
Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Bra�ov
Serviciul Servicii pentru Contribuabili  - tel. 0268- 308443
http://bv.finantepublice.ro

                   CODUL FISCAL 
               TABEL COMPARATIV pentru TITLUL V Impozitul pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i �i impozitul pe

reprezentan�ele firmelor str�ine înfiin�ate în România, urmare modific�rilor aduse de OUG nr. 8/2014
iulie 2                                                                      intr� în vigoare la data de 28.02.2014

3 La art. 118, alin. (1) - (3) se modific� �i vor avea urm�torul
cuprins:
    "(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, 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. În situa�ia în care sunt cote diferite de impozitare în
legisla�ia intern� sau în conven�iile de evitare a dublei impuneri, se
aplic� cotele de impozitare mai favorabile. Dac� un contribuabil
este rezident al unei ��ri din Uniunea European�, cota de impozit
care se aplic� venitului impozabil ob�inut de acel contribuabil din
România este cota mai favorabil� prev�zut� în legisla�ia intern�,
legisla�ia Uniunii Europene sau în conven�iile de evitare a dublei
impuneri. Legisla�ia Uniunii Europene se aplic� în rela�ia României
cu statele membre ale Uniunii Europene, respectiv cu statele cu
care Uniunea European� are încheiate acorduri de stabilire a unor
m�suri echivalente.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor conven�iei de evitare a dublei
impuneri �i a legisla�iei Uniunii Europene, 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��, precum �i,
dup� caz, o declara�ie pe propria r�spundere în care se indic�
îndeplinirea condi�iei de beneficiar în situa�ia aplic�rii legisla�iei
Uniunii Europene. Dac� certificatul de reziden�� fiscal�, respectiv

Art. 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale
conven�iilor de evitare a dublei impuneri �i a legisla�iei
Uniunii Europene
    (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, 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. În situa�ia în care sunt cote diferite de impozitare în
legisla�ia intern� sau în conven�iile de evitare a dublei impuneri,
se aplic� cotele de impozitare mai favorabile. Dac� un contribuabil
este rezident al unei ��ri din Uniunea European�, cota de impozit
care se aplic� venitului impozabil ob�inut de acel contribuabil din
România este cota mai favorabil� prev�zut� în legisla�ia intern�,
legisla�ia Uniunii Europene sau în conven�iile de evitare a dublei
impuneri. Legisla�ia Uniunii Europene se aplic� în rela�ia
României cu statele membre ale Uniunii Europene sau ale
Asocia�iei Europene a Liberului Schimb.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor conven�iei de evitare a dublei
impuneri �i a legisla�iei Uniunii Europene, 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��, precum �i,
dup� caz, o declara�ie pe propria r�spundere în care se indic�
îndeplinirea condi�iei de beneficiar în situa�ia aplic�rii legisla�iei
Uniunii Europene. Dac� certificatul de reziden�� fiscal�, respectiv
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declara�ia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezint� în
acest termen, se aplic� prevederile titlului V. În momentul
prezent�rii certificatului de reziden�� fiscal� �i, dup� caz, a
declara�iei prin care se indic� calitatea de beneficiar se aplic�
prevederile conven�iei de evitare a dublei impuneri sau ale
legisla�iei Uniunii Europene �i se face regularizarea impozitului în
cadrul termenului legal de prescrip�ie. În acest sens, certificatul de
reziden�� fiscal� trebuie s� men�ioneze 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, într-un stat al Uniunii Europene sau într-un stat cu care
Uniunea European� are încheiat un acord de stabilire a unor
m�suri echivalente pentru toat� perioada în care s-au realizat
veniturile din România. Calitatea de beneficiar în scopul aplic�rii
legisla�iei Uniunii Europene va fi dovedit� prin certificatul de
reziden�� fiscal� �i, dup� caz, declara�ia pe propria r�spundere a
acestuia de îndeplinire cumulativ� a condi�iilor referitoare la:
perioada minim� de de�inere, condi�ia de participare minim� în
capitalul persoanei juridice române, încadrarea în una dintre
formele de organizare prev�zute în titlul II sau titlul V, dup� caz,
calitatea de contribuabil pl�titor de impozit pe profit sau un impozit
similar acestuia, f�r� posibilitatea unei op�iuni sau except�ri.
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��.
    (3) În cazul în care s-au f�cut re�ineri de impozit ce dep��esc
cotele din conven�iile de evitare a dublei impuneri, respectiv din
legisla�ia Uniunii Europene, suma impozitului re�inut în plus se
restituie potrivit prevederilor Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare."

declara�ia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezint� în
acest termen, se aplic� prevederile titlului V. În momentul
prezent�rii certificatului de reziden�� fiscal� �i, dup� caz, a
declara�iei prin care se indic� calitatea de beneficiar se aplic�
prevederile conven�iei de evitare a dublei impuneri sau ale
legisla�iei Uniunii Europene �i se face regularizarea impozitului în
cadrul termenului legal de prescrip�ie. În acest sens, certificatul de
reziden�� fiscal� trebuie s� men�ioneze 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, într-un stat al Uniunii Europene sau al Asocia�iei
Europene a Liberului Schimb pentru toat� perioada în care s-au
realizat veniturile din România. Calitatea de beneficiar în scopul
aplic�rii legisla�iei Uniunii Europene va fi dovedit� prin certificatul
de reziden�� fiscal� �i, dup� caz, declara�ia pe propria r�spundere
a acestuia de îndeplinire cumulativ� a condi�iilor referitoare la:
perioada minim� de de�inere, condi�ia de participare minim� în
capitalul persoanei juridice române, încadrarea în una dintre
formele de organizare prev�zute în titlul II sau titlul V, dup� caz,
calitatea de contribuabil pl�titor de impozit pe profit sau un impozit
similar acestuia, f�r� posibilitatea unei op�iuni sau except�ri.
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��.
    (3) În cazul în care s-au f�cut re�ineri de impozit ce dep��esc
cotele din conven�iile de evitare a dublei impuneri, respectiv din
legisla�ia Uniunii Europene, suma impozitului re�inut în plus poate
fi restituit� la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei
nerezidente.
    Pentru restituirea impozitului re�inut în plus din veniturile pl�tite
de un rezident român persoanelor nerezidente, acestea depun o
cerere de restituire a impozitului pl�tit în plus la pl�titorul de venit
rezident român.
    Cererea de restituire a impozitului va fi depus� de persoana
nerezident� în termenul legal de prescrip�ie, stabilit prin legisla�ia
statului român.
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    Restituirea impozitului re�inut în plus fa�� de sarcina fiscal�
rezultat� din aplicarea prevederilor conven�iilor de evitare a dublei
impuneri, respectiv a legisla�iei Uniunii Europene coroborat cu
legisla�ia intern�, dup� caz, se efectueaz� independent de situa�ia
obliga�iilor fiscale ale contribuabilului rezident român, pl�titor al
venitului c�tre nerezident, obligat potrivit legii s� fac� stopajul la
surs�.
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