
 1

DECIZIA NR.99 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2007 
 
 
             
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, privind 
m�surile dispuse de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii 
de inspec�ie fiscal�, prin DECIZIA DE IMPUNERE privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� cu 
nr.../16.10.2007, privind suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei - impozit pe venit persoane juridice nerezidente  
-   ... lei - major�ri de întârziere  

                
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205 
�i art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului Hunedoara este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 
     I. Prin contesta�ie, SC X SRL din Simeria Veche, invoc� în 
sus�inere, prevederile Conven�iei pentru evitarea dublei impuneri 
încheiate între România �i Italia, aprobat� prin Decretul nr.82/1997, 
respectiv art.12 alin.1 cu referire la Redeven�e �i art.13 alin.1 cu 
referire la Comisioane, potrivit c�rora “ Redeven�ele/Comisioanele 
provenind dintr-un stat contractant �i pl�tite unui rezident al celuilalt 
stat contractant sunt impozabile în acest cel�lalt stat”, sus�inând c� 
acestea sunt valabile cu prioritate fa�� de aplicarea prevederilor 
Codului fiscal �i ca urmare, sumele achitate sunt impozitate în cel�lalt 
stat, adic� Italia. 
       Concluzionând, agentul economic sus�ine c�, prin aplicarea 
Deciziei de impunere, ar rezulta în fapt o dubl� impunere ce încalc� 
principiile Conven�iei de evitare a dublei impuneri. 
    
     II. Organele  de control ale Activit��ii  de  inspec�ie  fiscal�, au 
consemnat urm�toarele: 
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      In perioada  ianuarie - iulie 2007, SC X SRL din Simeria Veche a 
achitat c�tre persoane nerezidente venituri în sum� total� de … lei 
reprezentând redeven�e �i asisten�� tehnic�, f�r� a re�ine �i achita 
bugetului de stat impozit pe veniturile realizate din România de 
persoanele nerezidente, înc�lcând astfel prevederile art.7 pct.28 
lit.d), art.113, art.115 alin.1 lit.d) �i i) �i art.116 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
coroborate cu prevederile art.12 �i 13 din Conven�ia între Guvernului 
Român �i Guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei 
impuneri.      
       Având în vedere c� SC X SRL din Simeria Veche, de�ine 
certificatul de reziden�� fiscal� al partenerului italian, în conformitate 
cu art.118 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, �i art.12 �i 13 din Conven�ia pentru evitarea 
dublei impuneri – aprobat� prin Decretul nr.82/1997, s-a determinat 
valoarea impozitului pe venit persoane nerezidente datorat bugetului 
de stat de c�tre contestatoare în sum� de … lei �i major�ri de 
întârziere aferente în sum� de … lei. 
 
   III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestatoare, documentele 
existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative invocate, 
se re�in urm�toarele:  
 
         SC X SRL din Simeria Veche a fost înregistrat� la Oficiul 
Registrului Comer�ului din cadrul Camerei de Comer� �i Industrie a 
jude�ului Hunedoara cu certificat nr.J20/…/2003 �i Cod Unic de 
Inregistrare Fiscal� RO ... 
              
        Cauza supus� solu�ion�rii este dac� agentul economic 
datoreaz� impozit pe veniturile persoanelor nerezidente 
beneficiare de venituri din România �i pentru care societatea a 
prezentat certificate de reziden�� fiscal� emise de autoritatea 
fiscal� competent� din �ara de reziden��, în condi�iile în care în 
spe�� sunt aplicabile prevederile conven�iilor de evitare a dublei 
impuneri încheiate de România cu aceste ��ri.     
  
       In fapt, în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2007, SC X SRL din 
Simeria Veche nu a calculat, nu a înregistrat �i nu a virat impozit pe 
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veniturile persoanelor nerezidente pentru redeven�ele pl�tite în sum� 
de … lei �i asisten�� tehnic� pl�tit� în sum� de … lei, aferente unor 
contracte de închiriere, respectiv consultan��, încheiate cu un 
partener str�in SC Y ITALIA, în calitate de locator, respectiv 
consultant. 
 
       Pentru contractele de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat un impozit suplimentar pe veniturile ob�inute din România de 
nereziden�i, în sum� de … lei.  
 
       SC X SRL din Simeria Veche a pus la dispozi�ia organelor de 
inspec�ie fiscal� certificatul de reziden�� fiscal� a beneficiarului 
veniturilor, eliberat de organele fiscale din �ara de reziden��, respectiv 
Italia, prin care atest� c� este rezident al statului respectiv �i c� îi 
sunt aplicabile prevederile conven�iei de evitare a dublei impuneri.  
 
       In drept, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
Art.113 “Contribuabili 
    Nereziden�ii care ob�in venituri impozabile din România au 
obliga�ia de a pl�ti impozit conform prezentului capitol �i sunt 
denumi�i în continuare contribuabili.” 
 
Art.115 “Venituri impozabile ob�inute din România 
    (1) Veniturile impozabile ob�inute din România, indiferent dac� 
veniturile sunt primite în România sau în str�in�tate, sunt: 
[…] d) redeven�e de la un rezident;[…] 
[…] i) venituri din prestarea de servicii de management sau de 
consultan�� din orice domeniu, dac� aceste venituri sunt 
ob�inute de la un rezident sau dac� veniturile respective sunt 
cheltuieli ale unui sediu permanent în România;[…]” 
 
Art.116 “Re�inerea impozitului din veniturile impozabile ob�inute 
din România de nereziden�i 
      (1) Impozitul datorat de nereziden�i pentru veniturile 
impozabile ob�inute din România se calculeaz�, se re�ine �i se 
vars� la bugetul de stat de c�tre pl�titorii de venituri. 
      (2) Impozitul datorat se calculeaz� prin aplicarea 
urm�toarelor cote asupra veniturilor brute: 
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    a) 10% pentru veniturile din dobânzi �i redeven�e, dac� 
beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoan� juridic� 
rezident� într-un stat membru sau un sediu permanent al unei 
întreprinderi dintr-un stat membru, situat într-un alt stat 
membru... 
   c) 16% în cazul oric�ror alte venituri impozabile ob�inute din 
România, a�a cum sunt enumerate la art.115, …  
      (5) Impozitul se calculeaz�, respectiv se re�ine în momentul 
pl��ii venitului �i se vireaz� la bugetul de stat pân� la data de 25 
inclusiv a lunii urm�toare celei în care s-a pl�tit venitul. 
Impozitul se calculeaz�, se re�ine �i se vars�, în lei, la bugetul de 
stat, la cursul de schimb al pie�ei valutare, comunicat de Banca 
Na�ional� a României, valabil în ziua re�inerii impozitului pentru 
nereziden�i. … 
      (6) Pentru orice venit impozitul ce trebuie re�inut, în 
conformitate cu prezentul capitol, este impozit final.” 
 
Art.118 “Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale 
conven�iilor de evitare a dublei impuneri 
    (1) În în�elesul art.116, dac� un contribuabil este rezident al 
unei ��ri cu care România a încheiat o conven�ie pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit �i capital, cota 
de impozit care se aplic� venitului impozabil ob�inut de c�tre 
acel contribuabil din România nu poate dep��i cota de impozit, 
prev�zut� în conven�ie, care se aplic� asupra acelui venit, 
potrivit alin.(2). În situa�ia în care cotele de impozitare din 
legisla�ia intern� sunt mai favorabile decât cele din conven�iile 
de evitare a dublei impuneri se aplic� cotele de impozitare mai 
favorabile…” 
 
        Ca urmare, în conformitate cu prevederile Conven�iei de evitare 
a dublei impuneri între România �i Italia, ratificat� prin Decretul 
nr.82/15 aprilie 1977, se stipuleaz�: 
Art.12 “ Redeven�e 
    1. Redeven�ele provenind dintr-un stat contractant �i pl�tite 
unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în 
acest cel�lalt stat. 
    2. Totu�i, aceste redeven�e pot fi impuse în statul contractant 
din care provin �i în conformitate cu legisla�ia acestui stat, îns�, 
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dac� persoana care încaseaz� redeven�ele este beneficiarul lor 
efectiv, impozitul astfel stabilit nu poate dep��i 10 la suta din 
suma redeven�elor. 
    Autorit��ile competente ale statelor contractante vor stabili de 
comun acord modalit��ile de aplicare a acestei limit�ri. 
 
Art.13 “ Comisioane 
    1. Comisioanele provenite dintr-un stat contractant �i pl�tite 
unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în 
acest cel�lalt stat. 
    2. Totu�i, aceste comisioane pot fi impuse în statul 
contractant din care provin �i în conformitate cu legisla�ia 
acestui stat, îns�, dac� persoana care încaseaz� comisioanele 
este beneficiarul lor efectiv, impozitul astfel stabilit nu poate 
dep��i 5 la suta din suma comisioanelor. 
    Autorit��ile competente ale statelor contractante vor stabili de 
comun acord modalit��ile de aplicare a acestei limit�ri.” 
          
         Fa�� de prevederile legale mai sus citate, întrucât, petenta SC X 
SRL din Simeria Veche a prezentat organelor de inspec�ie fiscal� 
certificatul de reziden�� fiscal� a beneficiarului veniturilor, eliberat de 
organele fiscale din �ara de reziden��, respectiv Italia, prin care atest� 
c� este rezident al statului respectiv �i c� îi sunt aplicabile prevederile 
conven�iei de evitare a dublei impuneri, în care se arat� c� 
beneficiarul respectiv este înregistrat ca �i contribuabil pl�titor de 
impozite �i taxe, organele de control în mod corect �i legal au 
procedat la calcularea debitului reprezentând impozit pe veniturile 
realizate în România de persoanele juridice nerezidente, în 
conformitate cu prevederile legale con�inute în Conven�ia de evitare a 
dublei impuneri prezentat� mai sus. 
          
        Referitor la afirma�iile petentei din contesta�ie: “... In ipoteza 
oblig�rii societ��ii noastre la plata impozitului pe veniturile 
nereziden�ilor a�a cum cere Decizia de impunere, rezult� prin 
aceasta o dubl� impunere, fapt ce încalc� principiile Conven�iei de 
evitare a dublei impuneri …” inveder�m urm�toarele: 
        Punctul 12 din Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art.118 alin.1 din 
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Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, prevede: 
     “(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 reglementeaz� 
impunerea în �ara de surs� a acestor venituri, se aplic� cu 
prioritate. În cazul când legisla�ia intern� prevede în mod expres 
o cot� de impozitare mai favorabil� sunt aplicabile prevederile 
legisla�iei interne. 
    (2) Dispozi�iile alin.2 ale articolelor "Dividende", "Dobânzi", 
"Comisioane", "Redeven�e" din conven�iile de evitare a dublei 
impuneri derog� de la prevederile paragrafului 1 al acestor 
articole din conven�iile respective. 
    (3) Aplicarea alin.2 al articolelor "Dividende", "Dobânzi", 
"Comisioane", "Redeven�e" din conven�iile de evitare a dublei 
impuneri care prev�d impunerea în statul de surs� nu conduce 
la o dubl� impunere pentru acela�i venit, întrucât statul de 
reziden�� acord� credit fiscal pentru impozitul pl�tit în România, 
în conformitate cu prevederile conven�iei de evitare a dublei 
impuneri.” 
                     
       In acest context, rezult� în mod clar c� prin conven�ie se d� 
dreptul de impunere la surs� a acestor venituri statului român, pentru 
veniturile de aceast� natur� realizate din România de rezidentul ��rii 
partenere, iar pentru evitarea dublei impuneri se acord� credit fiscal 
de c�tre �ara de reziden��. 
       In practica interna�ional�, în ceea ce prive�te aplicarea articolelor 
privind re�inerea impozitului la surs�, sintagma “poate fi impus” este 
interpretat� imperativ �i nu op�ional în sensul dreptului suveran de 
impunere al statului de provenien�� al acestui venit. 
       Sintagma este utilizat� �i în Modelul cadru OECD de Conven�ie 
de impunere pe venit �i pe capital elaborat de ��rile membre OECD �i 
i se d� aceea�i interpretare de c�tre autorit��ile competente din ��rile 
partenere la astfel de conven�ii, precum �i de Tribunalele fiscale din 
aceste ��ri, derogându-se prin ea de la regula general� prev�zut� la 
paragraful 1 al articolelor dividende, dobânzi, redeven�e, comisioane, 
care stabilesc impunerea acestora în �ara de reziden��. 
       Prin urmare, dac� impunerea acestor venituri ar fi tratat� numai 
în statul de reziden�� al beneficiarului de venit, atunci nu ar mai fi 
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necesar� încheierea de conven�ii de evitare a dublei impuneri �i în 
asemenea situa�ie veniturile se vor impune atât în �ara de surs�, cât 
�i în �ara de reziden�� �i astfel dubla impunere nu ar putea fi evitat�. 
       Pe cale de consecin��, în condi�iile în care legisla�ia fiscal� din 
România reglementeaz� expres prin sintagma introdus� la paragraful 
2 al fiec�rui articol “poate fi impus”, dreptul suveran al statului de 
provenien�� de a impune aceste venituri �i în �ara de surs�, limitat, 
func�ie de interesul economic al celor dou� state, motiva�iile petentei 
din contesta�ia formulat� nu pot fi luate în considerare �i petenta nu 
poate fi exonerat� de la plata impozitului pe veniturile datorate de 
nereziden�i. 
 
         Referitor la major�rile de întârziere aferente impozitului pe 
veniturile realizate din România de persoane nerezidente, stabilite în 
sarcina petentei prin decizia de impunere, se re�ine c� stabilirea de 
major�ri de întarziere aferente impozitului pe veniturile realizate din 
România de persoane nerezidente în sarcina contestatoarei 
reprezint� m�sura accesorie în raport cu debitul. Deoarece pentru 
cap�tul de cerere referitor la debitul reprezentând impozit pe 
veniturile realizate în Romania de persoanele juridice nerezidente, 
contesta�ia se respinge, rezult� c� �i pentru cap�tul de cerere privind 
major�rile de întarziere, calculate în sarcina petentei reprezentând 
masura accesorie, conform principiului de drept accesorium 
sequitur principalem, contesta�ia va fi respins�. 
 

        Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, se  
  
                                                        DECIDE: 
        
 
                 Respingerea  ca  neîntemeiat�  a  contesta�iei  formulat�  de 
SC X SRL din Simeria Veche pentru suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei - impozit pe venit persoane juridice nerezidente  
-   ... lei - major�ri de întârziere  

 
 
 


