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             Precizări privind înregistrarea contribuabililor nerezidenţi care nu 
au un sediu permanent în România  

Formular (015)  

"Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere 

pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România" 

[Ordinul ANAF numărul3698/2015, Ordinul ANAF numărul 3775/2015, Ordinul ANAF 581/2017,  Ordinul 

ANAF  
numărul 511/2017, Legea numărul 227/2015 privind Codul fiscal] 

 

Formularul (015) se completează şi se depune, de NEREZIDENŢII PERSOANE 
JURIDICE care nu au sediu permanent în România în următoarele situaţii: 
 

1. TVA 
- nerezidenţii din spaţiul comunitar care se înregistrează direct în scopuri de TVA 
conform articolul 316 alineatele (4) şi (6)  
 Organul fiscal competent: Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din 
cadrul DGRFP Bucureşti 
 
- nerezidenţii care se înregistrează  în scopuri de TVA conform articolul 316 alineatele 
(4) şi (6) prin reprezentant fiscal    
 Organul fiscal competent: organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat 
reprezentantul fiscal. 
Atenţie! Declaraţia NU se completează de către persoanele impozabile care au un sediu fix 
în România (aceştia se înregistrează cu formularul 093). 
 

 2. Venituri supuse regulilor de impunere la sursă (de ex. dividende, dobânzi, 
redevenţe etc.) 
-nerezidenţii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, 
iar impozitul reţinut este final sau cu opţiune de regularizare. Atribuirea codului de 
identificare fiscală se face la solicitarea plătitorului de venit, conform articolul 6 din 
Ordinul ANAF numărul 3775/2015.  
Organ fiscal competent: 
- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit  
sau  
-organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit în cazul 
plătitorilor de venit contribuabili mari şi mijlocii  
 
3. Contribuţii sociale obligatorii 
- angajatorii nerezidenţi care conform regulamentelor comunitare datorează în România 
contribuţii sociale obligatorii şi care se înregistrează direct conform OPANAF 
numărul 3706/2016 
Organul fiscal competent: Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din 
cadrul DGRFP Bucureşti 
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4. Jocuri de noroc 
- contribuabilii nerezidenţi persoane juridice care organizează şi exploatează activitatea  
de jocuri de noroc în România, potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc. 
 
Organul fiscal competent: Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din 
cadrul DGRFP Bucureşti 
 
 
5. Impozit pe profit 
- persoanele juridice străine care au obligaţia de a plăti impozit pe profit pentru transferul  
proprietăţilor imobiliare situate în România, inclusiv din închirierea sau cedarea folosinţei 
proprietăţii sau a oricăror drepturi legate de această proprietate imobiliară, pentru 
vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau 
pentru exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv vânzarea cesionarea 
oricărui drept aferent acestor resurse naturale potrivit articolul 38 din Codul fiscal, cât şi 
cei care optează pentru regularizarea impozitului pe profit potrivit articolul 225 şi 227 din 
Codul fiscal 
Organul fiscal competent: Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din 
cadrul DGRFP Bucureşti 
   
6. Reprezentanţele persoanelor juridice străine 
- reprezentanţele societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine, autorizate potrivit legii 
să îşi desfăşoare activitatea în România, pentru obligaţiile fiscale care rezultă 
potrivit legislaţiei fiscale în vigoare. 
Organul fiscal competent:  
-Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul DGRFP Bucureşti, 
pentru reprezentanţele care au sediul în Bucureşti 
-Administraţia judeţeană a finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi au sediul 
reprezentanţele persoanelor juridice străine 
 
   

În situaţia în care contribuabilul nu are domiciliul fiscal în România organul fiscal competent 
este cel în a cărui rază teritorială se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale 
fiscale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

                Material elaborat în data de 07.04.2017 


