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DECIZIA NR. DGc______/_______2011 
  privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

 S.C. “X” S.R.L. Ia�i 
  înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i 

sub nr. …….2011  
 
 

  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul aceleia�i institu�ii cu adresa nr. …, înregistrat� 
la institu�ia noastr� sub nr. … din 18.08.2011, cu privire la contesta�ia 
formulat� de S.C. “X” S.R.L. cu sediul în Ia�i, str. …, jude�ul Ia�i, 
înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului Ia�i sub nr. J22 - …, cod unic 
de înregistrare …, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... din ....2011 �i a 
Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr…. 
din ....2011 emise în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... din 
....2011, prin avocat … din cadrul Societ��ii Civile Profesionale de Avoca�i 
"N" cu sediul în ...  
  Suma contestat� este în valoare total� de S lei �i reprezint�: 
 - S lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de   
       nereziden�i - persoane fizice; 
 - S lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile ob�inute  
        din România de nereziden�i - persoane fizice; 
 -   S lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de   
       nereziden�i - persoane juridice; 
 -   S lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile ob�inute  
        din România de nereziden�i - persoane juridice. 
  Contesta�ia este semnat� de avocatul … �i poart� amprenta în 
original a �tampilei Societ��ii Civile Profesionale de Avoca�i " N", la dosar 
aflându-se împuternicirea avoca�ial� seria … din ….2011 în original, care 
îndepline�te cerin�ele prev�zute de lege. 
  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal de 30 de zile 
prev�zut de art. 207 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, având în vedere faptul c� actul administrativ fiscal contestat a 
fost comunicat petentei în data de … cu adresa nr… din ....2011 pe care 
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reprezentantul acesteia a semnat �i a aplicat amprenta �tampilei, iar 
contesta�ia a fost depus� prin po�t� în data de …, potrivit �tampilei 
aplicate de Po�ta Român� pe plicul aflat la dosarul cauzei, fiind 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i în 
data de … sub nr. ... 
  Contesta�ia este înso�it� de Referatul privind propunerea de 
solu�ionare a contesta�iei nr. ….2011, semnat de conduc�torul organului 
care a încheiat actele atacate, respectiv Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
care propune respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de 
S.C. “X” S.R.L. Ia�i. 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) �i art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
  I. S.C. “X” S.R.L. Ia�i contest� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... 
din ....2011 �i Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� nr. ... din ....2011, emise în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
... din ....2011, motivând în sus�inerea contesta�iei urm�toarele: 
  Actele administrative fiscale contestate au fost întocmite ca 
urmare a inspec�iei fiscale efectuate de reprezentan�ii Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
Jude�ului la�i în perioada …, fiind suspendat� pe perioada …. 
  În urma relu�rii �i finaliz�rii inspec�iei fiscale, s-a emis Decizia 
de impunere nr. .../....2011 conform c�reia organele fiscale au stabilit c� 
avea obliga�ia de a pl�ti sume suplimentare în contul impozitului pe profit, 
a impozitului pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i - persoane 
fizice �i persoane juridice, precum �i a taxei pe valoarea ad�ugat�. 
  Precizeaz� c� obiectul contesta�iei îl reprezint� urm�toarele 
sume reprezentând impozit cu re�inere la surs� pe veniturile ob�inute din 
România de nereziden�i, persoane fizice �i juridice, stabilite ca obliga�ii 
fiscale suplimentare de c�tre organele fiscale: 
 - S lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de   
       nereziden�i - persoane fizice; 
 - S lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile ob�inute  
        din România de nereziden�i - persoane fizice; 
 -   S lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de   
       nereziden�i - persoane juridice; 
 -   S lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile ob�inute  
        din România de nereziden�i - persoane juridice. 
  În fapt, men�ioneaz� c� în perioada 2006 - 2010, în vederea 
prest�rii de servicii în leg�tur� cu dezvoltarea unui complex reziden�ial 
amplasat în …, jude�ul la�i, a încheiat contracte cu diver�i furnizori, 
inclusiv persoane fizice �i juridice nerezidente. 
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  Preciz�m c� obiectul prezentei contesta�ii se refer� exclusiv la 
sumele stabilite de c�tre organele fiscale ca obliga�ii fiscale suplimentare 
în contul impozitului pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i 
pentru care au fost prezentate certificate de reziden�� fiscal�. 
  Întrucât prestatorii nereziden�i au prezentat certificate de 
reziden�� fiscal�, a f�cut aplicarea prevederilor art. 118 din Codul Fiscal, 
considerând c� într-un astfel de caz, statul de reziden�� al prestatorilor are 
competen�� exclusiv� de impozitare. În consecin��, nu a re�inut �i nu a 
virat la bugetul de stat impozitul pentru veniturile ob�inute de nereziden�i 
din România. 
  Contractele cu prestatorii externi pentru care au fost 
prezentate certificate de reziden�� fiscal� anterior momentului efectu�rii 
pl��ii sunt urm�toarele: 
  a. Contract de management încheiat în data de … 2007 cu H, 
cet��ean rezident în Israel, având drept obiect furnizarea de servicii de 
management în leg�tur� cu vânzarea �i închirierea de construc�ii într-un 
complex reziden�ial situat pe un teren din jude�ul la�i, România. 
Remunera�ia ob�inut� de H în baza acestui contract este de … Euro lunar; 
  b. Contract nr. 1 încheiat cu Dna. K, rezident� în Israel, având 
drept obiect executarea de lucr�ri de design ce privesc conceptul de 
mobiliare �i design complet pentru showroom-ul din cadrul proiectului 
reziden�ial "…", la�i, România. Pentru serviciile prestate, Dna. K a ob�inut 
o remunera�ie total� de … USD; 
  c. Contract de consultan�� încheiat în data de ….2006 cu M 
LTD ("Consultantul") în baza c�ruia Consultantul a fost îns�rcinat s� 
r�spund� de întreaga coordonare, derulare zilnic� �i administrare a 
proiectului imobiliar "…" cu loca�ia în la�i. Remunera�ia Consultantului 
pentru executarea lucr�rilor conform contractului au fost de S Euro lunar. 
  În drept, invoc� prevederile articolului 115 din Codul Fiscal 
care men�ioneaz� c� sunt impozabile în România urm�toarele categorii de 
venituri: 
  "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; 
  k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul 
interna�ional �i prest�rile de servicii accesorii acestui transport; 
  I) venituri din profesii independente desf��urate în România - 
doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor �i alte profesii similare -, în 
cazul când sunt ob�inute în alte condi�ii decât prin intermediul unui sediu 
permanent sau într-o perioad� sau în mai multe perioade care nu 
dep��esc în total 183 de zile pe parcursul oric�rui interval de 12 luni 
consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat". 
  Aceste venituri sunt considerate venituri ob�inute din România. 
Modalitatea de plat� a acestui impozit, prev�zut� de art. 116 Cod Fiscal, 
este cea a re�inerii la surs� de c�tre pl�titorul de venit din România. 
Conform regulilor generale de impozitare prev�zute de Codul Fiscal, 
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pentru veniturile men�ionate mai sus, ob�inute de nereziden�i din România, 
se aplic� o cot� de impozitare de 16%. 
  Totu�i, în condi�iile în care prestatorul beneficiar al venitului 
este rezident al unei ��ri cu care România a încheiat o Conven�ie pentru 
evitarea dublei impuneri, Codul Fiscal prevede c� venitul ob�inut se va 
impozita aplicându-se cota de impozitare mai favorabil� (din legisla�ia 
româneasc� sau din Conven�ie). Aceast� regul� este prev�zut� expres la 
art. 118 din Codul Fiscal �i reprezint� transpunerea principiului de drept al 
prevalen�ei tratatelor �i acordurilor interna�ionale la care România este 
parte, asupra legisla�iei na�ionale. 
  Cu alte cuvinte, prevederile Codului Fiscal trebuie coroborate 
cu prevederile conven�iilor de evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu statele de reziden�� ale beneficiarilor de venituri ob�inute din 
România, identificându-se �i aplicându-se tratamentul fiscal cel mai 
avantajos. 
  Pentru situa�ia de fa��, to�i cei trei prestatori de servicii 
men�iona�i anterior sunt din Israel. Conform prevederilor Conven�iei pentru 
evitarea dublei impuneri încheiate de România cu Israel, veniturile 
ob�inute de c�tre prestatorii de servicii trebuie s� fie taxate doar în statul 
de reziden�� al prestatorilor (în cazul nostru, în Israel). 
  Prezint� dispozi�iile Conven�iei pentru evitarea dublei impuneri 
încheiate între România �i Israel pe care le consider� relevante în spe��: 
  "Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant vor fi 
impozabile numai în acest stat contractant, în afara de cazul în care 
întreprinderea î�i exercit� activitatea de afaceri în celalalt stat contractant, 
printr-un sediu permanent situat acolo." (art. 7 alin. (1) "Profiturile 
întreprinderilor") 
  "(1) Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant 
din exercitarea unei profesii independente sau a altor activit��i 
independente cu caracter similar sunt impozabile numai în acest stat 
contractant, dac� nu dispune în mod obi�nuit de o baza fixa în celalalt stat 
contractant pentru exercitarea activit��ilor sale. [...], 
  (2) Expresia profesii independente cuprinde, în special, 
activit��ile independente de ordin �tiin�ific, literar, artistic, educativ sau 
pedagogic, precum si exercitarea în mod independent a profesiei de 
medic, avocat, inginer, arhitect, dentist si contabil" (art. 14 "Profesii 
independente"). 
  Consider� c� aplicarea dispozi�iilor Conven�iei de evitare a 
dublei impuneri este obligatorie, în condi�iile în care beneficiarii veniturilor 
prezint� pl�titorului de venituri din România dovada reziden�ei lor fiscale, 
a�a cum prevede art. 118 alin. (2) din Codul Fiscal. 
  De asemenea, invoc� punctul 13 alin. (1) din Normele de 
aplicare ale art. 118 alin. (2) din Codul Fiscal care precizeaz� c�: "Pentru 
dovedirea reziden�ei se poate prezenta �i un alt document eliberat de 
c�tre o alt� autoritate decât cea fiscal�, care are atribu�iuni în domeniul 
certific�rii reziden�ei conform legisla�iei interne a acelui stat". 
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  În situa�ia de fa�� K a prezentat certificatele de reziden�� 
fiscal� emise de autoritatea competent� din Israel, pentru fiecare an 
pentru care a primit pl��i de la SC X SRL în leg�tur� cu serviciile prestate 
conform contractelor (respectiv pentru perioada 2007-2008). 
  În ceea ce prive�te societatea M LTD, aceasta a prezentat 
certificatul de reziden�� fiscal� pentru pl��ile efectuate în cursul anului 
2006, iar pentru anii 2007 �i 2008, societatea a prezentat un document 
emis de c�tre Ministerul de Finan�e din Israel - Departamentul de impozit 
pe profit - care atest� faptul c� veniturile ob�inute din România au fost 
declarate în vederea tax�rii în Israel, fiind incluse în venitul global. 
  Consider� c� documentul prezentat îndepline�te condi�iile 
prev�zute de art. 118 alin. (2) din Codul Fiscal �i de normele de aplicare 
ale acestuia �i în consecin�� nu poate fi refuzat� aplicarea prevederilor 
Conven�iei de evitare a dublei impuneri în ceea ce prive�te impozitarea 
veniturilor ob�inute de firma M din România. 
  În concluzie, sus�ine c� în condi�iile în care:  
  - beneficiarii veniturilor pl�tite sunt reziden�i ai statului Israel, 
stat cu care România a încheiat o Conven�ie de evitare a dublei impuneri; 
  - Conven�ia de evitare a dublei impuneri prevede c� statul 
Israel are competen�� exclusiv� de impozitare asupra veniturilor ob�inute 
de un contractant independent din România; 
  - beneficiarii veniturilor au prezentat anterior momentului 
încas�rii veniturilor documentele solicitate de legisla�ia român�, care le 
dovedesc reziden�a fiscal�; 
  - art. 1 alin. (4) din Codul Fiscal prevede c� dispozi�iile 
tratatelor la care România este parte prevaleaz� asupra prevederilor 
Codului Fiscal. 
  Solicit� s� se constate c� tratamentul fiscal aplicat veniturilor 
ob�inute de Anat Stern �i M a fost cel corect �i în consecin��, s� dispunem 
desfiin�area în parte a actelor administrative contestate. 
  În ceea ce îl prive�te pe Dl. J, men�ioneaz� c� acesta a 
prezentat certificate de reziden�� fiscal� pentru toat� perioada în care a 
ob�inut venituri din România �i în consecin��, conform argumenta�iei 
expuse mai sus, veniturile sale sunt impozabile exclusiv în Israel. 
  În plus, consider� c� interpretarea dispozi�iilor Codului Fiscal, 
efectuat� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� în cazul dlui J este 
profund eronat� �i contradictorie. Astfel, organele de inspec�ie au 
consemnat pe pagina 21 a raportului de inspec�ie fiscal� urm�toarele: 
  „Organul de inspec�ie a constatat pentru dl. J c� locul prest�rii 
de servicii a nerezidentului a fost în România �i s-a desf��urat pe 
perioada 2006 �i în prezent, la sediul permanent din România efectiv la 
societatea verificat�. Men�ion�m c� societatea verificat� a prezentat 
organului de inspec�ie fiscal� certificat de reziden�� fiscal� pentru dl. J în 
vederea analiz�rii implica�iilor fiscale din punct de vedere a evit�rii dublei 
impuneri. Certificatele de reziden�� fiscal� au fost legalizate în România �i 
nu au fost depuse declara�iile privind modific�rile la contravaloarea 
prest�rii la Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului la�i unde era 
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arondat� fiscal a�a cum prevede ordinul nr. 2310/03.12.2007. Impozitul de 
16% datorat de nereziden�i pentru veniturile impozabile ob�inute din 
România care se calculeaz�, se re�ine �i se vars� la bugetul de stat de 
c�tre pl�titorii de venituri are regim de re�inere la surs� �i trebuie re�inut, 
declarat �i achitat de SC X SRL, acesta fiind impozit final." 
  Ori, sus�ine petenta, este de notorietate faptul c� în ipoteza 
constat�rii existen�ei unui sediu permanent al persoanei fizice 
nerezidente, pl�titorul de venituri nu are obliga�ia re�inerii la surs� a 
impozitului pe venit, întrucât într-o astfel de situa�ie nu mai sunt aplicabile 
dispozi�iile Titlului V, ci ale Titlului III - Impozit pe venit, r�spunderea 
fiscal� revenindu-i exclusiv sediului permanent, conform art. 87 Cod 
Fiscal, care prevede: 
  „(1) Persoanele fizice nerezidente care desf��oar� o activitate 
independent� prin intermediul unui sediu permanent în România, sunt 
impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din 
activitatea independent�, ce este atribuibil sediului permanent. 
  (2) Venitul net dintr-o activitate independent� ce este atribuibil 
unui sediu permanent se determin� conform art. 48, în urm�toarele 
condi�ii: 
  - în veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt 
atribuibile sediului permanent; 
  - în cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente 
realiz�rii acestor venituri." 
  În continuare, normele metodologice de punere în aplicare a 
art. 87 Cod Fiscal prev�d modalitatea de calcul �i plat� a impozitului 
pentru veniturile ob�inute prin intermediul unui sediu permanent: 
  "190. Pentru veniturile realizate de un nerezident din activit��i 
independente atribuibile unui sediu permanent definit potrivit art. 8 din 
Codul fiscal, impozitul se determin� prin aplicarea cotei de impozitare 
asupra venitului net anual impozabil aferent acestuia. 
      191. Pentru calculul impozitului pe veniturile din activit��i 
independente, altele decât cele prev�zute la art. 52 din Codul fiscal, 
sumele reprezentând pl��i anticipate în contul impozitului anual pe venit se 
stabilesc de c�tre organul fiscal pe a c�rui raz� teritorial� se realizeaz� în 
întregime sau cu preponderen�� venitul. 
      192. Dup� încheierea anului fiscal organul fiscal men�ionat la 
pct. 191 va elibera documentul care atest� venitul realizat �i impozitul 
pl�tit." 
  În concluzie, petenta consider� c� în ipoteza în care s-ar 
considera c� J a realizat venituri prin intermediul unui sediu permanent în 
România, nu avea nici o obliga�ie fiscal� în acest sens.  
  În consecin��, sus�ine c� organele fiscale au stabilit în mod 
eronat în sarcina sa obliga�ia de plat� a impozitului pe veniturile ob�inute 
de nereziden�i �i solicit� desfiin�area par�ial� a actelor administrative 
contestate. 
  Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. … din ...2011, formulat� ca r�spuns la 
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adresa nr….2011 a organelor de inspec�ie fiscal�, societatea 
contestatoare prezint� o anex� cu modul de calcul al sumelor contestate 
astfel: 
 - S lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de   
       nereziden�i - persoane fizice; 
 - S lei - dobânzi aferente impozitului pe veniturile ob�inute  
        din România de nereziden�i - persoane fizice; 
 -   S lei - penalit��i de întârziere aferente impozitului pe   
       veniturile ob�inute din România de nereziden�i -  
        persoane fizice; 
 -   S lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de   
       nereziden�i - persoane juridice; 
 -   S lei - dobânzi aferente impozitului pe veniturile ob�inute  
        din România de nereziden�i - persoane juridice; 
 -     S lei - penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 
        veniturile ob�inute din România de nereziden�i -  
        persoane juridice. 
 
  II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei  
Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i - Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� au efectuat inspec�ia fiscal� pentru perioada … la S.C. 
“X” S.R.L. Ia�i, a c�rei rezultate au fost consemnate în Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. … din ....2011 în baza c�ruia au emis Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ... din ....2011 prin care au stabilit  urm�toarele: 
  În perioada verificat� petenta a achitat c�tre persoane fizice �i 
juridice nerezidente suma total� de S lei, pentru care nu a constituit, 
re�inut �i achitat impozitul pe veniturile ob�inute din România de persoane 
nerezidente, de�i acestea nu au prezentat certificate de reziden�� fiscal� 
la momentul realiz�rii venitului. 
  Situa�ia privind sumele achitate este prezentat� în anexa nr.1 
�i anexa nr. 2 la Raportul de inspec�ie fiscal� nr. … din ....2011.  
  Considerând c� societatea a înc�lcat astfel prevederile art. 
116 alin. (1) �i alin. (2) lit. c), art. 118 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au stabilit în 
sarcina contestatoarei o diferen�� de impozit pe veniturile ob�inute din 
România de nereziden�i - persoane juridice în sum� de S �i o diferen�� de 
impozit pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i - persoane fizice 
în sum� de S.  
  De asemenea, în baza art. 120 �i art. 121^1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, au stabilit dobânzi �i penalit��i de 
întârziere aferente impozitului pe veniturile ob�inute din România de 
nereziden�i - persoane juridice în sum� total� de S lei, calculate pentru 
perioada …, precum �i dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente 
impozitului pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i - persoane 
fizice în sum� total� de S lei, calculate pentru perioada …. 
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  S.C. “X” S.R.L. Ia�i contest� în totalitate impozitul pe 
veniturile ob�inute din România de nereziden�i - persoane fizice �i 
accesoriile aferente acestuia �i par�ial impozitul pe veniturile ob�inute din 
România de nereziden�i - persoane juridice �i accesoriile aferente 
acestuia. 
  În baza aceluia�i Raport de inspec�ie fiscal� nr. … din ….2011 
s-a emis �i Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� nr. ... din ....2011 pentru care petenta solicit� desfiin�area în parte a 
acesteia privitor la obliga�ia de a înregistra în contabilitate  sumele 
contestate. 
   
  III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum �i prevederile actelor normative referitoare la spe�a 
analizat�, în vigoare în perioada verificat�, se re�in urm�toarele: 
  Perioada verificat� a fost 01.01.2006 - 31.12.2009. 
  1. Referitor la impozitul pe veniturile ob�inute din România 
de nereziden�i - persoane fizice în sum� total� de S lei �i accesoriile 
aferente în sum� total� de S lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
pentru pl��ile la extern efectuate c�tre d-l J reprezentând servicii de 
management se aplic� dispozi�iile conven�iei de evitare a dublei impuneri 
sau cele cuprinse în Codul fiscal, în condi�iile în care prin raportul de 
inspec�ie fiscal� ce a stat baza emiterii deciziei de impunere nu s-a 
analizat dac� aceste pl��i la extern se încadreaz� la articolele prev�zute 
de Conven�ia de evitare a dublei impuneri încheiat� de România cu Israel 
privind elementele de venit ale unui nerezident pentru care se re�ine 
impozit �i în �ara de surs� sau dac� acestea se încadreaz� la articolul din 
conven�ie privind “alte venituri” pentru care nu se re�ine impozit pe venitul 
persoanelor nerezidente în statul de surs� a venitului. 
  În fapt, în perioada iunie 2008 -  septembrie 2010, S.C. “X” 
S.R.L. Ia�i, a achitat c�tre domnul J din Israel suma total� de 1S lei în 
baza Contractului de management f�r� num�r din ….2007, f�r� s� 
calculeze, s� re�in� �i s� vireze impozit pe venitul persoanei nerezidente. 
  Organele de inspec�ie fiscal�, invocând ca temei legal 
prevederile art. 116 alin. (1) �i art. 118 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au calculat 
impozit pe veniturile persoanelor nerezidente în sum� de S lei, precum �i 
accesorii aferente în sum� total� de S lei. 
  Potrivit punctului I.7. din Contractul de management datat 
…2007 "Se în�elege c� prezentul Contract a fost încheiat de … în 
conformitate cu �i având în vedere calific�rile personale ale dlui J, care, 
a�a cum s-a stabilit de c�tre p�r�i, va administra activ �i va presta 
serviciile de management." 
  De asemenea, conform punctului II.8. din acela�i contract 
"Pentru remunerarea serviciilor de management, J va avea dreptul la un 
comision lunar de S Euro (… euro)." 
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  În sus�inerea contesta�iei, petenta precizeaz� c� pentru aceste 
pl��i derulate la extern de�ine certificate de reziden�� fiscal� a c�ror copii 
xerox �i traduceri le anexeaz� la dosarul cauzei. 
  Organele de inspec�ie fiscala, cu adresa nr. … din ...2011, 
solicit� petentei s� depun� aceste certificate traduse �i legalizate, 
societatea r�spunzând solicit�rii cu adresa înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. … din ...2011, 
depunând un num�r de 4 traduceri legalizate ale certificatelor de reziden�� 
fiscal� pentru dl. J pe anii 2007 - 2008. 
  Deoarece formula de certificare a acestor traduceri nu 
respecta forma prev�zut� de art. 102 din Ordinul ministrului justi�iei nr. 
710/1995 pentru adoptarea regulamentului de punere în aplicare a Legii 
notarilor publici �i a activit��ii notariale nr. 36/1995, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, respectiv nu preciza felul actului de pe care s-a 
f�cut traducerea, organul de solu�ionare competent, cu adresa nr. … din 
...2011 a solicitat avocatului petentei s� depun� la dosar originalele celor 
4 certificate de reziden�� sau copiile lor legalizate, vizate de traduc�torul 
autorizat care a f�cut traducerile.  
  De asemenea, cu adresa nr. … din ...2011, a solicitat 
traduc�torului autorizat V s� revin� cu preciz�ri privind felul actului de pe 
care s-a f�cut traducerea. 
  Societatea Civil� de Avoca�i "N" �i traduc�torul autorizat V au 
r�spuns prin adresa comun� înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. … din ...2011 la care anexeaz� noi 
traduceri legalizate ale celor 4 certificate  de reziden�� pentru dl. J care 
con�in urm�toarea formul� de certificare: "Subsemnata, V, certific 
exactitatea traducerii cu textul înscrisului prezentat în original în limba 
englez�, a c�rei fotocopie a fost vizat� de mine, în calitate de traduc�tor 
autorizat cu nr. …/2008.", care corespunde prevederilor legale. De 
asemenea, petenta men�ioneaz� �i faptul c� "originalele certificatelor de 
reziden�� fiscal� exist� în dosarele societ��ii X S.R.L. �i c� acestea au fost 
revizuite de echipa de inspec�ie fiscal�." 
  Organul de solu�ionare competent a oferit organului de 
inspec�ie fiscal� posibilitatea s� se pronun�e asupra acestor documente 
transmi�ându-i-le cu adresa nr. … din ...2011, potrivit prevederilor art. 213 
alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  În adresa de r�spuns a Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Ia�i nr. 
...2010, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului 
Ia�i sub nr. …din ...2011, se men�ioneaz� c� petenta a prezentat în timpul 
controlului certificatele de reziden�� traduse dar nu �i legalizate conform 
cu originalul �i nu au fost depuse declara�iile privind modific�rile la 
contravaloarea prest�rii la Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului 
Ia�i a�a cum prevede Ordinul Ministerului Economiei �i Finan�elor - 
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� nr. 2.310/2007 privind 
procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice 
române �i persoane juridice str�ine sau persoane fizice nerezidente, 
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condi�ie în care au fost aplicate prevederile art. 116 alin. (2) din Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  În drept, în spe�� sunt incidente prevederile urm�toarelor 
articole din Legea nr. 571/2004 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: 
  "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. 114 Sfera de cuprindere a impozitului 
  Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare 
impozit pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i, se aplic� asupra 
veniturilor brute impozabile ob�inute din România. 
      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: 
  […] 
      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; 
      j) venituri reprezentând remunera�ii primite de nereziden�i ce 
au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de 
administra�ie al unei persoane juridice române;[…] 
  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 pl�te�te la 
bugetul de stat de c�tre pl�titorii de venituri. 
      (2) Impozitul datorat se calculeaz� prin aplicarea urm�toarelor 
cote asupra veniturilor brute: 
  d) 16% în cazul oric�ror altor venituri impozabile ob�inute din 
România, a�a 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 
      (2) Pentru aplicarea prevederilor conven�iei de evitare a dublei 
impuneri �i a legisla�iei Uniunii Europene, nerezidentul are obliga�ia de a 
prezenta pl�titorului de venit, în momentul realiz�rii venitului, certificatul de 
reziden�� fiscal� eliberat de c�tre autoritatea competent� din statul s�u de 
reziden��, […]. Dac� certificatul de reziden�� fiscal�, […]  nu se prezint� în 
acest termen, se aplic� prevederile titlului V. În momentul prezent�rii 
certificatului de reziden�� fiscal� �i, dup� caz, a declara�iei prin care 
se indic� calitatea de beneficiar se aplic� prevederile conven�iei de 
evitare a dublei impuneri […] �i se face regularizarea impozitului în 
cadrul termenului legal de prescrip�ie. " 
  De asemenea, prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 
1.445/2005 privind aprobarea Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 
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2/2005 pentru aprobarea solu�iilor privind aplicarea unitar� a unor 
prevederi referitoare la taxa pe valoarea ad�ugat�, conven�iile de evitare a 
dublei impuneri �i probleme de procedur� fiscal�, publicat� în Monitorul 
Oficial al României nr. 880/30.09.2005, la pct. 2 s-a precizat c�: 
  “2. În baza conven�iilor de evitare a dublei impuneri, coroborat 
cu legisla�ia intern� în materie: 
  În situa�ia prezent�rii, în termenul de prescrip�ie a certificatului 
de reziden�� fiscal� care atest� c� beneficiarul venitului are reziden�a 
fiscal� într-un stat semnatar al conven�iei de evitare a dublei impuneri cu 
România, veniturile ob�inute de acest nerezident din România sunt 
impozabile potrivit conven�iei, în condi�iile în care certificatul de reziden�� 
fiscal� men�ioneaz� c� beneficiarul venitului a avut în termenul de 
prescrip�ie, reziden�a fiscal� în acel stat contractant pentru toat� perioada 
în care s-au realizat veniturile.” 
  Fa�� de prevederile legale de mai sus se re�ine c� în situa�ia 
prezent�rii, în termenul de prescrip�ie, a certificatului de reziden�� fiscal� 
care atest� c� beneficiarul venitului are reziden�a fiscal� în statul cu care 
România are încheiat� conven�ie de evitare a dublei impuneri, veniturile 
ob�inute de persoanele fizice sau juridice nerezidente din România sunt 
impozabile potrivit conven�iei. 
  Se re�ine c� societatea contestatoare a depus la dosar pentru 
d-l J, num�r de identificare …, copiile traduse �i legalizate ale unui num�r 
de 4 certificate de reziden�� eliberate pentru anii 2007 - 2010 de Ministerul 
de Finan�e - Administra�ia Fiscal� din Israel în datele de 24.05.2007, 
25.09.2008, 26.01.2009 �i 11.11.2010, care men�ioneaz� faptul c� acesta 
este rezident al statului Israel în sensul Conven�iei pentru evitarea dublei 
impuneri încheiat� între Israel �i România. 
  Potrivit st�rii de fapt �i prevederilor legale în materie 
societatea beneficiaz� de prevederile Conven�iei dintre Guvernul 
României �i Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri �i 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat� la 
Ierusalim la 15 iunie 1997, ratificat� prin Legea   nr. 39 din 14 februarie 
1998. 
  Ca urmare, în vederea stabilirii dac� pentru pl��ile la extern 
societatea avea obliga�ia s� re�in� �i s� vireze la buget impozit pe venitul 
persoanei fizice nerezidente J care a ob�inut venituri din România este 
necesar� încadrarea acestora în una din categoriile de venituri prev�zute 
de conven�ia de evitare a dublei impuneri încheiat� cu cele ale statului  
acestuia de reziden��. 
  Astfel, potrivit art. 22 “Alte venituri” din Legea nr. 39/1998 
privind ratificarea Conven�iei dintre Guvernul României �i Guvernul 
Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri �i prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat� la Ierusalim la 15 iunie 
1997: 
  “ Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, 
indiferent de unde provin, care nu sunt men�ionate în articolele precedente 
ale prezentei conven�ii, sunt impozabile numai în acest stat contractant.” 
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  La articolele precedente din Conven�iei dintre Guvernul 
României �i Guvernul Statului Israel este tratat� impunerea pentru 
anumite categorii de venituri cum sunt: dividende, dobânzi, redeven�e, 
comisioane, câ�tiguri din capital, etc. 
  Potrivit celor de mai sus, se re�ine c� prin raportul de inspec�ie 
fiscala ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestat�, organele 
de inspec�ie fiscal� nu au analizat dac� veniturile realizate din România 
de c�tre dl. J - persoan� fizic� nerezident� se încadreaz� în categoria 
“alte venituri” pentru care, prin conven�ia de evitare a dublei impuneri nu 
se prevede plata impozitului re�inut la surs� sau dac� acestea se 
încadreaz� în anumite categorii de venituri pentru care conven�ia prevede 
c� pot fi impuse în România, prin re�inere la surs�. 
  Pe cale de consecin��, se va desfiin�a par�ial Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ... din ....2011 �i a Dispozi�iei privind m�surile stabilite 
de organele de inspec�ie fiscal� nr. ... din ....2011 emise în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... din ....2011 pentru impozitul pe venitul 
persoanelor fizice nerezidente în sum� de S lei �i accesoriile aferente în 
sum� de S lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal� prin alte 
persoane decât cele care au încheiat decizia de impunere contestat�, 
s� stabileasc� situa�ia de fapt �i s� procedeze la reanalizarea pl��ilor 
la extern efectuate de societatea contestatoare c�tre dl. J în sensul 
dac� acestea se încadreaz� în categoria “alte venituri”, tratate la art. 
22 din conven�ia de evitare a dublei impuneri sau dac� acestea se 
încadreaz� în anumite categorii de venituri, prev�zute la celelalte 
articole din conven�ie de evitare a dublei impuneri, pentru care sunt 
prev�zute condi�iile �i cotele de impozitare a acestora �i în �ara de 
surs�. 
  Potrivit prevederilor art. 216 alin. (3) �i (3^1) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
  "(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare. 
      (3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen 
de 30 de zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ 
fiscal emis vizeaz� strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei 
pentru care s-a pronun�at solu�ia de desfiin�are."   
  Se vor avea în vedere �i Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, aprobate prin Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 2.137/2011, care la pct. 11.6. prevede: 
  “Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 
de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, 
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.”, precum �i prevederile 
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punctului 102.5. din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 1.050/2004, care reglementeaz�: 
  “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o 
alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.”, 
cu men�iunea ca art. 185 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscal�, a devenit prin republicare art. 216. 
  Organele de inspec�ie fiscal� vor �ine cont �i de prevederile 
art. 47 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, astfel: 
  "(2) Desfiin�area total� sau par�ial�, potrivit legii, a actelor 
administrative fiscale prin care s-au stabilit crean�e fiscale principale 
atrage desfiin�area total� sau par�ial� a actelor administrative prin care s-
au stabilit crean�e fiscale accesorii aferente crean�elor fiscale principale 
anulate, chiar dac� acestea au devenit definitive în sistemul c�ilor 
administrative de atac." 
 
  2. Referitor la impozitul pe veniturile ob�inute din România 
de nereziden�i - persoane fizice în sum� total� de S lei �i accesoriile 
aferente în sum� total� de S lei, precum �i la impozitul pe veniturile 
ob�inute din România de nereziden�i - persoane juridice în sum� 
total� de S lei �i accesoriile aferente în sum� total� de S lei cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� pentru pl��ile la extern efectuate c�tre 
persoana fizic� M �i c�tre persoanele juridice "F" �i "M" se aplic� 
dispozi�iile conven�iei de evitare a dublei impuneri, în condi�iile în care 
societatea nu a dovedit cu documente c� sunt îndeplinite cerin�ele pentru 
recunoa�terea reziden�ei acestor persoane fizice �i juridice în perioada 
derul�rii pl��ilor la extern. 
  În fapt, în data de 25.07.2007, societatea contestatoare a 
pl�tit … $, respectiv … echivalentul în lei, c�tre firma "F" din Israel - 
num�r de înregistrare 0… - servicii de design pentru proiectul reziden�ial 
"D" Ia�i România în baza Invoice nr. … din ….2007 emis de aceasta. 
  De asemenea, în data de …2008, a pl�tit S $, respectiv S 
echivalentul în lei, c�tre firma "F" din Israel - num�r de înregistrare … - 
servicii de design pentru proiectul reziden�ial "D" Ia�i România în baza 
Invoice-urilor nr. … din ...2008 �i nr. 0… din …2008 emise de aceasta. 
  Deoarece societatea nu a prezentat certificat de reziden�� 
pentru aceast� firm�, precum �i datorit� faptului c� a contabilizat plata din 
anul 2007 în contul de persoane juridice nerezidente �i plata din anul 
2008 în contul de persoane fizice nerezidente, organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit  un impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, 
în sum� de S lei �i un impozit pe veniturile persoanelor fizice nerezidente 
în sum� de 9Slei aferent acestor pl��i, în baza prevederilor art. 116 alin. 
(1) �i art. 118 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
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  În mod similar au procedat �i pentru pl��ile realizate de c�tre 
S.C. “X” S.R.L. Ia�i, în perioada octombrie 2006 - octombrie 2008, c�tre 
firma "M" din Israel în baza Contractului de consultan�� încheiat cu 
aceasta în data de ...2006. 
  În drept, potrivit art. 113, art. 115, art. 116 �i art. 118 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare: 
  "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: 
  [...] 
     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: 
  [...] 
  c) 16% în cazul oric�ror alte venituri impozabile ob�inute din 
România, a�a 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 
  (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. 
  (2) Pentru aplicarea prevederilor conven�iei de evitare a 
dublei impuneri nerezidentul are obliga�ia de a prezenta pl�titorului 
de venit, în momentul realiz�rii venitului, certificatul de reziden�� 
fiscal� eliberat de c�tre autoritatea competent� din statul s�u de 
reziden��. În cazul în care certificatul de reziden�� fiscal� nu se 
prezint� în acest termen, se aplic� prevederile titlului V. În momentul 
prezent�rii certificatului de reziden�� fiscal� se aplic� prevederile 
conven�iei de evitare a dublei impuneri �i se face regularizarea 
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impozitului în cadrul termenului legal de prescrip�ie, în condi�iile în 
care certificatul de reziden�� fiscal� men�ioneaz� c� beneficiarul 
venitului a avut, în termenul de prescrip�ie, reziden�a fiscal� în statul 
contractant cu care este încheiat� conven�ia de evitare a dublei 
impuneri, pentru toat� perioada în care s-au realizat veniturile din 
România. Certificatul de reziden�� fiscal� prezentat în cursul anului 
pentru care se fac pl��ile este valabil �i în primele 60 de zile 
calendaristice din anul urm�tor, cu excep�ia situa�iei în care se 
schimb� condi�iile de reziden��". 
  Cu privire la aplicabilitatea Titlului V din Codul fiscal �i la 
con�inutul certificatului de reziden�� fiscal�, pct. 12, pct. 13 �i pct. 15 din 
Normele metodologice date în aplicarea art. 118 aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în 
vigoare pe perioada analizat�, prev�d urm�toarele: 
  "12. (9) Prevederile titlului V din Codul fiscal se aplic� 
atunci când beneficiarul venitului ob�inut din România este rezident al 
unui stat cu care România nu are încheiat� conven�ie de evitare a dublei 
impuneri sau când beneficiarul venitului ob�inut din România, rezident al 
unui stat cu care România are încheiat� conven�ie de evitare a dublei 
impuneri, nu prezint� certificatul de reziden�� fiscal� sau documentul 
prev�zut la pct. 13 alin. (1) ori atunci când impozitul datorat de 
nerezident este suportat de catre pl�titorul de venit. […] 
  13. (1) Nerezidentul beneficiar al veniturilor din România 
trebuie s� justifice în România dreptul de a beneficia de prevederile 
conven�iei de evitare a dublei impuneri, încheiat� între România �i statul 
s�u de reziden��, prin prezentarea certificatului de reziden�� fiscal� 
eliberat de autoritatea fiscal� din statul respectiv. Pentru dovedirea 
reziden�ei se poate prezenta �i un alt document eliberat de c�tre o alt� 
autoritate decât cea fiscal�, care are atribu�ii în domeniul certific�rii 
reziden�ei conform legisla�iei interne a acelui stat.[…] 
  15. (1) Nereziden�ii care au realizat venituri din România 
pentru a beneficia de prevederile conven�iilor de evitare a dublei impuneri 
vor depune în anul realiz�rii venitului sau în anul urm�tor realiz�rii 
acestuia la pl�titorul de venituri originalul certificatului de reziden�� fiscal� 
sau al documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), tradus �i legalizat de 
organul autorizat din România. […] 
  (11) Pân� la prezentarea certificatului de reziden�� fiscal� sau 
a documentului prev�zut la pct. (13) alin. (1), veniturile din anul în care au 
fost realizate se impoziteaz� potrivit titlului V din Codul fiscal. 
  (2) În certificatul de reziden�� fiscal� sau în documentul 
prev�zut la pct. 13 alin. (1), prezentat de nereziden�ii care au ob�inut 
venituri din România, trebuie s� se ateste c� ace�tia au fost reziden�i 
în statele cu care România are încheiate conven�ii de evitare a dublei 
impuneri, în anul/perioada ob�inerii veniturilor sau în anul/perioada 
pentru care a fost emis certificatul de reziden�� fiscal� sau documentul 
prevazut la pct. 13 alin. (1).[…] 
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  (4) Forma �i con�inutul certificatului de reziden�� fiscal� sau 
ale documentului prev�zut la pct. 13 alin. (1) pentru nereziden�i sunt cele 
emise de autoritatea din statul de reziden�� al beneficiarului venitului. 
Certificatul de reziden�� fiscal� sau documentul prev�zut la pct. 13 alin.(1) 
trebuie s� cuprind�, în principal, elemente de identificare a 
nerezidentului, precum �i a autorit��ii care a emis certificatul de rezidenta 
fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1), ca de exemplu: 
numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscal�, men�iunea c� 
este rezident fiscal în statul emitent, precum �i data emiterii 
certificatului sau a documentului. 
  Prin urmare, potrivit dispozi�iilor legale sus citate, pentru 
veniturile ob�inute de nereziden�i din România sunt aplicabile dispozi�iile 
legii interne în materie (Titlului V din Codul fiscal), cu excep�ia situa�iilor în 
care contribuabilul nerezident are reziden�a unei ��ri cu care România a 
încheiat o conven�ie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit �i capital, dovedit� cu certificatul de reziden�� fiscal� 
eliberat de autorit��ile competente �i al c�rui con�inut minimal este stabilit 
prin Normele metodologice, caz în care prevederile conven�iei se aplic� cu 
prioritate. 
  În certificatul de reziden�� fiscal�, prezentat de nereziden�ii 
care au ob�inut venituri din România, trebuie s� se ateste c� ace�tia au 
fost reziden�i în statele cu care România are încheiate conven�ii de evitare 
a dublei impuneri, în anul/perioada ob�inerii veniturilor sau în 
anul/perioada pentru care a fost emis certificatul de reziden�� fiscal�. 
Certificatul de reziden�� fiscal� trebuie s� cuprind�, în principal, elemente 
de identificare a nerezidentului, precum �i a autorit��ii care a emis 
certificatul de reziden�� fiscal� ca de exemplu: numele, denumirea, 
adresa, codul de identificare fiscal�, men�iunea c� este rezident fiscal în 
statul emitent, precum �i data emiterii certificatului sau a documentului. 
  În spe��, S.C. “X” S.R.L. Ia�i invoc� prevederile art. 118 din 
Codul fiscal, solicitând aplicarea prevederilor art. 7 "Profiturile 
întreprinderii" din Conven�ia pentru evitarea dublei impuneri încheiat� între 
România �i Israel în baza certificatelor de reziden�� fiscal� anexate. 
  Sus�inerile societa�ii contestatoare nu pot fi re�inute în 
solu�ionarea favorabila a cauzei având în vedere urm�toarele: 
  Din documentele anexate la dosarul cauzei, se re�ine c� 
petenta a prezentat copia unui certificat de reziden�� fiscal� pentru M, 
precum �i traducerea legalizat� a acestuia, eliberat de Ministerul de 
Finan�e - Administra�ia Fiscal� din Israel în data de 05.07.2007, care 
men�ioneaz�:  
  "a) Contribuabilul  este rezident al statului Israel în sensul 
Conven�iei pentru Evitarea Dublei Impuneri încheiat� între Israel �i 
ROMÂNIA. 
  b) Contribuabilul raporteaz� regulat venitul s�u conform legii, 
cea mai recent� declara�ie de impunere pe venit fiind depus� pentru anul 
2005." 
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  Din analiza acestui certificat se re�ine faptul c� numele 
persoanei pentru care s-a emis acest certificat - M - nu corespunde cu 
numele firmei "M" pentru care petenta a efectuat pl��ile. 
  De asemenea, în certificat nu se face referire clar� la 
anul/perioada pentru care a fost emis certificatul de reziden�� fiscal� sau 
anul/perioada în care aceast� persoan� a fost rezident� a statului Israel 
pentru a verifica dac� în aceast� perioad� sunt inclu�i �i anii 2007 �i 2008 
în care aceasta a ob�inut venituri de la S.C. “X” S.R.L. Ia�i.  
  În ceea ce prive�te societatea "M" din Israel, petenta a 
prezentat copia unui certificat de reziden�� fiscal�, precum �i traducerea 
legalizat� a acestuia, eliberat de Ministerul de Finan�e - Administra�ia 
Fiscal� din Israel în data de 13.12.2006, care men�ioneaz�:  
  "a) Contribuabilul  este rezident al statului Israel în sensul 
Conven�iei pentru Evitarea Dublei Impuneri încheiat� între Israel �i 
ROMÂNIA. 
  b) Contribuabilul raporteaz� regulat venitul s�u conform legii, 
ultima sa declara�ie de impozit pe venit fiind depus� pentru anul 2005." 
  Din analiza acestuia se re�ine faptul c� în certificat nu se face 
referire clar� la anul/perioada pentru care a fost emis certificatul de 
reziden�� fiscal� sau anul/perioada în care aceast� persoan� a fost 
rezident� a statului Israel pentru a verifica dac� în aceast� perioad� este 
inclus� �i perioada octombrie 2006 - octombrie 2008 în care aceasta a 
ob�inut venituri de la S.C. “X” S.R.L. Ia�i.  
.  De asemenea, petenta a depus în copie �i traducere 
autorizat� o adres� emis� de Ministerul de Finan�e - Departamentul de 
impozit pe venit - Ofi�er evaluator din M… în data de ….2011 c�tre M. în 
care se precizeaz�: 
  "Certific prin prezenta, cu privire la venitul raportat de M. Nr. 
…, (în continuare "contribuabilul"), urm�toarele: 
  Contribuabilul a raportat un venit brut care deriv� din 
România, dup� cum urmeaz�: 
 

Anul venitului Venit brut 
NIS 

2007 (1.1.07 - 31.12.07) S 
2008 (1.1.08 - 31.12.08) S 
 
  Din analiza acestuia se re�ine faptul c� acesta nu poate fi 
considerat un certificat deoarece nu atest� c� societatea "M" a fost 
rezident� în Israel în sensul Conven�iei dintre Guvernul României �i 
Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri �i prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat� la Ierusalim la 
15 iunie 1997, în perioada ob�inerii veniturilor de la petent�. 
  De asemenea, acesta nu se poate asimila nici documentului 
prev�zut la pct. 13 alin. (1) din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 privind 
Normele de aplicare a Codului fiscal, citat mai sus, deoarece nu este 
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"eliberat de c�tre o alt� autoritate decât cea fiscal�, care are atribu�ii în 
domeniul certific�rii reziden�ei conform legisla�iei interne a acelui stat.", 
fiind emis tot de Ministerul de Finan�e al statului Israel. 
  Având în vedere cele precizate mai sus, prevederile legale în 
vigoare aplicabile spe�ei, precum �i documentele anexate la dosarul 
cauzei, urmeaz� s� se resping� ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� 
de S.C. “X” S.R.L. Ia�i împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. ... din ....2011 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... 
din ....2011 reprezentând impozit pe veniturile persoanelor juridice 
nerezidente, pentru impozitul pe veniturile ob�inute din România de 
nereziden�i - persoane fizice în sum� total� de S lei �i accesoriile 
aferente în sum� total� de S lei, precum �i la impozitul pe veniturile 
ob�inute din România de nereziden�i - persoane juridice în sum� 
total� de S lei �i accesoriile aferente în sum� total� de S lei. 
 
  3. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Dispozi�iei 
de m�suri nr. … din ....2011, organul de solu�ionare competent re�ine 
faptul c� potrivit prevederilor punctului  5.3. din Instruc�iunile pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� aprobate prin Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale 
de Administrare Fiscal� nr. 2.137/2011 dispozi�ia de m�suri se încadreaz� 
în categoria "alte acte administrative fiscale"  pentru care competen�a de 
solu�ionare apar�ine organelor fiscale emitente, potrivit art. 209 alin. (2) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
  "(2) Contesta�iile formulate împotriva unor alte acte 
administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente." 
  Cu adresa nr. … din ….2011, înregistrat� la Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. … din ...2011, Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Ia�i, în calitate de organ fiscal emitent al dispozi�iei de m�suri, 
depune la dosarul contesta�iei Decizia nr. …/….2011 privind solu�ionarea 
contesta�iei formulat� de S.C. “X” S.R.L. Ia�i împotriva Dispozi�iei de 
m�suri nr. … din ....2011. 
  Se re�ine astfel, c� pentru acest cap�t de cerere contesta�ia 
petentei a fost solu�ionat�. 
  Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 210 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Directorul executiv al 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, 
 
 
                   DECIDE: 
 
 
  Art. 1 Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... 
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din ....2011 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... din 
....2011, pentru suma total� de S lei reprezentând: 
 - S lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de   
       nereziden�i - persoane fizice; 
 - S lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile ob�inute  
        din România de nereziden�i - persoane fizice, urmând 
ca organele de inspec�ie fiscal� prin alte persoane decât cele care au 
încheiat decizia de impunere contestat�, în termen de 30 de zile, s� 
stabileasc� situa�ia de fapt �i s� procedeze la reanalizarea pl��ilor la 
extern efectuate de societatea contestatoare c�tre dl. J în sensul dac� 
acestea se încadreaz� în categoria “alte venituri”, tratate la art. 22 din 
conven�ia de evitare a dublei impuneri sau dac� acestea se încadreaz� în 
anumite categorii de venituri, prev�zute la celelalte articole din conven�ie 
de evitare a dublei impuneri, pentru care sunt prev�zute condi�iile �i cotele 
de impozitare a acestora �i în �ara de surs�, �inând cont de considerentele 
prezentei decizii, de prevederile legale în vigoare în perioada verificat� �i 
de documentele depuse �i invocate de contestatoare. 
  Art. 2 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate 
de S.C. “X” S.R.L. Ia�i pentru suma total� de S lei reprezentând: 
 -        S lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de   
       nereziden�i - persoane fizice; 
 -     S lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile ob�inute  
        din România de nereziden�i - persoane fizice; 
 -   S lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de   
       nereziden�i - persoane juridice; 
 -   S lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile ob�inute  
        din România de nereziden�i - persoane juridice. 
984 lei �i accesoriile aferente în sum� total� de S lei, precum �i la 
impozitul pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i - persoane 
juridice în sum� total� de S lei �i accesoriile aferente în sum� total� de S 
lei. 
    Art. 3 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei �i Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, spre a fi dus� la îndeplinire. 
  În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca urmare a 
solu�ion�rii contesta�iei este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de 
atac. 
  Împotriva prezentei decizii contestatoarea poate formula 
ac�iune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, 
la Tribunalul Ia�i. 

 
 

 
                        

  


