întreprinderea de verificări de natură fiscală, [...] a fost emis Avizul de inspecţie 
fiscală nr. xxx/ xx.xx.xxxx, transmis către persoana supusă verificării [...] transmis la adresa de domiciliu al 
contribuabilului, [...], în xxxxx . Conform acestuia, contribuabilul era informat că începând cu data de xx.xx.xxxx, va 
face obiectul unei inspecţii fiscale [...] pentru impozitul pe veniturile obţinute în străinătate în perioada xx.xx.xxxx – 
xx.xx.xxxx. Conform adresei [...] veniturile impozabile au fost obţinute de către contribuabilul verificat în anul fiscal 
xxx, în xxxx, în sumă totală de xxxxxx NOK (moneda naţională a xxxxx), din care la societatea xxxx în suma de 
xxxxxx xxx (moneda naţionala a xxxxxx) si la xxxxxin suma de xxxxx xxxx [...] 

-organul de inspecţie fiscală a intrat în posesia confirmării de primire sub semnătura, de către sotie a 
Avizului de inspecţie fiscală transmisă de către Posta Romana in data de 29.01.2014,[...] 

Pentru veniturile prevăzute la art. 41 lit. b), d), e), g) şi h) din Codul fiscal, creditul fiscal se acorda potrivit 
prevederilor pct. 205", ce fac referire la procedura in situaţie in care persoanei impozabile rezident roman a fost 
impozitată si in statul străin in care a realizat venitul, justificarea plaţii acestuia si modalitatea de conversie in 
moneda naţionala; - art. 1, alin.(4) din Legea nr.57l/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare, potrivit căruia: "[...]",  art. 16, pct. 2 din Convenţia dintre România si xxxx privind evitarea dublei impuneri 
asupra veniturilor si averii încheiată la xxxx în data de xx.xx.xxxx, potrivit căreia: " [...] ", reglementari care 
precizează faptul că în situaţia în care unele norme de drept prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 
sunt în discordanţă cu tratatele internaţionale, prevalează tratatele la care România este parte, precum si luând in 
considerare următoarele aspecte: autoritatea fiscală din xxxxx a informat autoritatea fiscală romănă ca pentru 
veniturile obţinute de către persoana fizică romana xxxxxxx "nu a stabilit şi încasat impozite şi taxe” Din informaţiile 
A.N.A.F, cetăţeanul român xxxxxxx este rezident în România [...] ; contribuabilul verificat nu a depus la organul 
fiscal teritorial, pana la data controlului "Declaraţia privind veniturile realizate in străinătate',,- cod 201 pentru anul 
xxxxx,  nu a dovedit cu vreun document justificativ de către autoritatea competentă a xxxxxx, plata impozitului petru 
veniturile realizate in acest stat,  organul de inspecţie fiscală a stabilit venituri impozabile realizate în xxxxx  în 
suma de xxxxx lei pentru care a calculat un impozit pe venit in suma de xxxx  lei, astfel:  xxxx  xxxx  (venituri 
realizate in xxxxx în anul xxxx, conform precizărilor autorităţii fiscale xxxxx) x xxxx  lei/xxx (cursul mediu anul pe 
xxx pentru xxxx stabilit de Banca Naţională a României) = xxxx lei xxxx lei (Venituri realizate în străinătate x 16% = 
xxxxx lei.Dobânzi de întârziere aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar:Pentru impozitul pe venit stabilit 
suplimentar în anul xxx în sumă de xxx lei au fost calculate dobânzi de întârziere în valoare totală de xxx lei, […] şi 
penalităţi de întărziere de xxxx  lei […]” 

 

III. Din analiza documentelor anexate dosarului cau zei şi având în vedere 
legisla ţia în vigoare din perioada verificat ă,  rezult ă  urmatoarele:  

* Raportul de inspecţie fiscală nr. xxx/xx.xx.xxxx încheiat de  organele fiscale aparţinând 
A.J.F.P. xxxxx, a avut ca obiectiv  verificarea impozitului pe veniturile realizate în xxxx în  anul 
xxx de către persoana fizică xxxxxx, pentru care autoritatea fiscală din acest stat a transmis că 
nu a stabilit şi nu încasat taxe şi impozite aferente.  

D-l xxxxxxx este rezident  în România şi are domiciliul în municipiul xxxx, 
Verificarea fiscală privind veniturile obţinute din străinătate de către d-l xxx a avut la 

bază adresa nr. xxx/xx.xx.xxxx  emisă de A.N.A.F. – Direcţia Generală de Informaţii Fiscale, 
prin care au fost comunicate informaţii referitoare la veniturile obţinute din xxx în anul xxx de 
către persoane fizice rezidente în România, ca şi adresa nr. xxx/xx.xx.xxxx  emisă de 
D.G.R.F.P. Ploieşti – Inspecţie Fiscală înregistrată la A.J.F.P.xxx sub nr. xxx/xx.xx.xxxx. 

Din aceste adrese, depuse în copie la dosarul cauzei, rezultă că dl. xxxxx a obţinut din 
xxxx în anul xxx venituri salariale în sumă de xxxx xxx  (xxxxxx lei) de la societatile norvegiene 
xxxxx (xxx xx) şi xxxx (xxx xxx), venituri care nu au fost impozitate în această ţară în baza 
informaţiilor primite de la autoritatea fiscală norvegiană.  

Întrucât d-l xxxxxx nu s-a putut prezenta în timpul verificării fiscale pentru a depune 
documente din care să rezulte o altă situaţie decât cea transmisă de autoritatea fiscală din 
xxxxx, respectiv impozitarea veniturilor, organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţia de 
plată în sumă de xxxx lei  reprezentând impozit pe veniturile obţinute din străinătate prin 
aplicarea cotei de 16% asupra bazei impozabile în sumă de xxx lei  (xxxx x 0,5436 – cursul 
mediu pentru anul xxxx, comunicat de BNR).  

Pentru nevirarea în termenul legal a impozitului pe venit în sumă de xxxxx lei, au fost 
calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă totală de xxx lei  (xxxx lei dobânzi de 
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întârziere + xxxx lei penalităţii de întârziere ) conform prevederilor art. 119 alin. (1), art. 120 alin. 
(1) şi art.1201 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată. 

Pentru stabilirea impozitului pe veniturile obţinute din străinătate în sumă de xxxx lei,  
organele de inspecţie fiscală au invocat următoarele prevederi legale: 

 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabilă în anul 2011:  
“ ART.1 Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal [...] 
(4) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este 

parte, se aplică prevederea acelui tratat. [...] 
ART. 7 Definiţii ale termenilor comuni 
23. persoană fizică rezidentă - orice persoană fizică ce îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele 

condiţii: 
a) are domiciliul în România; 
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; 
c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe 

parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; 
d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat 

străin. 
ART. 39  Contribuabili 
Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu şi sunt numite în continuare 

contribuabili: 
a) persoanele fizice rezidente; 
ART. 40 Sfera de cuprindere a impozitului 
(1) Impozitul prevăzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplică următoarelor 

venituri: 
a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice 

sursă, atât din România, cât şi din afara României; 
ART. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele: 
b) venituri din salarii, definite conform art. 55; 
ART. 43 Cotele de impozitare 
(1) Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din 

fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: 
b) salarii; [...].” 
ART. 90 Venituri obţinute din străinătate 
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 40 

alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate. 
(2) Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de 

calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia. 
(3) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia să le declare, potrivit 

declaraţiei specifice, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului. 
ART. 91 Creditul fiscal extern 
(1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi în decursul aceleiaşi perioade 

impozabile, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, au dreptul la deducerea 
din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, denumit în continuare credit fiscal 
extern, în limitele prevăzute în prezentul articol. 

(2) Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 
a) se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin în 

care s-a plătit impozitul; 
b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de 

persoana fizică sau de reprezentantul său legal ori prin reţinere la sursă de către plătitorul venitului. Plata 
impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului 
străin respectiv; 

(5) În vederea calculului creditului fiscal extern, sumele în valută se transformă la cursul de schimb 
mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului”. 

- Convenţia dintre România şi Norvegia privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor 
şi averii încheiată la Oslo în data de 14 noiembrie 1980, prevede: 

„Art 16 [...].2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneraţiile obţinute de un rezident al unui 
stat contractant pentru activitate exercitată va angajat în celălalt stat contractant vor fi impozabile numai în primul 
stat contractant menţionat dacă: 

a) primitorul este prezent în celălalt stat o perioada sau perioade care insumate nu depăşesc în total 183 
de zile în cursul anului fiscal vizat; [...].” 
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* Prin contestaţia formulată, dl xxx susţine că venitul în sumă de xxx NOK  este stabilit in 
mod eronat, întrucât venitul obtinut a fost de fapt de xxxx NOK. şi reprezintă venit  realizat din 
salarii, pentru care s-a retinut impozit în xxxx în procent de 36%, conform documentelor 
anexate la dosar, traduse de un traducător autorizat.  De asemenea, contribuabilul  invocă în 
susţinerea contestaţiei  art. 55 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal şi pct. 87^2 din  Normele 
Metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG 44/2004 şi solicită anularea 
obligatiilor stabilite la control.  

În susţinerea contestaţiei, dl. xxxx a depus documente justificative traduse in limba 
română de un traducător autorizat, reprezentând: 

- copie “Decizie privind permisul de sedere  nr. xxx/xx.xx.xxxx”, din care rezultă ca dl. 
xxxxx a fost rezident al statului xxxx în perioada xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx, cu adresa de reşedinţă 
în xxxxx.   

- copii ale contractelor individuale de munca nr. xxx/xx.xx.xxxx şi nr. xxx/xx.xx.xxxx 
încheiate cu xxxx, xxxxx, societate cu sediul în statul xxxxx, la care contestatorul a fost angajat 
să desfăsoare activităţi dependente în perioada  xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx şi de la care a obţinit un 
venit de xxxxx xxx. 

- copia contractului de muncă încheiat cu xxxxx, societate cu sediul în statul xxxx,  din 
care rezultă faptul că în perioada xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx, contestatorul a fost angajat  de 
aceasta societate să desfăsoare activităţi dependente şi de la care a obţinut xxxxx xxxx 

- copia “Aviz de impozitare xxxx” din data de xx.xx.xxxx, din cere rezultă că Statul xxxx a 
impozitat veniturile obtinute de xxxx din această tară în cuantum total de xxxxx xxxx . 

 
* Faţă de cele prezentate mai sus, rezultă următoarele: 
Organele de inspecţie fiscală din cadrul A.J.F.P.xxxxx au stabilit în sarcina d-lui xxxxxx, 

rezident în xxxxx, un impozit pe veniturile obţinute din strinătate, respectiv din xxxx, în sumă de 
xxxx lei , calculat prin aplicarea procentului de 16% asupra  veniturilor realizate în anul xxxx în 
sumă de xxxxxx lei, echivalentul a xxxx xxx  (xxxx), urmare adreselor A.N.A.F. 
nr.xxxx/xx.xx.xxxx şi D.G.R.F.P. xxxxx nr.  xxxx/xx.xx.xxxx. 

În fapt, în anul xxxx, d-l xxxxx a realizat venituri din salarii în sumă de xxxx de la 
angajatorii (societatile) xxx şi xxxx, aşa cum rezultă din documentele depuse în susţinere de 
contestator la dosarul cauzei, venituri pentru care angajatorii au reţinut impozit pe venit 
 Menţionăm că orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare 
reprezintă o activitate dependentă, conform prevederilor art.7 alin(1) pct.2 din Codul fiscal. 

 
* Referitor la impozitarea veniturilor salariale realizate în străinătate de o persoană 

rezidentă în România de la un angajator străin, legislatia în vigoare prevede următoarele: 
 
-  La art.55 Definirea veniturilor din salarii, alin(4) lit.m) din Codul fiscal, se prevede: 
  (4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului 

pe venit: 
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat 

străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. 
Fac exceptie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în 

România ori are sediul permanent în România[...]. 
Conform acestor prevederi, sumele primite de persoane fizice de la un angajator străin 

din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, nu sunt incluse în veniturile salariale şi 
nu se impozitează în România, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, cu excepţia 
veniturilor plătite de către un angajator rezident în România sau care are sediul permanent în 
România. 

 
- La pct.872 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin 

H.G.nr.44/2004 cu modificările şi completările ulterioare, se prevede: 
„ Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt 

impozabile şi nu se declară în România potrivit Codului fiscal.” 
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           - Referitor la declararea veniturilor obţinute din străinătate în vederea impozitării,  la 
punctele 1., 3. şi 3.3. din Instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 201 
"Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate" cod 14.13.01.13/7, aprobate prin 
O.P.A.N.A.F. nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la 
titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se 
precizează: 
 „ 1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în 
România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care realizează venituri din 
străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi: venituri din 
profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, 
venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de 
dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma 
câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni 
similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile [...] 
 3. Declaratia se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi de persoanele 
fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevăzută la art. 40 alin.(2) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care 
România are încheiată conventie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată 
în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în 
România.[...] 
 3.3. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu 
sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se 
declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern. 

Conform acestor prevederi, formularul 201 „Declaraţia privind veniturile realizate din 
străinătate” se completează şi se depune de către persoanele fizice române, cu domiciliul în 
România care obţin venituri din străinătate din: profesii libere, activităţi comerciale, agricole, 
venituri sub formă de dividende, din jocuri de noroc etc., dar şi din activitate salarială 
desfăşurată într-un stat cu care Romania are conventie de evitare a dublei impuneri şi pentru 
care veniturile sunt plătite de către un angajator rezident în România sau care are sediul 
permanent în România etc.. 
 La pct.3.3 din instrucţiuni, se prevede clar că veniturile din activităţi dependente 
desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, 
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se declară şi 
nu fac obiectul creditului fiscal extern. 

 
Având în vedere prevederile legale mai sus citate, respectiv art. 55 alin(4) lit.m) din Codul 

fiscal, pct.872 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal şi Instrucţiunile privind 
completarea şi depunerea formularului 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din 
străinătate" cod 14.13.01.13/7, aprobate prin O.P.A.N.A.F. nr. 52/2012, rezultă clar că veniturile 
din activităţi dependente obţinute din străinătate de persoane fizice cu domiciliul în România de 
la un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România potrivit prevederilor 
Codului fiscal, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv şi indiferent de perioada din 
anul fiscal pentru care se obţin veniturile( sub 183 zile sau peste 183 zile).  

 
Acesta este şi cazul d-lui xxxx, domiciliat în România, care a obţinut în anul xxxx venituri 

din salarii (activitate dependentă) din străinătate de la angajatorii xxx şi xxxxx în sumă total de 
xxxxx xxxx (pentru care angajatorul a reţinut şi plătit în xxxx impozit, venituri care nu sunt 
impozabile şi care nu se declară în România potrivit Codului fiscal. 

 
Faptul că veniturile din salarii obţinute în străinătate de o persoană fizică rezidentă în 

România de la un angajator străin nu se impozitează în România, rezultă şi din adresa Direcţiei 
Generale de Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale nr. xxx/xx.xx.xxxx referitoare la 
„Tratamentul fiscal al veniturilor salariale obţinute de o persoană fizică rezidentă în România de 
la un angajator nerezident”, transmisă către D.G.R.F.P xxxxx, unde a fost înregistrată sub nr. 
xxxx/xx.xx.xxxx. 
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În concluzie, d-l xxxxx nu datorează bugetului de stat impozitul pe veniturile obţinute din 
străinătate de la  doi angajatori nerezidenti în sumă de xxxxx lei , drept pentru care se va 
admite contesta ţia formulată pentru această sumă, ca şi pentru accesoriile aferente în sumă 
de xxxx lei .   
                                      

IV. Concluzionând analiza pe fond a contestatiei formulată de d-nul xxxxxx din 
minicipiul Olteni ţa, jude ţul Călăraşi, împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit 
stabilit pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. xxxx/xx.xx.xxxx, în conformitate cu prevederile art.216 alin (1) 
şi alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, se 

 
D E C I D E: 

 
1. Admiterea total ă a contestatiei pentru suma de xxxxx lei,  reprezentând: 

 -   xxxxxx lei impozit pe veniturile obţinute din străinătate; 
 -     xxxx lei accesorii aferente impozitului pe veniturile obţinute din străinătate, 
şi implicit anularea în totalitate a Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit pentru 
persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate 
organelor fiscale nr. xxxx/xx.xx.xxxx. 
 
 2. Prezenta decizie este definitivă în sistemul cailor administrative de atac, dar poate fi 
atacată la instanţa judecatorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(sase) luni de la data comunicarii, conform prevederilor legale.  
               
  AVIZAT SEF B.S.C.,                                                                            ÎNTOCMIT, 
 
    
 
                              DIRECTOR GENERAL,  
  
 
 
 
 
 


