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TITLUL VI- Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine
înfiinţate în România
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Capitolul I- Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

j) venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care
acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de
administraţie al unei persoane juridice române;

.................................................................................

o) venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice
române. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice române
reprezintă suma excedentului distribuţiilor în bani sau în natură care
depăşeşte aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.
Se consideră venituri din lichidarea unei persoane juridice, din punct de
vedere fiscal, şi veniturile obţinute în cazul reducerii capitalului social, potrivit
legii, altele decât cele primite ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi.

La articolul 223 alineatul (1), literele j) şi o) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"j) venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine
care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al
consiliului de administraţie al unui rezident;

...................................................................

o) venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unui rezident. Venitul brut
realizat din lichidarea unui rezident reprezintă suma excedentului distribuţiilor
în bani sau în natură care depăşeşte aportul la capitalul social al persoanei
fizice/juridice beneficiare. Se consideră venituri din lichidarea unui rezident,
din punct de vedere fiscal, şi veniturile obţinute în cazul reducerii capitalului
social, potrivit legii, altele decât cele primite ca urmare a restituirii cotei-părţi
din aporturi. Venitul impozabil reprezintă diferenţa dintre distribuţiile în bani



Venitul impozabil reprezintă diferenţa dintre distribuţiile în bani sau în natură
efectuate peste valoarea fiscală a titlurilor de valoare;

sau în natură efectuate peste valoarea fiscală a titlurilor de valoare;".

(2) Următoarele venituri impozabile obţinute din România nu sunt impozitate
potrivit prezentului capitol şi se impozitează conform titlului II sau IV, după
caz:

........................................................

b) veniturile unei persoane juridice străine obţinute din transferul proprietăţilor
imobiliare situate în România sau a oricăror drepturi legate de aceste
proprietăţi, inclusiv închirierea sau cedarea folosinţei bunurilor proprietăţii
imobiliare situate în România, veniturile din exploatarea resurselor naturale
situate în România, precum şi veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de
participare deţinute la o persoană juridică română;

...........................................................

e) venituri primite de persoane fizice nerezidente care acţionează în calitatea
lor de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al
unei persoane juridice române;

..........................................................

g) veniturile unei persoane fizice nerezidente obţinute din închirierea sau din
altă formă de cedare a dreptului de folosinţă a unei proprietăţi imobiliare
situate în România, din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România,
din transferul titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română şi
din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenţi români;

La articolul 223, partea introductivă a alineatului (2) şi literele b), e) şi g)
se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Următoarele venituri impozabile obţinute din România nu sunt
impozitate potrivit prezentului capitol şi au tratamentul fiscal prevăzut în titlul
II sau IV, după caz:

...................................................................

b) veniturile unei persoane juridice străine obţinute din transferul
proprietăţilor imobiliare situate în România sau a oricăror drepturi legate de
aceste proprietăţi, inclusiv închirierea sau cedarea folosinţei bunurilor
proprietăţii imobiliare situate în România, veniturile din exploatarea resurselor
naturale situate în România, precum şi veniturile din vânzarea-cesionarea
titlurilor de participare deţinute la un rezident;

...................................................................

e) veniturile primite de persoane fizice nerezidente care acţionează în
calitatea lor de administrator, fondator sau membru al consiliului de
administraţie al unui rezident;

...................................................................

g) veniturile unei persoane fizice nerezidente obţinute din închirierea sau
din altă formă de cedare a dreptului de folosinţă a unei proprietăţi imobiliare
situate în România, din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România,
din transferul titlurilor de participare deţinute la un rezident şi din transferul
titlurilor de valoare emise de rezidenţi români;".

c) venituri obţinute din România de persoana juridică rezidentă într-un stat cu
care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri din
activităţi desfăşurate de artişti şi sportivi;

La articolul 223 alineatul (2), literele c) şi h) se abrogă.



.......................................................

h) venituri obţinute din România de persoane fizice rezidente într-un stat cu
care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri în
calitate de artişti sau sportivi;

La articolul 224 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă,
litera c^1), cu următorul cuprins:

"c^1) 10% în cazul veniturilor impozabile enumerate la art. 223 alin. (1) lit.
b) - i) şi k) - p) obţinute din România de persoane fizice rezidente într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o
convenţie de evitare a dublei impuneri;".

9) Pentru orice venit impozitul care trebuie reţinut, în conformitate cu
prezentul capitol, este impozit final.

La articolul 224, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(9) Pentru orice venit, impozitul care trebuie reţinut, în conformitate cu
prezentul capitol, este impozit final, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul
poate opta, potrivit prezentului capitol, pentru regularizarea impozitului plătit."

(1) Veniturile obţinute de artişti sau sportivi, persoane fizice sau juridice,
rezidenţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care
România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, pentru
activităţile desfăşurate în această calitate în România şi în condiţiile
prevăzute în convenţie se impun cu o cotă de 16%, aplicată asupra veniturilor
brute. Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului,
se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine, se
declară şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei
valutare comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se
efectuează plata venitului către nerezidenţi. Obligaţia calculării, reţinerii,
declarării şi plăţii impozitului la bugetul de stat revine plătitorului de venit.

La articolul 227, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 227

(1) Veniturile obţinute de artişti sau sportivi, persoane fizice rezidente într-
un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are
încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, pentru activităţile
desfăşurate în această calitate în România şi în condiţiile prevăzute în
convenţie se impun cu cota prevăzută la art. 224 alin. (4), lit. c^1), aplicată
asupra veniturilor brute. Veniturile obţinute de artişti sau sportivi, persoane
juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu
care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri,
pentru activităţile desfăşurate în această calitate în România şi în condiţiile
prevăzute în convenţie se impun cu cota prevăzută la art. 224 alin. (4) lit. d),
aplicată asupra veniturilor brute. Impozitul se calculează, respectiv se reţine
în momentul plăţii venitului, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul.
Impozitul se calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte, în lei, la bugetul
de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a



României pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenţi.
Obligaţia calculării, reţinerii, declarării şi plăţii impozitului la bugetul de stat
revine plătitorului de venit."

a) veniturile obţinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fără
personalitate juridică sau de alte organisme asimilate acestora, recunoscute
de autoritatea competentă de reglementare care autorizează activitatea pe
acea piaţă, din transferul titlurilor de valoare, respectiv al titlurilor de
participare, deţinute direct sau indirect într-o persoană juridică română;

b) veniturile obţinute de nerezidenţi pe pieţe de capital străine din
transferul titlurilor de participare, deţinute la o persoană juridică română,
precum şi din transferul titlurilor de valoare, emise de rezidenţi români;

La articolul 228, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

"a) veniturile obţinute de organismele nerezidente de plasament colectiv
fără personalitate juridică sau de alte organisme asimilate acestora,
recunoscute de autoritatea competentă de reglementare care autorizează
activitatea pe acea piaţă, din transferul titlurilor de valoare, respectiv al
titlurilor de participare, deţinute direct sau indirect la un rezident;

b) veniturile obţinute de nerezidenţi pe pieţe de capital străine din
transferul titlurilor de participare, deţinute la un rezident, precum şi din
transferul titlurilor de valoare, emise de rezidenţi români;".

La articolul 228, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
(2), cu următorul cuprins:

"(2) Nu generează venituri impozabile următoarele:

a) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul
transferului ca efect al împrumutului de valori mobiliare conform legislaţiei
aplicabile, de la cel care le dă cu împrumut, denumit creditor, respectiv la cel
care are obligaţia să le returneze, denumit debitor, precum şi la momentul
restituirii valorilor mobiliare împrumutate;

b) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul
constituirii de garanţii în legătură cu împrumutul de valori mobiliare, conform
legislaţiei aplicabile."

c) dividendele plătite de o persoană juridică română sau persoană juridică cu
sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane
juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu
permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene,

La articolul 229 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"c) dividendele plătite de un rezident unei persoane juridice rezidente într-
un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei
persoane juridice străine dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat



situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, dacă:

1. persoana juridică străină beneficiară a dividendelor îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:

(i) este rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene şi are una dintre
formele de organizare prevăzute în anexa nr. 1 la titlul II;

(ii) este considerată a fi rezidentă a statului membru al Uniunii Europene,
în conformitate cu legislaţia fiscală a statului respectiv şi, în temeiul unei
convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se
consideră că este rezidentă în scopul impunerii în afara Uniunii Europene;

(iii) plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără
posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, unul dintre impozitele prevăzute în
anexa nr. 2 la titlul II sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat la
titlul II;

(iv) deţine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană
juridică română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin un an, care se
încheie la data plăţii dividendului.

2. beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane
juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene situat într-un alt
stat membru al Uniunii Europene, iar persoana juridică străină pentru care
sediul permanent îşi desfăşoară activitatea trebuie să întrunească cumulativ
condiţiile prevăzute la pct. 1, subpct. (i) - (iv) şi profiturile înregistrate de
sediul permanent să fie impozabile în statul membru în care acesta este
stabilit, în baza unei convenţii pentru evitarea dublei impuneri sau în baza
legislaţiei interne a acelui stat membru;

3. persoana juridică română care plăteşte dividendul îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:

(i) este o societate înfiinţată în baza legii române şi are una dintre
următoarele forme de organizare: societate pe acţiuni, societate în comandită
pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în nume colectiv,
societate în comandită simplă;

într-un alt stat membru al Uniunii Europene, dacă:

1. persoana juridică străină beneficiară a dividendelor îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:

(i) este rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene şi are una dintre
formele de organizare prevăzute în anexa nr. 1 la titlul II;

(ii) este considerată a fi rezidentă a statului membru al Uniunii Europene,
în conformitate cu legislaţia fiscală a statului respectiv, şi, în temeiul unei
convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se
consideră că este rezidentă în scopul impunerii în afara Uniunii Europene;

(iii) plăteşte în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără
posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, unul dintre impozitele prevăzute în
anexa nr. 2 la titlul II sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat la
titlul II;

(iv) deţine minimum 10% din capitalul social al rezidentului pe o perioadă
neîntreruptă de cel puţin un an, care se încheie la data plăţii dividendului.

2. beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane
juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene situat într-un alt
stat membru al Uniunii Europene, iar persoana juridică străină pentru care
sediul permanent îşi desfăşoară activitatea trebuie să întrunească cumulativ
condiţiile prevăzute la pct. 1 subpct. (i) - (iv) şi profiturile înregistrate de sediul
permanent să fie impozabile în statul membru în care acesta este stabilit, în
baza unei convenţii pentru evitarea dublei impuneri sau în baza legislaţiei
interne a acelui stat membru;

3. rezidentul care plăteşte dividendul îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:

(i) are una dintre următoarele forme de organizare: societate pe acţiuni,
societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate
în nume colectiv, societate în comandită simplă sau este prevăzută în anexa
nr. 1 la titlul II şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri
încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că este rezidentă în scopul



(ii) plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea
unei opţiuni sau exceptări. Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică
cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, care
plăteşte dividendul, trebuie să plătească impozit pe profit, potrivit prevederilor
titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

impunerii în afara Uniunii Europene;

(ii) plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea
unei opţiuni sau exceptări."

(2) Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri şi a
legislaţiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligaţia de a prezenta
plătitorului de venit, în momentul plăţii venitului, certificatul de rezidenţă
fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidenţă,
precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere în care se indică
îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării legislaţiei Uniunii
Europene. Dacă certificatul de rezidenţă fiscală, respectiv declaraţia ce va
indica calitatea de beneficiar nu se prezintă în acest termen, se aplică
prevederile prezentului titlu. În momentul prezentării certificatului de rezidenţă
fiscală şi, după caz, a declaraţiei prin care se indică calitatea de beneficiar se
aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei
Uniunii Europene şi se face regularizarea impozitului în cadrul termenului
legal de prescripţie. În acest sens, certificatul de rezidenţă fiscală trebuie să
menţioneze că beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescripţie,
rezidenţa fiscală în statul contractant cu care este încheiată convenţia de
evitare a dublei impuneri, într-un stat al Uniunii Europene sau într-un stat cu
care Uniunea Europeană are încheiat un acord de stabilire a unor măsuri
echivalente pentru toată perioada în care s-au realizat veniturile din România.
Calitatea de beneficiar în scopul aplicării legislaţiei Uniunii Europene va fi
dovedită prin certificatul de rezidenţă fiscală şi, după caz, declaraţia pe
propria răspundere a acestuia de îndeplinire cumulativă a condiţiilor
referitoare la: perioada minimă de deţinere, condiţia de participare minimă în
capitalul persoanei juridice române, încadrarea în una dintre formele de
organizare prevăzute în titlul II sau în prezentul titlu, după caz, calitatea de
contribuabil plătitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără
posibilitatea unei opţiuni sau exceptări. Certificatul de rezidenţă fiscală
prezentat în cursul anului pentru care se fac plăţile este valabil şi în primele

La articolul 230, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri şi
a legislaţiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligaţia de a prezenta
plătitorului de venit, în momentul plăţii venitului, certificatul de rezidenţă
fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidenţă,
precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere în care se indică
îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării legislaţiei Uniunii
Europene. Certificatul de rezidenţă fiscală se prezintă în original sau copie
legalizată însoţite de o traducere autorizată în limba română. În situaţia în
care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidenţă fiscală în
format electronic sau online, acesta reprezintă originalul certificatului de
rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenţiei de evitare a
dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al beneficiarului
veniturilor obţinute din România, respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii
Europene, după caz. Dacă certificatul de rezidenţă fiscală, respectiv
declaraţia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezintă în acest termen,
se aplică prevederile prezentului titlu. În momentul prezentării certificatului de
rezidenţă fiscală şi, după caz, a declaraţiei prin care se indică îndeplinirea
condiţiei de beneficiar se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei
impuneri sau ale legislaţiei Uniunii Europene şi se face regularizarea
impozitului în cadrul termenului legal de prescripţie. În acest sens, certificatul
de rezidenţă fiscală trebuie să menţioneze că beneficiarul venitului a avut, în
termenul de prescripţie, rezidenţa fiscală în statul contractant cu care este
încheiată convenţia de evitare a dublei impuneri, într-un stat al Uniunii
Europene sau într-un stat cu care Uniunea Europeană are încheiat un acord
de stabilire a unor măsuri echivalente pentru toată perioada în care s-au
realizat veniturile din România. Calitatea de beneficiar în scopul aplicării
legislaţiei Uniunii Europene va fi dovedită prin certificatul de rezidenţă fiscală



60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia situaţiei în care se
schimbă condiţiile de rezidenţă.

şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere a acestuia de îndeplinire
cumulativă a condiţiilor referitoare la: perioada minimă de deţinere, condiţia
de participare minimă în capitalul social al rezidentului, încadrarea în una
dintre formele de organizare prevăzute în titlul II sau în prezentul titlu, după
caz, calitatea de contribuabil plătitor de impozit pe profit sau un impozit
similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări. Certificatul de
rezidenţă fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plăţile este
valabil şi în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia
situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă."

e) să transmită în formă scrisă către fiecare contribuabil persoană fizică
nerezidentă informaţiile privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru
tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până la data de 31 ianuarie
inclusiv a anului curent pentru anul anterior;

f) să depună anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent,
pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă
privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.

La articolul 230 alineatul (5), literele e) şi f) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"e) să transmită în formă scrisă către fiecare contribuabil persoană fizică
nerezidentă informaţiile privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru
tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie
inclusiv a anului curent pentru anul anterior;

f) să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului
curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie
informativă privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil."

La articolul 230, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul
(8), cu următorul cuprins:

"(8) Macheta «Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei
juridice străine cu locul conducerii efective în România» se stabileşte prin
norme."

(1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu
excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au
obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului
pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de

La articolul 231, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 231

(1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu
excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au
obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului
pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima



31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat."

* Legea nr. 296 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Material informativ elaborat de Biroul Asistență pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Iași la data de 22.01.2021


