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Direc�ia General� a Finan�elor Publice a fost sesizat� de Activitatea de Inspectie 
Fiscala, cu adresa nr…. din data de 08.11.2011 înregistrat� la D.G.F.P. sub 
nr…./08.11.2011, cu privire la contesta�ia formulat� de Cabinet Individual de Avocat … în 
numele �i pentru SC X SRL avand cod unic de înregistrare … �i sediul în …. 
 Contesta�ia, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr…./28.10.2011, a 
fost formulat� împotriva Deciziei de impunere nr..../16.09.2011 privind obligatiile fiscale 
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala �i are ca obiect suma de … lei, 
reprezentând: 
 - … lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i; 

- … lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile ob�inute din Romania de 
nereziden�i; 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modificarile si complet�rile 
ulterioare, stabilit în raport de data primirii deciziei de impunere contestate, respectiv data 
de 29.09.2011, a�a cum rezult� din confirmarea de primire aflat� în copie la dosarul cauzei 
�i data depunerii contesta�iei la Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, respectiv 28.10.2011, a�a 
cum rezult� din �tampila registraturii acestei institu�ii aplicat� pe originalul contesta�iei. 

Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 alin.(1) �i (2), art.207 
alin.(1) �i art.209 alin.(1) lit.a) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice este legal învestit� s� solu�ioneze 
contesta�ia formulat� de SC X SRL din …. 

 
I. Petenta formuleaz� contesta�ie împotriva impozitului pe veniturile obtinu�e 

din România de nereziden�i în sum� de … lei si a accesoriilor aferente în sum� de … 
lei, stabilite prin Decizia de impunere nr..../16.09.2011 privind obligatiile fiscale 
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, aducând în sus�inerea contesta�iei 
urm�toarele argumente: 
 Petenta nu a putut prezenta în timpul inspec�iei fiscale certificatele de reziden�� 
fiscal� motivat de faptul c� acestea se elibereaz� în statul nerezidentului, respectiv de c�tre 
statul german. Veniturile persoanelor rezidente în Germania, de�i nerezidente în statul 
român, sunt impozitate în Germania, în baza num�rului fiscal german. Aceste societ��i au 
taxele pl�tite în Germania, lucru ce poate fi verificat în urma unei cereri de inspec�ie, iar în 
conformitate cu legisla�ia german� num�rul fiscal reprezint� �i dovada de reziden��. 
 Conform Conven�iei din 04.07.2001, între România �i Germania, pentru evitarea 
dublei impuneri, cu privire la impozitele pe venit �i pe capital, persoanele rezidente în 
Germania sunt supuse impunerii în acel stat, datorit� domiciliului lor. Dubla impozitare a 
unor astfel de persoane , încalc� în mod flagrant dispozi�iile acestei conven�ii, precum �i 
unul dintre principiile fundamentele ale Uniunii Europene �i anume, libera circula�ie a 
bunurilor �i serviciilor. 
 Mai mult decât atât, din Anexa nr.8 - „Situa�ia privind accesorii diferen�e impozit pe 
nereziden�i” a Raportului de inspec�ie fiscale nr…./16.09.2011, reiese clar faptul c� se face 
referire atât la persoane fizice autorizate, cât mai ales la persoane juridice, pe care chiar 
organele de inspec�ie fiscal� le-au consemnat ca fiind din Germania, notându-le codurile de 
înregistrare în scopuri de TVA pe care acestea le de�in în Germania. A�adar este evident c� 
aceste persoane desf��oar� activitate în Germania, sunt rezidente �i pl�tesc impozit pe 
venituri în acest stat, lucru ce poate fi verificat prin mijloace bilaterale specifice pe care 
Ministerul Finan�elor Publice le are la dispozi�ie. 
 Pe de alt� parte, ob�inerea certificatelor de reziden�� fiscal� pentru persoanele 
juridice men�ionate în anexa nr…. la raport, reprezint� o procedur� extrem de dificil� pentru 
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beneficiarul serviciilor, în spe�� SC X SRL, motivat de faptul c� ar trebui s� existe o strâns� 
colaborare între prestator – beneficiar - stat de reziden��. 
 

II.  Prin Decizia de impunere nr..../16.09.2011 privind obligatiile fiscale 
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala având la baza Raportul de 
inspectie fiscala nr…./16.09.2011, organele de inspectie fiscala din cadrul Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal� au stabilit suplimentar, printre altele, în sarcina societ��ii suma de …  lei 
reprezentand: 
 - … lei impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti; 

- … lei accesorii aferente impozitului pe veniturile obtinute din Romania de 
nerezidenti. 

La capitolul 2.1.2. “ Motivul de fapt “ se precizeaza: 
1. În perioada supus� inspec�iei fiscale 01.01.2008 – 31.12.2010, agentul economic 

nu calculeaz�, nu înregistreaz� în eviden�a contabil� �i nu declar� la organul fiscal impozitul 
datorat de … lei pentru veniturile din prest�ri servicii ob�inute de nereziden�i în România, în 
condi�iile în care nu a prezentat organului de control certificatele de reziden�a fiscal� ale 
prestatorilor. 

2. Pentru neachitarea la termen a diferen�elor privind impozitul pe veniturile ob�inute 
de nereziden�i în sum� de … lei au fost calculate accesorii în sum� de … lei. 

La capitolul 2.1.3. “Temeiul de drept“ sunt invocate prevederile art.115 alin.(1) lit.f) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art.82 
alin.(3), art.119 �i art.120 alin.(1) �i (2) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
  
 III.  Luand in considerare cele prezentate de contestatoare, constatarile organelor de 
inspectie fiscala, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative in 
vigoare pe perioada verificata, se retin urmatoarele: 
 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� SC X SRL era obligat� s� calculeze, s� 
re�in� �i s� vireze impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti în sum� 
de … lei, în condi�iile în care nu a prezentat organelor de inspec�ie fiscal� certificate 
de reziden�� fiscal� a prestatorilor eliberate de autorit��ile fiscale germane, astfel 
încât s� poat� fi aplicate prevederile Conven�iei pentru evitarea dublei impuneri 
încheiat� de România cu Germania.  

 
În fapt, 
În urma inspec�iei fiscale desf��urat� la SC X SRL, organele de inspec�ie fiscal� au 

constatat c� în perioada aprilie 2008 – iunie 2009, societatea a înregistrat cheltuieli cu 
serviciile achitate c�tre nereziden�i, persoane fizice �i juridice din Germania, în baza unor 
contracte de prest�ri servicii, f�r� a prezenta certificatele de reziden�� fiscal� ale 
prestatorilor. 
 Urmare a celor constatate organele de inspec�ie fiscal� au stabilit impozit pe 
veniturile obtinute din Romania de nerezidenti în sum� de … lei �i accesorii aferente 
acestuia în sum� de … lei, detalierea acestor sume �i a veniturilor fiind prezentat� în anexa 
nr…. la raportul de inspec�ie fiscal� (venituri din servicii de consiliere în activitatea agricol�, 
consultan��, audit, punere în func�iune ma�ini de teren, costuri pentru repararea 
autoturismului, r�spundere civil� – deterior�ri ale ma�inii). 

SC X SRL contesta impozitul pe venitul persoanelor nerezidente stabilit suplimentar 
la control motivând c� firmele prestatoare desf��oar� activit��i în Germania, sunt rezidente 
�i pl�tesc impozit pe venituri în acest stat, lucru ce poate fi verificat prin mijloace bilaterale 
specifice pe care Ministerul Finan�elor Publice le are la dispozi�ie, iar ob�inerea certificatelor 
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de reziden�� fiscal� pentru persoanele juridice germane, reprezint� o procedur� extrem de 
dificil� pentru beneficiarul serviciilor deoarece ar trebui s� existe o strâns� colaborare între 
prestator – beneficiar - stat de reziden��. 

 
În drept, 
Referitor la impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, acesta este 

reglementat de titlul V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 

- la art.113 
“Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati 

impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabil.” 
- la art.115 
"(1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt 

primite in Romania sau in strainatate, 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; 

(…) 
k) venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si 

prestarile de servicii accesorii acestui transport.” 
- la art.116 
"(1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din 

Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de 
venituri. 

(2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor 
brute: 

[...] 
d) 16% in cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt 

enumerate la art. 115 [...]." 
- la art.118 
" (2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri 

nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii 
venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea com petenta din 
statul sau de rezidenta. In cazul in care certificatul de rezidenta fiscala nu se prezinta 
in acest termen, se aplica prevederile titlului V. In momentul prezentarii certificatului 
de rezidenta fiscala se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se 
face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie, in conditiile in 
care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in 
termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata 
conventia de evitare a dublei impuneri, pentru toata perioada in care s-au realizat 
veniturile din Romania. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru 
care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu 
exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta". 

Cu privire la aplicabilitatea Titlului V din Codul fiscal si la continutul certificatului de 
rezidenta fiscala, pct. 12, pct. 13 si pct. 15 din Normele metodologice aprobate prin H.G. 
nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad urmatoarele: 

- la pct.12 
“(9) Prevederile titlului V din Codul fiscal se aplica atunci cand beneficiarul 

venitului obtinut din Romania este rezident al unui stat cu care Romania nu are incheiata 
conventie de evitare a dublei impuneri sau cand beneficiarul venitului obtinut din Romania, 
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rezident al unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, 
nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) 
ori atunci cand impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de 
venit.” 

- la pct.13 
“(1) Nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa justifice in 

Romania dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, 
incheiata intre Romania si statul sau de rezidenta, prin prezentarea certificatului de 
rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din statul respectiv. Pentru dovedirea 
rezidentei se poate prezenta si un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea 
fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui 
stat.” 

- la pct.15 
“(1) Pentru a beneficia de prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri vor 

depune in anul realizarii venitului sau in anul urmator realizarii acestuia la platitorul de 
venituri originalul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la pct. 13 
alin. (1), tradus si legalizat de organul autorizat din Romania (…). 

(1^1) Pana la prezentarea certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului 
prevazut la pct. (13) alin. (1), veniturile din anul in care au fost realizate se impoziteaza 
potrivit titlului V din Codul fiscal. 

(…) 
(2) In certificatul de rezidenta fiscala sau in documentul prevazut la pct. 13 alin. 

(1), prezentat de nerezidentii care au obtinut venituri din Romania, trebuie sa se ateste ca 
acestia au fost rezidenti in statele cu care Romania are incheiate conventii de evitare 
a dublei impuneri, in anul/perioada obtinerii veniturilor sau in anul/perioada pentru 
care a fost emis certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. 
(1). 

(…) 
(4) Forma si continutul certificatului de rezidenta fiscala sau ale documentului 

prevazut la pct. 13 alin. (1) pentru nerezidenti sunt cele emise de autoritatea din statul de 
rezidenta al beneficiarului venitului. Certificatul de rezidenta fiscala sau documentul 
prevazut la pct. 13 alin.(1) trebuie sa cuprinda, in principal, elemente de identificare a 
nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala sau 
documentul prevazut la pct. 13 alin. (1), ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul 
de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident fiscal in statul emitent, precum si data 
emiterii certificatului sau a documentului". 

Referitor la calculul accesoriilor, O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede urmatoarele: 

- la art. 119  alin.(1)  
,,Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, 

se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.” 
- la art.120 alin.(1)  
„(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu 

ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv.” 

Dup� data de 01.07.2010, respectiv dup� data de 01.10.2010, art.119 �i art.120 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, au fost modificate �i au urm�torul 
cuprins: 

- art.119  alin.(1)  
„(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de 

plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.” 
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- art.120 alin.(1) �i (7) 
„(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 

urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(…) 
(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere �i 

poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
- art.120 alin.(7) 
 (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i 

poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
- art.120^1 
„Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 

întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale. 
(2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se datoreaz� 

�i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale principale stinse; 
b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de 

întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere este 

de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 

 
Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� 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. 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�.  

Din documentele anexate la dosarul cauzei, se re�ine c� nici pe durata desf��ur�rii 
inspec�iei fiscale �i nici ulterior, la depunerea contesta�iei, SC X SRL nu a prezentat 
certificatele de reziden�� fiscal� ale prestatorilor de servicii din Germania. 

Prin neprezentarea certificatelor de reziden�� fiscal�, organele de inspec�ie fiscal� în 
mod corect au aplicat prevederile titlului V din Codul fiscal, �i nu cele ale Legii nr.29/2002 
privind ratificarea Conven�iei dintre România �i Republica Federal� Germania pentru 
evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit �i capital, semnat� la Berlin la 4 
iulie 2001, stabilind în sarcina contestatoarei impozit datorat în România pe veniturile 
ob�inute de nereziden�i în sum� de … lei. 

Având în vedere faptul c� impozitul pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i 
a fost corect stabilit de organele de inspec�ie fiscal�, iar contestatorul nu a prezentat în 
sus�inerea contesta�iei alte documente din care s� rezulte o alt� situa�ie fa�� de cea stabilit� 
prin decizia de impunere contestat�, se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia 
formulat� de SC X SRL pentru suma de … lei reprezentand impozit pe veniturile obtinute 
din România de nereziden�i, stabilit prin Decizia de impunere nr. .../16.09.2011 emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�. 

Referitor la accesoriile în sum� total� de … lei aferente impozitului pe 
veniturile ob�inute din România de nereziden�i, preciz�m c� stabilirea acestora 
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reprezinta m�sur� accesorie în raport cu debitul. Deoarece în sarcina contestatoarei a 
fost retinut intreg debitul reprezentand impozit pe veniturile obtinute din România de 
nereziden�i, aceasta datoreaza si accesoriile aferente, conform principiului de drept 
"accesoriul urmeaza principalul", urmand a se respinge contestatia petentei ca 
neîntemeiat� si pentru suma de … lei. 

 
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor art.210, 

art.216 alin.(1) �i art. 218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, se 

 
D E C I D E : 

 
Respingerea ca neîntemeiata a contesta�iei formulate de  SC X SRL,  împotriva 

impozitului pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i în sum� de … lei �i a 
accesoriilor aferente în sum� de … lei stabilite prin Decizia de impunere nr. .../16.09.2011 
privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�. 

 
Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacat� la Tribunal în termen de 6 luni 

de la data comunicarii acesteia, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit.a), respectiv art.10 
alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

 
Director Executiv, 

 

 

 

 

 


