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                   DECLARAREA IMPOZITULUI PE REPREZENTANŢE 
 
 
 
Reprezentanţa unei persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, 
potrivit legii, are obligaţia de a plăti, începând cu 1 ianuarie 2018, un impozit anual de 
18.000 lei. 
 
În cazul reprezentanţei care se înfiinţează sau desfiinţează în cursul unui an fiscal, 
impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional cu numărul de luni de 
existenţă a reprezentanţei în anul fiscal respectiv. 
 
Declararea impozitului pe reprezentanţă  se face prin: 
           Formularul 108 "Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă", 
ale cărui model şi instrucţiuni de completare sunt prevăzute de Ordinul ANAF 3391/2017 
 
Termenul de declarare şi plată a impozitului pe reprezentanţă la bugetul de stat: 
 până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere. 
În situaţia reprezentanţei unei persoane juridice străine înfiinţate sau desfiinţate în/din 
România în cursul unui an fiscal, declaraţia se depune la organul fiscal în termen de 30 
de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată sau desfiinţată, după caz. 
 
Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se depune: 

- în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, 
semnat conform legii, la organul fiscal competent pentru administrarea 
reprezentanţei unei persoane juridice străine, autorizate să funcţioneze în 
România, potrivit legii, sau 

- se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

 
Reprezentanţele sunt obligate să conducă evidenţa contabilă prevăzută de legislaţia în 
vigoare din România. 
---------------------------------------------------------------------- 
BAZA LEGALĂ: 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
Capitolul III „Impozitul pe reprezentanţe” din cadrul Titlului VI, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinul ANAF 3391/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 
108 "Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă", publicat în Monitorul Oficial 
966 din 06.12.2017. 
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