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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR                      
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE              
A JUDE�ULUI .......                                                          
 
 

 
DECIZIA NR. 98 

din 23.10.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

S.C. .......S.A. 
din localitatea ......., jude�ul ......., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ....... sub nr. .......din 19.09.2008 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ....... a  fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ....... prin adresa nr. .......din 15.09.2008, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .......  sub  nr. 
.......din 19.09.2008, cu privire la contesta�ia formulat� S.C. .......S.A. din 
localitatea ......., str. ......., jude�ul ........ 

Societatea contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....... din 
31.07.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ....... sub nr. .......din 07.08.2008, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .......din 07.08.2008, privind 
suma de .......lei, reprezentând: 

-  .......lei impozit pe veniturile ob�inute în România de persoane 
juridice nerezidente; 

-  .......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
ob�inute în România de persoane juridice nerezidente. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art.205 
�i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
....... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. S.C. .......S.A. prin contesta�ia  formulat� sus�ine c� a 

prezentat organelor de control certificate de reziden�� eliberate de Camera de 
Comer� �i Industrie din Atena, care atest� faptul c� în anii 2004, 2005, 2006 �i 
2007 firma „.......” Ltd, cu sediul în Atena, .......a avut reziden�� fiscal� în 
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Grecia, fiind înregistrat� fiscal sub nr. ....... �i c� �i-a îndeplinit obliga�iile 
financiare conform legisla�iei elene.  

De asemenea, men�ioneaz� c� la insisten�ele organelor de control 
a depus toate diligen�ele pentru a ob�ine �i prezenta Certificatul emis de 
Ministerul Economiei �i Finan�elor din Republica Elen� la data de …. 2008, din 
care rezult� c� „firma este din punct de vedere fiscal cet��ean grec”, fiind 
înregistrat� cu nr. fiscal ......., care este identic cu cel men�ionat în certificatele 
emise de Camera de Comer� �i Industrie Atena, pentru perioada 2004 – 2007. 

Societatea consider� c� f�r� temei organele de control au 
considerat c� doar certificatul emis de Ministerul Economiei �i Finan�elor 
Republicii Elene constituie document justificativ privind reziden�a fiscal� �i c� 
actele emise de Camera de Comer� �i Industrie Atena nu ar constitui acte 
doveditoare ale reziden�ei fiscale.  

Contestatoarea precizeaz� c� potrivit art. 118 alin. 2 din Codul 
fiscal, „pentru aplicarea conven�iei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are 
obliga�ia de a prezentat 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��.” 

De asemenea, sus�ine c� Normele metodologice de aplicare a art. 
118 din Codul fiscal, la punctul 13 alin. 1,  prev�d 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�ii în certificarea reziden�ei conform legisla�iei 
interne a acelui stat.” 

Totodat�, societatea invoc� prevederile pct. 15 alin. 1, 2 �i 4 din 
Normele de aplicare a Codului fiscal, unde se stipuleaz� c�: 

- nereziden�ii care au realizat venituri din România, pentru a 
beneficia de prevederile conven�iilor de evitare a dublei impuneri, vor depune 
[…] originalul certificatului de reziden�� fiscal� sau al documentului prev�zut la 
punctul 13 alin. 1 tradus �i legalizat de organul autorizat din România (alin. 1); 

- în certificatul de reziden�� fiscal� sau în documentul prev�zut la 
punctul 13 alin. 1 […] trebuie s� ateste c� ace�tia au fost reziden�i în statele cu 
care România are 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 prev�zut la pct. 13 alin. 1; 

- 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 emitente, ca de exemplu: numele, 
denumirea, adresa, codul de identificare fiscal�, men�iunea c� este rezident 
fiscal în statul emitent, data emiterii certificatului sau documentului.  

Societatea consider� c� din coroborarea dispozi�iilor men�ionate 
rezult� c� dovada reziden�ei fiscale nu se face exclusiv cu certificat emis de 
Ministerul Economiei �i Finan�elor, cum gre�it au apreciat organele de control.  
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Contestatoarea sus�ine c� certificatele �i adeverin�ele emise de 
Camera de Comer� �i Industrie din Atena, pentru perioada 2004 – 2007, 
constituie documente justificative.  

Totodat�, precizeaz� c� în cursul anului 2006 s-a efectuat la 
societate o inspec�ie fiscal� general�, având ca obiect �i modul de respectare a 
disciplinei financiare, în urma c�reia s-a emis Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
....... din 23 noiembrie 2006 �i prin care se men�ioneaz� c� nu s-au constatat 
deficien�e cu privire la celelalte impozite �i taxe.  

De asemenea, sus�ine c� Direc�ia Antifraud� Fiscal� din cadrul 
ANAF imput� faptul c� nu s-au pus la dispozi�ia organelor de control 
certificatele privind reziden�a fiscal� traduse în limba român� �i legalizate �i nu 
faptul c� certificatele emise de Camera de Comer� �i Industrie Atena nu ar 
constitui acte doveditoare reziden�ei fiscale.  

Societatea consider� c� în condi�iile în care se consider� c� exist� 
neclarit��i privind documentele doveditoare, autorit��ile fiscale pot s� solicite 
informa�ii autorit��ii elene, conform prevederilor art. 27 alin. 3 �i art. 28 alin. 1 
din Legea nr. 25/1992.  

Totodat�, consider� c� în mod ilegal s-a stabilit în sarcina 
societ��ii obliga�ia de a re�ine �i vira c�tre statul român impozitul pe redeven�ele 
achitate partenerului extern.  

 
II.  Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....... din 31.07.2008, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ....... sub nr. .......din 07.08.2008, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .......din 07.08.2008, 
organele de control au constatat c� societatea verificat� are încheiat cu firma 
....... LTD din Grecia un contract de franciz� pentru sublicen�a ......., pentru care 
a pl�tit pân� la 31 decembrie 2007 suma de .......lei, reprezentând contravaloarea 
redeven�elor prev�zute în contract.  

Organele de control au constatat c� societatea nu a re�inut 
impozitul asupra sumei respective �i c� a prezentat copii legalizate dup� 
urm�toarele documente: certificatul emis de Camera de Comer� �i Industrie 
Atena, în care se precizeaz� c� .......LTD Grecia �i-a îndeplinit obliga�iile 
financiare pân� la 31.12.2007, emis la data de 22.10.2007, certificatul de 
reziden�� fiscal� eliberat de Ministerul de Finan�e – Direc�iunea pentru rela�ii 
Economice Interna�ionale pentru anul 2008 �i dovezi de încasare a cotiza�iilor 
pentru perioada 2002 – 2006, eliberate de Camera de Comer� �i Industrie Atena.  

Prin actul de control se precizeaz� c� societatea nu a prezentat 
certificate de reziden�� fiscal� ale firmei ....... LTD Grecia, eliberate de 
Ministerul Economiei �i Finan�elor a Republice Elene, pentru perioada 2004 – 
2007. 
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În urma verific�rii efectuate, organele de control consider� c� 
documentele prezentate de societate nu sunt documente justificative pentru a nu 
se calcula, re�ine �i vira la bugetul de stat impozitul pe veniturile ob�inute în 
România de persoane juridice nerezidente.  

Organele de control au stabilit c� pentru redeven�a achitat� în 
perioada 01.01.2004 – 31.12.2007 firmei din Grecia, în sum� de .......lei, 
societatea datoreaz� un impozit de .......lei.  

S-a considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 116 �i 118 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum �i prevederile din Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, referitoare la articolele respective.  

Pentru neplata în termen a impozitului pe veniturile ob�inute din 
România de persoane juridice nerezidente în sum� de .......lei, organele de 
control au calculat accesorii în sum� de .......lei.  

 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile petentului, în raport cu actele normative în vigoare  
pentru perioada verificat�, s-au  re�inut urm�toarele: 

 
Referitor la impozitul pe veniturile ob�inute din România de 

persoane juridice nerezidente în sum� de .......lei �i accesoriile aferente de 
.......lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac�  pentru perioada 2004 – 2007 
societatea avea obliga�ia re�inerii �i pl��ii impozitului pe veniturile ob�inute 
din România de nereziden�i, în condi�iile în care nu prezint� certificat de 
reziden�� fiscal� sau alt document care s� ateste reziden�a fiscal� a firmei 
respective. 

  
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control au 

constatat c� societatea verificat� are încheiat cu firma ....... LTD din Grecia un 
contract de franciz�, pentru care a pl�tit pân� la 31 decembrie 2007 suma de 
.......lei, reprezentând contravaloarea redeven�elor prev�zute în contract, f�r� a 
re�ine impozitul pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i. 

 Societatea a prezentat organelor de control copii legalizate dup� 
certificate emise de Camera de Comer� �i Industrie Atena, în care se precizeaz� 
c� .......LTD Grecia �i-a îndeplinit obliga�iile financiare pân� la 31.12.2007, 
emise la data de 22.10.2007, �i copii dup� dovezile de încasare a cotiza�iilor 
pentru perioada 2002 – 2006, eliberate de Camera de Comer� �i Industrie Atena, 
f�r� îns� a prezenta certificate de reziden�� fiscal� ale firmei ....... LTD Grecia, 
eliberate de Ministerul Economiei �i Finan�elor a Republice Elene, pentru 
perioada 2004 – 2007. 

Organele de control au stabilit c� pentru redeven�a achitat� în 
perioada 01.01.2004 – 31.12.2007 firmei din Grecia, în sum� de .......lei, 
societatea datoreaz� un impozit de .......lei.  
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Pentru neplata în termen a impozitului pe veniturile ob�inute din 
România de persoane juridice nerezidente în sum� de .......lei, organele de 
control au calculat accesorii în sum� de .......lei.  

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 113, 114 �i 115  

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se prevede c�:   
„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: […] 
d) redeven�e de la un rezident;” 
 
Totodat�, la art. 116 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

se prevede c�: 
„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) 15% în cazul oric�ror alte venituri impozabile ob�inute din 
România, a�a cum sunt enumerate la art. 115.” 

Începând cu 01.01.2007, în urma modific�rilor acestui articol, 
impozitul datorat se calculeaz� prin aplicarea urm�toarelor cote asupra 
veniturilor brute: 

"(2) Impozitul datorat se calculeaz� prin aplicarea 
urm�toarelor cote asupra veniturilor brute: 

a) 10% pentru veniturile din dobânzi �i redeven�e, dac� 
beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoan� juridic� rezident� 
într-un stat membru sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un 
stat membru, situat într-un alt stat membru. Aceast� cot� de impunere se 
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aplic� în perioada de tranzi�ie, de la data ader�rii României la Uniunea 
European� �i pân� la data de 31 decembrie 2010, cu condi�ia ca 
beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeven�elor s� de�in� minimum 25% 
din valoarea/num�rul titlurilor de participare la persoana juridic� român�, 
pe o perioad� neîntrerupt� de cel pu�in 2 ani, care se încheie la data pl��ii 
dobânzii sau redeven�elor; […] 

c) 16% în cazul oric�ror alte venituri impozabile ob�inute din 
România, a�a cum sunt enumerate la art. 115, cu excep�ia veniturilor din 
dobânzile ob�inute de la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi 
curente constituite, certificate de depozit �i instrumentele de economisire 
dobândite anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care se aplic� cota de 
impozit de la data constituirii/dobândirii." 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� nereziden�ii care 
ob�in venituri impozabile din România au obliga�ia de a pl�ti impozit, care se 
calculeaz�, se re�ine �i se vars� la bugetul de stat de c�tre pl�titorii de venituri. 

Cotele de impozit care se aplic� pentru veniturile realizate de 
nereziden�i în România, sunt cele prev�zute la art. 116 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal.  

 
Legea nr. 25/1992 privind ratificarea Conven�iei dintre Guvernul 

României �i Guvernul Republicii Elene pentru evitarea dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit �i pe avere, la art. 13, prevede c�: 

 
„1. Redeven�ele provenind dintr-un stat contractant �i pl�tite 

unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în acel stat. 
 2. Totu�i, astfel de redeven�e pot s� fie, de asemenea, impuse 

în statul contractant din care provin �i în conformitate cu legisla�ia acelui 
stat dar, dac� primitorul este beneficiarul efectiv al redeven�elor, impozitul 
astfel stabilit nu va dep��i 5 la sut� din suma brut� a redeven�elor pl�tite 
pentru folosirea sau pentru dreptul de folosire a oric�rui drept de autor 
asupra unei opere literare, artistice sau �tiin�ifice, inclusiv filmele de 
cinematograf �i filmele sau benzile de televiziune sau radio �i 7 la sut� din 
suma brut� a redeven�elor pl�tite pentru folosirea sau dreptul de folosire a 
oric�rui brevet de inven�ie, marc� de fabric�, design sau model, plan, 
formul� sau procedeu secret, ca �i pentru folosirea unui echipament 
industrial, comercial sau �tiin�ific sau pentru informa�iile relative la 
experien�a câ�tigat� în domeniul industrial, comercial sau �tiin�ific. 
Autorit��ile competente ale statelor contractante vor stabili, de comun 
acord, modul de aplicare a acestei limit�ri.” 

Se re�ine c� în situa�ia în care sunt aplicabile prevederile 
conven�iei de evitare a dublei impuneri, impozitul minim care se aplic� este de 7 
la sut� din suma brut� a redeven�elor pl�tite. 
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În ceea ce prive�te aplicarea conven�iilor de evitare a dublei 
impuneri, la art. 118 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prev�d 
urm�toarele: 

„Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale 
conven�iilor de evitare a dublei impuneri 

(1) În în�elesul art. 116, dac� un contribuabil este rezident al 
unei ��ri cu care România a încheiat o conven�ie pentru evitarea dublei 
impuneri cu privire la impozitele pe venit �i capital, cota de impozit care se 
aplic� venitului impozabil ob�inut de c�tre acel contribuabil din România 
nu poate dep��i cota de impozit, prev�zut� în conven�ie, care se aplic� 
asupra acelui venit, potrivit alin. (2). În situa�ia în care cotele de impozitare 
din legisla�ia intern� sunt mai favorabile decât cele din conven�iile de 
evitare a dublei impuneri se aplic� cotele de impozitare mai favorabile. 

(2) Pentru aplicarea prevederilor conven�iei de evitare a 
dublei impuneri nerezidentul are obliga�ia de a prezenta pl�titorului de 
venit certificatul de reziden�� fiscal�. 

(3) Macheta certificatului de reziden�� fiscal� �i termenul de 
depunere a acestuia de c�tre nerezident se stabilesc prin norme.” 
 

Începând cu 1 ianuarie 2007, articol 118 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal are urm�torul con�inut: 

"(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 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��." 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, la punctele 12 alin. (9) �i 13 

din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, se prev�d urm�toarele: 
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„(9) Prevederile titlului V din Codul fiscal se aplic� atunci 
când beneficiarul venitului realizat din România este rezident al unui stat 
cu care România nu are încheiat� conven�ie de evitare a dublei impuneri 
sau când beneficiarul venitului realizat 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). 
 

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 încheiate între România �i statul 
s�u de reziden��, prin prezentarea certificatului de reziden�� fiscal� 
eliberat de autoritatea competent� fiscal� din statul respectiv. În cazul 
când nerezidentul beneficiar al veniturilor din România prezint� un alt 
document prin care se atest� reziden�a fiscal�, acest document va fi vizat de 
organul fiscal al statului s�u de reziden��. 

(2) Nereziden�ii care sunt beneficiarii veniturilor din 
România vor depune la pl�titorul de venit originalul sau copia 
certificatului de reziden�� fiscal� ori documentul men�ionat la alin. (1), 
tradus �i legalizat de organul autorizat din România. 

(3) În cazul în care nerezidentul beneficiar al venitului din 
România nu a prezentat originalul sau copia tradus� �i legalizat� a 
certificatului de reziden�� fiscal� sau a documentului prev�zut la alin. (1), 
se vor aplica prevederile titlului V din Codul fiscal, �i nu cele din 
conven�iile de evitare a dublei impuneri.” 
     

Începând cu anul 2005, în urma modific�rilor ce au avut loc, 
prevederile men�ionate au urm�torul con�inut: 

„(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 
c�tre 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� 
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autoritate decât cea fiscal�, care are atribu�ii în domeniul certific�rii 
reziden�ei conform legisla�iei interne a acelui stat. 

(2) Nereziden�ii care sunt beneficiarii veniturilor din 
România vor depune la pl�titorul de venit originalul sau copia 
certificatului de reziden�� fiscal� ori documentul men�ionat la alin. (1), 
tradus �i legalizat de organul autorizat din România. […] 

 
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 prev�zut la pct. 13 alin. (1), tradus �i legalizat 
de organul autorizat din România. 

(1^1) 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 
prev�zut la pct. 13 alin. (1). 

(3) Pl�titorul de venit este r�spunz�tor pentru primirea în 
termenul stabilit a originalului certificatului de reziden�� fiscal� sau a 
documentului prev�zut la pct. 13 alin. (1) �i pentru aplicarea prevederilor 
din conven�iile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu 
diverse state. 

(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 reziden�� fiscal� sau 
documentul prev�zut 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. 

 
Începând cu data de 01.01.2007, au intervenit urm�toarele 

modific�ri ale prevederilor men�ionate: 
„12. […]  
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(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 
c�tre pl�titorul de venit. 

(10) În situa�ia în care pentru acela�i venit sunt cote diferite 
de impunere în legisla�ia intern�, legisla�ia comunitar� sau în conven�iile de 
evitare a dublei impuneri se aplic� cota de impozit mai favorabil�. […] 

 
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. 

(2) Nereziden�ii care sunt beneficiarii veniturilor din 
România vor depune la pl�titorul de venit originalul sau copia 
certificatului de reziden�� fiscal� ori documentul men�ionat la alin. (1), 
tradus �i legalizat de organul autorizat din România. 

(1^1) Pân� la prezentarea certificatului de reziden�� fiscal� 
sau a documentului prev�zut la pct. (13) alin. (1), se aplic� prevederile 
titlului V din Codul fiscal. 

(1^2) Dup� prezentarea certificatului de reziden�� fiscal� sau 
a documentului prev�zut la pct. (13) alin. (1) se aplic� prevederile 
conven�iei de evitare a dublei impuneri �i se face regularizarea 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��. […] 

(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 
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pentru care a fost emis certificatul de reziden�� fiscal� sau documentul 
prev�zut la pct. 13 alin. (1). 

(3) Pl�titorul de venit este r�spunz�tor pentru primirea în 
termenul stabilit a originalului certificatului de reziden�� fiscal� sau a 
documentului prev�zut la pct. 13 alin. (1) �i pentru aplicarea prevederilor 
din conven�iile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu 
diverse state. 

(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 reziden�� fiscal� sau 
documentul prev�zut 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.” 

 
Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� pentru 

aplicarea cotelor de impozit prev�zute în conven�ia 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�� sau un alt document prin care se atest� 
reziden�a fiscal�. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea 
prezint� un certificat emis de Camera de Comer� �i Industrie Atena prin care se 
certific� c� firma .......Atena „�i-a îndeplinit obliga�iile financiare pân� la data de 
31.12.2007” 

De asemenea, se precizeaz� urm�toarele: 
„Camera de Comer� �i Industrie din Atena, prin prezenta certific� 

faptul c� firma înregistrat� în registrele sale cu datele de mai sus �i-a pl�tit 
taxele aferente pân� la data men�ionat� mai sus (inclusiv). 

Aceast� atestare este eliberat� pentru a fi folosit� la Oficiul de 
Impozite cu privire la validarea registrelor contabile �i a actelor oficiale �i este 
valabil� pân� la data men�ionat� mai sus (inclusiv).” 

Totodat�, societatea prezint� diverse adeverin�e eliberate de 
Camera de Comer� �i Industrie din Atena, prin care se certific� c� firma 
respectiv� �i-a pl�tit cotiza�ia datorat� �i c� „adeverin�a se emite pentru a fi 
folosit� la Circumscrip�ia Financiar� de resort în vederea viz�rii documentelor �i 
e valabil� pân� la data men�ionat�.” 

Se re�ine c� prin documentele prezentate de contribuabil nu se 
certific� reziden�� fiscal� a firmei din Grecia. 
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Conform prevederilor men�ionate, 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, în care s� fie f�cut� 
men�iunea c� este rezident fiscal în statul emitent.  

Având în vedere c� pentru perioada 2004 – 2007 societatea nu 
prezint� certificat de reziden�� fiscal� eliberat de autoritatea fiscal� din Grecia 
sau un alt document eliberat de c�tre o alt� autoritate decât cea fiscal�, care are 
atribu�ii în domeniul certific�rii reziden�ei, în care s� se men�ioneze c� firma 
.......Atena este rezident fiscal în statul emitent, rezult� c� prevederile 
conven�iei de evitare a dublei impuneri nu sunt aplicabile. 

Fa�� de cele prezentate se re�ine c� în situa�ia în care societatea ar 
fi de�inut certificat de reziden�� fiscal� sau un alt document eliberat de c�tre o 
alt� autoritate decât cea fiscal�, care s� ateste c� firma respectiv� este rezident 
fiscal în statul emitent, societatea nu era scutit� la plata impozitului pe veniturile 
realizate de nereziden�i. 

Conform actelor normative men�ionate, societatea verificat� avea 
obliga�ia s� re�in� �i s� pl�teasc� la bugetul de stat un impozit pe redeven�� pe 
veniturile ob�inute din România de nereziden�i în cota prev�zut� de Legea nr. 
25/1992 privind ratificarea Conven�iei dintre Guvernul României �i Guvernul 
Republicii Elene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit �i pe avere, de 7 %.  

Întrucât societatea verificat� nu de�ine certificat de reziden�� 
fiscal� sau un alt document eliberat de c�tre o alt� autoritate decât cea fiscal�, 
care s� ateste c� firma din Grecia este rezident fiscal în statul respectiv, rezult� 
c� S.C. .......S.A. avea obliga�ia re�inerii �i pl��ii impozitului pe veniturile 
ob�inute din România de nereziden�i în cotele prev�zute de Codul fiscal �i nu în 
cele mai favorabile, prev�zute de conven�ie. 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� autorit��ile fiscale 
pot s� solicite informa�ii autorit��ii elene, conform prevederilor art. 27 alin. 3 �i 
art. 28 alin. 1 din Legea nr. 25/1992, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei, întrucât, potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare,  

„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor 

contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale 

contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul 
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în care exist� �i alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la 
stabilirea bazei de impunere. 

Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele 

care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului 
fiscal.”  

Prevederile art. 27 alin. 3 �i art. 28 alin. 1 din Legea nr. 25/1992 
privind ratificarea Conven�iei dintre Guvernul României �i Guvernul Republicii 
Elene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit �i pe 
avere, se refer� la modul de rezolvare a dificult��ilor sau dubiilor ce se pot ivi cu 
privire la interpretarea sau la aplicarea conven�iei. 

La articolele men�ionate se prevede c�: 
„Art. 27 […] 
3. Autorit��ile competente ale statelor contractante se vor 

str�dui s� rezolve, pe calea în�elegerii mutuale, orice dificult��i sau dubii cu 
privire la interpretarea sau la aplicarea conven�iei. Ele pot, de asemenea, s� 
se consulte în vederea evit�rii dublei impuneri în cazurile neprev�zute de 
conven�ie. […] 

Art. 28 
Schimb de informa�ii 
1. Autorit��ile competente ale statelor contractante vor face 

schimb de informa�ii dac� este necesar pentru aplicarea prevederilor 
prezentei conven�ii sau ale legilor interne ale statelor contractante privind 
impozitele prev�zute de conven�ie, în m�sura în care impozitarea nu este 
contrar� conven�iei.” 

 
Referitor la sus�inerea contestatoarei c� în cursul anului 2006 s-a 

efectuat la societate o inspec�ie fiscal� general�, având ca obiect �i modul de 
respectare a disciplinei financiare, în urma c�reia s-a emis Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. ....... din 23 noiembrie 2006 �i prin care se men�ioneaz� c� nu s-au 
constatat deficien�e cu privire la celelalte impozite �i taxe, nu poate fi re�inut�, 
întrucât inspec�ia fiscal� efectuat� la acea dat� nu a avut ca obiect verificarea 
impozitului pe veniturile ob�inute din România de persoane juridice nerezidente. 

Conform actului men�ionat, aflat în xerocopie la dosarul cauzei, 
inspec�ia fiscal� efectuat� la acea dat� a verificat: 

„-  modul de constituire, depunerea declara�iilor pentru 
urm�toarele obliga�ii bugetare: 

• impozitul pe profit, pentru perioada 01.06.2002 – 
30.09.2006; 

•  impozitul pe venitul din salarii, pentru perioada 01.06.2002 
– 30.09.2006; 

• TVA, pentru perioada 01.06.2002 – 30.09.2006; 
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• contribu�ii sociale (CAS, contribu�ie fond �omaj, contribu�ie 
s�n�tate, contribu�ie fond risc accidente munc� �i boli profesionale), pentru 
perioada 01.01.2003 – 30.09.2006. 

- modul de respectare a disciplinei financiare; 
Obiectivele inspec�iei fiscale au fost urm�toarele: 

• modul de constituire �i declarare a impozitelor, taxelor 
�i contribu�iilor enumerate mai sus.” 

 
Fa�� de cele prezentate mai sus se conchide c� stabilirea de c�tre 

organele de control a impozitului pe veniturile ob�inute din România de 
persoane juridice nerezidente în sum� de .......lei este legal�, drept pentru care 
urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru aceast� sum�, ca neîntemeiat�. 

 
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe 

veniturile ob�inute din România de persoane juridice nerezidente în sum� de 
.......lei, care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al acestora, societatea datoreaz� �i 
major�rile de întârziere în sum� de .......lei, reprezentând m�sur� accesorie, 
conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de .......lei, aferente impozitului 
pe veniturile ob�inute în România de persoane juridice nerezidente stabilit 
suplimentar de organele de control, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru impozitul pe veniturile ob�inute din România de persoane juridice 
nerezidente în sum� de .......lei, care le-a generat, cererea a fost respins�, 
urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de .......lei. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor art. 113, 114, 115, 116 �i 118 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, art. 13 din Legea nr. 25/1992 privind ratificarea Conven�iei 
dintre Guvernul României �i Guvernul Republicii Elene pentru evitarea dublei 
impuneri cu privire la impozitele pe venit �i pe avere, Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004 �i art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 
 

                                    D E C I D E: 
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 -  Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. 

.......S.A. din localitatea ....... împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....... din 
31.07.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ....... sub nr. .......din 07.08.2008, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .......din 07.08.2008, privind 
suma de .......lei, reprezentând: 

-  .......lei impozit pe veniturile ob�inute în România de persoane 
juridice nerezidente; 

-  .......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
ob�inute în România de persoane juridice nerezidente. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ......., în termen de 

6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

 
 
 
 
 
IMPOZIT PE VENITUL NEREZIDEN�ILOR :  
              - prezentarea certificatului de reziden�� fiscal�   
              - art. 113, 114 �i 115  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 
 
 
 
 
 
 
 


