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Impozitarea veniturilor obţinute de persoanele juridice nerezidente

din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România

Transferul proprietăţilor imobiliare presupune următoarele activităţi/operaţiuni:
-vânzarea proprietăţilor imobiliare situate în România;
-închirierea proprietăţilor imobiliare situate în România;
-cedarea folosinţei proprietăţii sau a oricăror drepturi legate de proprietatea imobiliară situată

în România.

Persoana juridică străină care obţine veniturile din transferul proprietăţilor

imobiliare are obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit în România pentru profitul

impozabil aferent acestor venituri

În cazul vânzării de proprietăţi imobiliare situate în România, rezultatul fiscal

reprezintă diferenţa dintre valoarea realizată din vânzarea acestor proprietăţi imobiliare şi costul
de cumpărare, construire sau îmbunătăţire a proprietăţii, redus cu amortizarea fiscală aferentă,
după caz. Valoarea realizată din vânzarea acestor proprietăţi imobiliare se reduce cu
comisioanele, taxele sau cu alte sume plătite, aferente achiziţionării/vânzării.

În cazul închirierii sau cedării folosinţei proprietăţii imobiliare situate în România
rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile obţinute şi cheltuielile efectuate în
scopul realizării acestora.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor declarative şi de plată, persoanele juridice străine care
au obligaţia de a plăti impozit pe profit pentru veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare,
potrivit art. 38 din Codul fiscal, trebuie să se înregistreze fiscal şi să obţină un cod de
identificare fiscală prin depunerea formularului 015 "Declarație de înregistrare

fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care

nu au sediu permanent în România", însoţit de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse
în formular.

*Obs.: Modelul formularului 015 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de

radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România" se găseşte pe site-ul

www.anaf.ro, secţiunea legislaţie/formulare fiscale şi ghid de completare/formulare fiscale ordonate

după număr.
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Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obţinute de persoanele juridice străine
din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de
aceste proprietăţi, se efectuează de către persoana juridică străină care obţine veniturile, prin
depunerea trimestrială potrivit art. 41 din Codul fiscal, a formularului 100 "Declaraţie privind

obligaţiile de plată la bugetul de stat”, poziţia 3 ”Impozit pe profit plăţi/anticipate în contul
impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice altele decât cele prevăzute la
străine, altele decât cele prevăzute la pct. 1”, din nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul
de stat.
Totodată, persoanele juridice străine au obligaţia să declare anual impozitul pe profit conform
art. 42 din Codul fiscal, şi în formularul 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" până la
data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Organul fiscal competent - Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul
DGRFP Bucureşti

_______________________________________________________

Baza legală: articolele 38, 41, 42 şi 223 alin. (2) lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, punctul 38 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea

Guvernului 1/2016 privind normele metodologice date în aplicarea Codului fiscal , Ordinul ANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului şi

conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, Ordinul

ANAF 3725/2017pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul

fiscal , Ordinul ANAF 581/2017privind modificarea şi completarea Ordinului ANAF nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale

ale organului fiscal central, Ordinului ANAF nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind

impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" .
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