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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 
AGEN�IA NA�IONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ 
DIREC�IA GENERALÃ A FINAN�ELOR PUBLICE 
 Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii 
 

 
 

DECIZIA NR.   
 

privind solu�ionarea contesta�iei  depusã de S.C. S.A., înregistratã la 
Direc�ia Generalã a Finan�elor Publice sub nr.  

 
 

  
Prin contesta�ia formulatã societatea se îndreaptã împotriva mãsurilor dispuse 

prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscalã  întocmitã de reprezentan�ii Activit��ii de Control Fiscal, în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. , privitor la suma de lei reprezentând : 

  -  lei – impozit pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i; 
 -   lei - major�ri de întârziere aferente; 
     

Contesta�ia a fost depusã prin po�t�, data po�tei fiind 19.01.2007, în termenul 
prevãzut de art. 177 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedurã fiscalã, republicatã, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 De asemenea, contesta�ia a fost semnat� �i �tampilat� de reprezentantul 
legal al pententului conform art.175 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedurã 
fiscalã, republicatã, la dosarul cauzei fiind anexat� împuternicirea avoca�ial� în 
original. 
     

Constatând cã în spe�ã sunt îndeplinite dispozi�iile art.175 �i 179, alin.(1) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Compartimentul de  solu�ionare a  
contesta�iilor din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice  este legal învestit 
sã se pronun�e asupra contesta�iei formulatã de S.C.  S.A. 

 
  I. Prin contesta�ia formulat� SC  SA solicit� anularea Deciziei de impunere 
nr. pentru nelegalitate �i exonerarea de la plata a sumei de  lei. 
 Contestatorul consider� c� organele de control au stabilit în mod eronat în 
sarcina societ��ii, impozit pe veniturile din România ob�inute de nereziden�i, 
deoarece pla�ile c�tre firma  din Ungaria nu reprezint� comisioane  ci o prestare de 
serviciu, ”respectiv recuperarea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
combustibilului alimentat de mijloacele de transport pe teritoriul Ungariei, care este 
o opera�iune de eviden�� fiscal�, acestea nu pot fi considerate comisioane”. 
 Totodat�, petenta sus�ine c� veniturile ob�inute de nereziden�i din România sunt 
impozabile începând cu data de 01.08.2006, dat� la care a fost publicat� Legea 
nr.343/2006, �i men�ioneaz� c� organele de control au aplicat Legea nr.343/2006 
retroactiv, calculând impozitul pe veniturile ob�inute de nereziden�i din România pe 
perioada 01.12.2005 – 30.09.2006. 
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 II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. organele de inspec�ie fiscal�, din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice , Activitatea de  Control Fiscal, au stabilit debite suplimentare în 
baza urm�toarelor constat�ri din raportul de inspec�ie fiscal�: 
  
 Verificarea  s-a efectuat în urma solicit�rii formulate de societate prin adresa nr., 
prin care se solicita un control de fond, având în vedere c� a fost preluat� de 
societatea x   �i urmeaz� s� î�i mute sediul la z . 
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea în perioada 01.12.2005 
– 30.09.2006 a pl�tit c�tre firma  din Budapesta suma de lei reprezentând 
comisioane pentru intermedierea recuper�rii Taxei pe Valoare Ad�ugat� aferent� 
combustibilului alimentat de mijloacele de transport pe teritoriul Ungariei.  
 Pentru aceste comisioane societatea nu a re�inut �i virat impozitul pe veniturile 
ob�inute din România de nereziden�i, conform prevederilor alin (1), lit.f), art.115 din 
capitolul I, titlul V, din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 În aceste condi�ii, s-a stabilit ca obliga�ie de plat� la Impozitul pe veniturile 
nereziden�ilor suma de lei, pentru neachitarea c�reia au fost calculate major�ri de 
întârziere, în suma de lei. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organului de control, motivele invocate de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i reglement�rile 
legale în vigoare se re�in urm�toarele: 
  

 Cauza supus� solu�ion�rii D.G.F.P. este dac�    petenta datoreaz� impozit 
pe veniturile persoanelor nerezidente, stabilit de organele de control prin 
Raportul de inspectie fiscala nr. �i decizia de impunere aferenta. 
 
 În fapt, în urma verific�rii efectuate de organele de inspec�ie fiscal� s-a 
constatat c� SC  SA în perioada 01.12.2005 – 30.09.2006 a pl�tit c�tre firma  din 
Budapesta suma de lei reprezentând comisioane pentru intermedierea recuper�rii 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� combustibilului alimentat de mijloacele de 
transport pe teritoriul Ungariei. 
 Aceste venituri sunt impozabile conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.115, alin 1) lit.f), organele de 
control au calculat impozit pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i, în sum� 
de lei. 
   Aferent acestei diferen�e, organul de inspec�ie fiscal� a calculat   major�ri de 
întârziere în sum� de lei lei, conform prevederilor art.115 din O.G. nr.92/2003, 
republicatã, privind Codul de procedurã fiscalã. 

 
 

 În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile Legeii nr.571/2003  
privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care  precizeaz�: 
 “ Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti ...": 
 
- "Art.115. - (1) Veniturile impozabile ob�inute din România, indiferent daca veniturile 
sunt primite în România sau în strainatate, sunt: 
…. 
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f) comisioane de la un rezident; 
i) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de 
consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident 
[...]." 
 
- "Art.116. - (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile ob�inute 
din România se calculeaz�, se retine �i se vars� la bugetul de stat de catre platitorii 
de venit. 
(2) Impozitul datorat se calculeaz� prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor 
brute: 
c) 15% în cazul oricaror alte venituri impozabile ob�inute din Romania, a�a cum sunt 
enumerate la art.115." 
 De asemenea, art.I,punctul 39,alin (1) din Legea nr. 163/2005 privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede: 
 
(5) Cota de impozit de 16% se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru 
veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevazute la art.115, 
cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de 
impozit de 20%." 
 
 În ceea ce priveste afirma�ia petentei potrivit c�reia organul de control 
consider�  c� pl��ile efectuate c�tre firma din Ungaria  sunt comisioane, �i nu o 
prestare de serviciu, aceasta este nefondat�, deoarece veniturile realizate, în spe��, 
sunt venituri ob�inute  din România de nereziden�i �i ca urmare sunt supuse 
impozit�rii. 
 
 Ca urmare, organele de inspec�ie fiscal� au procedat în mod legal la calcularea 
impozitul pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i  pentru perioada 
01.12.2005 - 30.09 2006, astfel încât urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest 
cap�t de cerere. 
  
 De asemenea urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru major�rile de 
întârziere aferente impozitului pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i, 
potrivit principiului de drept “ accesoriul urmeaz� principalul “. 
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul decizei �i în temeiul art.115 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i 
atr.186(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 

D E C I D E 
 
 

  Respingerea contesta�iei formulat� de SC  SA, ca neântemeiat� pentru 
suma total� de  lei reprezentând: 
 -  lei – impozit pe veniturile ob�inute din Rom�nia de nereziden�i; 
      -  lei - major�ri de întârziere aferente; 
 
 


