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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza

art.179 din O.G.92/2003 republicat�, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de Dl. X

împotriva m�surilor dispuse prin Decizia de impunere nr/18.04.2006 întocmit� de

Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Sibiu �i comunicat� petentului în data de

28.04.2006.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.177 (1) din

O.G.92/2003 republicat�, fiind înregistrat� la organul de control fiscal sub nr./29.05.2006, iar

la organul de solu�ionare a contesta�iei cu nr.08.06.2006.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin decizia de impunere

men�ionat� mai sus privind plata la bugetul statului a sumei totale de  XXXXX lei din care :

� XXXX lei - impozit pe venitul din salarii ;

� XXXXX lei - dobânzi aferente ;

� XXXXX lei - penalit��i de întârziere aferente.

       I. Prin contesta�ia formulat� petentul arat� c� este cet��ean german, cu domiciliul

în Germania, având re�edin�a actual� în Sibiu, iar în sus�inerea sa invoc� :

� în perioada 01.01 – 31.12.2002 a venit în România pentru a organiza �i coordona

activitatea nou înfiin�atei societ��i comercialeXXXXXXXX S.R.L., fiind numit ca delegat

de c�tre firma german� cu acela�i nume, al c�rui patron este unchiul s�u ;

� în perioada 01.01 – 31.12.2002 a ob�inut venituri pentru activitatea din România, dar

nu de natur� salarial�, ci venituri din care i s-au achitat cheltuielile de deplasare,

mas�, diurn� a�a cum rezult� �i din adeverin�a emis� de  societatea din Germania.

Fa�� de aceast� situa�ie consider� c� se încadreaz� în prevederile art.5 a) din

O.G.7/2001 �i ca urmare nu poate fi obligat la plata sumelor stabilite prin decizia de

impunere.
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    II. Prin Decizia de impunere nr./18.04.2006, organul de control fiscal a constatat

urm�toarele :

Perioada verificat� 01.01 – 31.12.2002.

Verificarea s-a efectuat urmare adresei nr./16.02.2006 emis� de Ministerul

Finan�elor Publice �i înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  a Jude�ului Sibiu

sub nr/21.02.2006, adres� din con�inutul c�reia rezult� :

� Ministerul Federal de Finan�e din Germania în baza art.26 “Schimb de informa�ii” din

Conven�ia de  evitare a dublei impuneri încheiat� între Germania �i România transmite

autorit��ii fiscale române c� are dreptul de a impozita veniturile din salarii ob�inute

pentru activitatea din România în anul 2002 de c�tre  X , cet��ean german cu

domiciliul înXXXXXXX�i cu re�edin�a în Sibiu, stXXXXXXXXXXXXXX ;

� din documentele autorit��ii fiscale germane reiese c� d X  a lucrat în România ca

salariat al S.C. XXXXXX S.R.L. cu sediul în Sibiu, strXXXXXXX ob�inând venituri din

salarii în sum� total� de XXXXXXXXX Euro în perioada 01.01 – 31.12.2002.

Având în vedere aceste date, organul de control fiscal a procedat la verificarea

situa�iei fiscale a d-lui  X :

Conform O.M.F.P. nr.2312/2001 contribuabilul persoan� fizic� str�in�, care

desf��oar� activitate în România �i ob�ine venituri sub form� de salarii avea obliga�ia, la

începerea astivit��ii, s� completeze �i s� transmit� organului fiscal formularul “Declara�ie

informativ� privind începerea/încetarea activit��ii persoanelor fizice române f�r� domiciliu în

România �i persoanelor fizice str�ine  care desf��oar� activitate în România �i ob�in venituri

sub form� de salarii din str�in�tate” cod 14.13.01.13/6 i, iar lunar  “Declara�ie privind

veniturile sub form� de salarii din str�in�tate, ob�inute de c�tre persoanele fizice române,f�r�

domiciliu în România, �i persoanele fizice str�ine care desf��oar� activitate în România”,

cod  M.F.   14.13.01.13/6 în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat

venitul.

Deoarece contribuabilul nu a respectat obliga�iile fiscale privind declararea

veniturilor salariale ob�inute pentru activitatea din România, calcularea �i virarea impozitului

datorat statului român, organul de control a procedat la determinarea impozitului pe veniturile

de natur� salarial�, lunar, reprezentând pl��i anticipate în contul impozitului anual pe venit,

prin aplicarea baremului prev�zut la art.8 din O.G.7/2001 �i aprobat prin O.M.F.P. nr.1/2002

�i în conformitate cu art.28 (1) din O.G.7/2001 rezultând un impozit pe venitul din salarii de

XXXXXXXXXX lei (RON) aferent anului fiscal 2002.
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Pentru nevirarea la termenul legal a impozitului petentul datoreaz� dobânzi de

XXXXXX lei (RON) �i penalit��i de întârziere XXXXXXX lei (RON) în conformitate cu art.13

din O.G.11/1996, art.13 din O.G.61/2002 �i 112 , 121 din O.G.92/2003 republicat�.

   III. Având în vedere constat�rile organului de control fiscal, motiva�iile contesta-

torului, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i prevederile actelor normative în

vigpoare în perioada verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele :

În fapt, petentul , cet��ean german cu domiciliul în Germania �i re�edin�a

actual� în Sibiu,  realizeaz� venituri sub form� de salarii din str�in�tate pentru activitatea

desf��urat� în România în perioada 01.01 – 31.12.2002.

În spe�� sunt aplicabile prevederile :

� art.47 din O.G.7/2001 privind impozitul pe venit unde se specific� : “Venitul  este

considerat  din România în în�elesul prezentei ordonan�e, dac�  locul de provenien�� a

veniturilor persoanei fizice, al exercit�rii activit��ii sau locul de unde aceasta ob�ine

venit se afl� pe teritoriul României, indiferent dac� este pl�tit în România  sau din/în

str�in�tate”.

Ca urmare, DL X  a realizat venituri din România întrucât angajatorul

este S.C. XXXXXXXX S.R.L. cu sediul în România :

� art.28 (1) din O.G.7/2001 unde se arat� : “Contribuabilii care î�i desf��oar� activitatea

în România �i ob�in venituri sub form� de salarii din str�in�tate, (….) au obliga�ia  ca

personal sau printr-un reprezentant fiscal, s� calculeze impozitul  conform art.24, s� îl

declare �i s� îl pl�teasc�  în termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a

realizat venitul” ;

� H.G.nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G.nr.7/2001

unde referitor la art.28 din ordonan�� se fac urm�toarele complet�ri :

“1. Contribuabilii  care desf��oar� activitate în România �i ob�in venituri sub form� de

salarii din str�in�tate care, potrivit ordonan�ei,  se impun în România, (….) pentru care

angajatorul nu îndepline�te obliga�iile privind calculul, re�inerea �i virarea impozitului

pe salarii, au obliga�ia s� depun� lunar o declara�ie la organul fiscal competent.

Organul fiscal competent este :

� (…..)

� organul fiscal în a c�rui raz� teritorial� contribuabilul î�i are re�edin�a (…..) pentru

persoanele fizice str�ine”.
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Pentul nu a respectat obliga�iile ce-i reveneau în conformitate cu art.28 (1) din

O.G.7/2001 coroborate cu prevederile art.1 pct.6 �i 7 din O.M.F.P. 2312/2001 unde sunt

men�ionate tipul de declara�ii pe care acesta era obligat s� le depun� la organul fiscal

competent, respectiv Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Sibiu.

� H.G.54/2003 unde referitor la art.51 din O.G.7/2001 prin norme se face urm�toarea

precizare :

“2. La determinarea impozitului se va avea în vedere principiul celor 183 de zile care

încep sau sfâr�esc în anul calendaristic vizat.

Veniturile din salarii realizate (….) de persoanele fizice str�ine pentru activitatea

desf��urat� în România, vor fi impozitate astfel :

a). dac� persoana fizic� este prezent� în România o perioad� ce dep��e�te în total

183 de zile în orice perioad� de 12 luni începând sau sfâr�ind în anul calendaristic

vizat, veniturile din salarii se impoziteaz� începând cu prima zi de la data sosirii

acesteia, dovedit� cu viza de intrare în România de pe pa�aport. Organele fiscale

române vor elibera documentul care atest� plata impozitului în România, la cererea

contribuabilului, pentru fiecare an fiscal.”

În concluzie, dl X  cet��ean str�in, a fost prezent în România în anul 2002 mai

mult de 183 de zile (contract închiriere nr./08.02.2002) venitul a fost ob�inut din România

deoarece angajatorul S.C.”XXXXXXXXX S.R.L. Sibiu este din România, iar plata venitului

indiferent dac� este efectuat� sau nu din România este tot venit realizat în România, prin

urmare competen�a legal� de impozitare apar�ine statului român. Având în vedere aceast�

situa�ie a petentului în mod legal s-a stabilit în sarcina sa  impozite pe venitul din salarii cu

accesoriile aferente corespunz�tor activit��ii din România în anul 2002.

Motivarea petentului c� veniturile ob�inute nu sunt de natur� salarial�, ci pentru

decontarea propriu-zis� a cheltuielilor de delegare nu poate fi re�inut� în solu�ionarea

favorabil� a contesta�iei întrucât :

� art.5 lit.m) din aceea�i ordonan�� nu-i sunt aplicabile deoarece nu aduce nici o dovad�

în acest sens, mai mult autoritatea fiscal� german� transmite c� exist� “Comunicarea

referitoare la veniturile din activitatea salarial� efectuate în cadrul schimburilor de

informa�ii fiscale” înregistrat� la Administra�ia fiscal�XXXXXXXX sub nr./08.06.2005

din care reiese clar : veniturile din România sunt de natur� salarial�, suma achitat� în

anul 2002 este de XXXXX Euro de c�tre angajatorul S.C. XXXXX S.R.L. din Sibiu ;

� adeverin�a emis� de firma cu acela�i nume din Germania �i datat� 25.05.2006 este

realmente contradictorie deoarece recunoa�te c� Dl. X  a realizat în anul 2002
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veniturile de mai sus, dar nu a avut statut de angajat la nici una din societ��i cu sediul

în România sau Germania.

Pentru considerentele re�inute în baza art.181 (5) din O.G.92/2003 republicat�,

se
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Respingerea contesta�iei pentru suma de XXXXXX lei reprezentând :

� XXXXXXX lei- impozit pe venitul din salarii ;

� XXX lei - dobânzi aferente ;

� XXXXX lei - penalit��i de întârziere aferente.

Prezenta  Decizie  poate  fi  atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.

D./ex.2


