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NORMELE METODOLOGICE - HG nr. 44/2004  
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 HG  nr. 77/2014

În vigoare începând cu data de 12.02.2014

1Codul fiscal:
     Venituri impozabile ob�inute din România
    ART. 115
    (1) Veniturile impozabile ob�inute din România, indiferent dac� veniturile sunt
primite în România sau în str�in�tate, sunt:
    [...]
  k) venituri din servicii prestate în România de orice natur� �i în afara României
de natura serviciilor de management, de consultan�� în orice domeniu, de
marketing, de asisten�� tehnic�, de cercetare �i proiectare în orice domeniu, de
reclam� �i publicitate indiferent de forma în care sunt realizate �i celor prestate
de avoca�i, ingineri, arhitec�i, notari publici, contabili, auditori; nu reprezint�
venituri impozabile în România veniturile din transportul interna�ional �i
prest�rile de servicii accesorii acestui transport;
Norme metodologice:
 Punctul 31 se modific� astfel:
 “31 Prin transport interna�ional se în�elege orice activitate de transport
pasageri sau bunuri efectuat de o întreprindere în trafic interna�ional,
precum �i activit��ile auxiliare, strâns legate de aceast� operare �i care
nu constituie activit��i separate de sine st�t�toare. Nu reprezint�
transport interna�ional cazurile în care mijlocul de transport este operat
exclusiv între locuri aflate pe teritoriul României."
  

Codul fiscal:
ART. 115
  (1) Veniturile impozabile ob�inute din România, indiferent dac�
veniturile sunt primite în România sau în str�in�tate, sunt urm�toarele:
   [...]
k) venituri din servicii prestate în România �i în afara României, exclusiv
transportul interna�ional �i prest�rile de servicii accesorii acestui
transport;

Norme metodologice:
31 Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt
considerate venituri ob�inute din România pentru servicii prestate
în afara României numai veniturile din prestarea urm�toarelor
servicii: servicii de management, servicii de consultan�� în orice
domeniu, servicii de marketing, servicii de asisten�� tehnic�,
servicii de cercetare �i proiectare în orice domeniu, servicii de
reclam� �i publicitate indiferent de forma în care sunt realizate �i
servicii prestate de avoca�i, ingineri, arhitec�i, notari, contabili,
auditori.

ART.
I lit. C
poz.

FORMA NORMELOR METODOLOGICE
cu modific�rile aduse de HG nr. 77/2014

FORMA NORMELOR METODOLOGICE
f�r� modific�rile aduse de HG nr. 77/2014
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2Codul fiscal:
    Scutiri de la impozitul prev�zut în prezentul capitol
    ART. 117
    Sunt scutite de impozitul pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i
urm�toarele venituri:
    [...]
    h) dividendele pl�tite de o persoan� juridic� român� sau persoan� juridic� cu
sediul social în România, înfiin�at� potrivit legisla�iei 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, situat
într-un alt stat membru al Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, dac�
persoana juridic� str�in� beneficiar� a dividendelor întrune�te cumulativ
urm�toarele condi�ii:
    1. persoana juridic� rezident� într-un stat membru al Uniunii Europene are
una dintre formele de organizare prev�zute la art. 20^1 alin. (4);
    2. în conformitate cu legisla�ia fiscal� a statului membru al Uniunii Europene,
este considerat� a fi rezident� a statului respectiv �i, în temeiul unei conven�ii
privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat ter�, nu se consider� c�
este rezident în scopul impunerii în afara Uniunii Europene;
    3. pl�te�te, în conformitate cu legisla�ia fiscal� a unui stat membru al Uniunii
Europene, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, f�r� posibilitatea
unei op�iuni sau except�ri;
    4. de�ine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoan� juridic�
român� pe o perioad� neîntrerupt� de cel pu�in 1 an, care se încheie la data
pl��ii dividendului.
    Dac� 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, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridic�
str�in� pentru care sediul permanent î�i desf��oar� activitatea trebuie s�
întruneasc� cumulativ condi�iile prev�zute la pct. 1 - 4.
    Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridic� român� care pl�te�te
dividendul trebuie s� îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii:
    1. este o societate înfiin�at� în baza legii române �i are una dintre
urm�toarele forme de organizare: <<societate pe ac�iuni>>, <<societate în
comandit� pe ac�iuni>>, <<societate cu r�spundere limitat�>>;
    2. pl�te�te impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, f�r� posibilitatea
unei op�iuni sau except�ri.
    Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridic� cu sediul social în
România, înfiin�at� potrivit legisla�iei europene, care pl�te�te dividendul, trebuie
s� pl�teasc� impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, f�r� posibilitatea
unei op�iuni sau except�ri.

Codul fiscal:
Scutiri de la impozitul prev�zut în prezentul articol
Art. 117
Sunt scutite de impozitul pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i
urm�toarele venituri:
         [...]
    h) dividendele pl�tite de o întreprindere, care este persoan� juridic�
român� sau persoan� juridic� cu sediul social în România, înfiin�at�
potrivit legisla�iei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt
stat membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asocia�iei
Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul
Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei
întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat
al Asocia�iei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul
Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Asocia�iei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de
impozit, dac� persoana juridic� str�in� beneficiar� a dividendelor
întrune�te cumulativ urm�toarele condi�ii:
    1. are una dintre formele de organizare prev�zute în art. 20^1 alin.
(4);
    2. în conformitate cu legisla�ia fiscal� a statului membru al Uniunii
Europene sau a unuia dintre statele Asocia�iei Europene a Liberului
Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei,
este considerat� a fi rezident� a statului respectiv �i, în temeiul unei
conven�ii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat ter�, nu se
consider� c� este rezident în scopul impunerii în afara Uniunii Europene
sau Asocia�iei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda,
Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei;
    3. pl�te�te, în conformitate cu legisla�ia fiscal� a unui stat membru al
Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asocia�iei Europene a
Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul
Norvegiei, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, f�r�
posibilitatea unei op�iuni sau except�ri;
    4. de�ine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoan�
juridic� român� pe o perioad� neîntrerupt� de cel pu�in 2 ani, care se
încheie la data pl��ii dividendului.
    Dac� beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei
persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau
într-un stat al Asocia�iei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda,
Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Asocia�iei Europene a Liberului
Schimb, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridic� str�in� pentru

2     



 

Norme metodologice:
Punctul 10 se modific� astfel
   “ 10. În aplicarea prevederilor art. 117 lit. h) din Codul fiscal, condi�ia
privitoare la perioada minim� de de�inere de 1 an va fi în�eleas�
luându-se în considerare hot�rârea Cur�ii Europene de Justi�ie în cazurile
conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer
BV v Bundesamt fur Finanzen - C-283/94, C-291/94 �i C-292/94, �i
anume:
    Dac� la data pl��ii perioada minim� de de�inere de 1 an nu este
încheiat�, scutirea prev�zut� în Codul fiscal nu se va acorda.
    În situa�ia în care persoana juridic� român�, respectiv sediul
permanent din România poate face dovada c� perioada minim� de
de�inere a fost îndeplinit� dup� data pl��ii, persoana juridic� român�,
respectiv sediul permanent din România poate cere restituirea impozitelor
pl�tite în plus de c�tre nerezident.
    Intr� sub inciden�a prevederilor art. 117 lit. h) din Codul fiscal �i
dividendele distribuite �i pl�tite dup� data de 1 ianuarie 2007, chiar dac�
acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exerci�iilor
financiare anterioare anului 2007, în m�sura în care beneficiarul
dividendelor îndepline�te condi�iile prev�zute de lege."

care sediul permanent î�i desf��oar� activitatea trebuie s� întruneasc�
cumulativ condi�iile prev�zute la pct. 1 - 4.
    Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridic� român� care
pl�te�te dividendul trebuie s� îndeplineasc� cumulativ urm�toarele
condi�ii:
    1. este o societate înfiin�at� în baza legii române �i are una dintre
urm�toarele forme de organizare: "societate pe ac�iuni", "societate în
comandit� pe ac�iuni", "societate cu r�spundere limitat�";
    2. pl�te�te impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, f�r�
posibilitatea unei op�iuni sau except�ri.
    Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridic� cu sediul social în
România, înfiin�at� potrivit legisla�iei europene, care pl�te�te dividendul,
trebuie s� pl�teasc� impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, f�r�
posibilitatea unei op�iuni sau except�ri.
Norme metodologice:
    10. În aplicarea prevederilor art. 117 lit. h), condi�ia privitoare la
perioada minim� de de�inere de 2 ani va fi în�eleas� luându-se în
considerare hot�rârea Cur�ii Europene de Justi�ie în cazurile
conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and
Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-284/94, C-291/94 �i
C-292/94, �i anume:
    Dac� la data pl��ii perioada minim� de de�inere de 2 ani nu este
încheiat�, scutirea prev�zut� în Codul fiscal nu se va acorda.
    În situa�ia în care persoana juridic� român�, respectiv sediul
permanent din România poate face dovada c� perioada minim�
de de�inere a fost îndeplinit� dup� data pl��ii, persoana juridic�
român�, respectiv sediul permanent din România poate cere
restituirea impozitelor pl�tite în plus.
    Intr� sub inciden�a prevederilor art. 117 lit. h) �i dividendele
distribuite �i pl�tite dup� data de 1 ianuarie 2007, chiar dac�
acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exerci�iilor
financiare anterioare anului 2007, în m�sura în care beneficiarul
dividendelor îndepline�te condi�iile prev�zute de lege.
    În sensul prevederilor art. 117 lit. h), condi�ia privitoare la
perioada de de�inere a participa�iei minime are în vedere o
perioad� de 2 ani consecutivi, împlini�i la data pl��ii dividendelor.
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3 Codul fiscal:
    Scutiri de la impozitul prev�zut în prezentul capitol
    ART. 117
    Sunt scutite de impozitul pe veniturile ob�inute din România de
nereziden�i urm�toarele venituri:
    [...]
    j) veniturile din dobânzi �i redeven�e, care intr� sub inciden�a cap. IV
din prezentul titlu;
    Norme metodologice:
Punctul 111 se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
    111. În aplicarea prevederilor art. 117 lit. j) din Codul fiscal, condi�ia
privitoare la perioada minim� de de�inere de 2 ani prev�zut� la art. 12418

alin. (10) din Codul fiscal va fi în�eleas� luându-se în considerare
hot�rârea Cur�ii Europene de Justi�ie în cazurile conexate: Denkavit
International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt
fur Finanzen - C-283/94, C-291/94 �i C-292/94, �i anume:
    Dac� la data pl��ii perioada minim� de de�inere de 2 ani nu este
încheiat�, scutirea prev�zut� în Codul fiscal nu se va acorda.
    În situa�ia în care persoana juridic� român�, respectiv sediul
permanent din România poate face dovada c� perioada minim� de
de�inere a fost îndeplinit� dup� data pl��ii, persoan� juridic� român�,
respectiv sediul permanent din România poate cere restituirea impozitelor
pl�tite în plus de c�tre nerezident."

Codul fiscal: 

    j) începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobânzi sau
redeven�e, a�a cum sunt definite la art. 124^19, ob�inute din România de
persoane juridice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene sau
ale Asocia�iei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda,
Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau de un sediu permanent
al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau
dintr-un stat al Asocia�iei Europene a Liberului Schimb, respectiv
Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt
stat membru al Uniunii Europene sau al Asocia�iei Europene a Liberului
Schimb, sunt scutite de impozit, dac� beneficiarul efectiv al dobânzilor
sau redeven�elor de�ine minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de
participare la persoana juridic� român�, pe o perioad� neîntrerupt� de
cel pu�in 2 ani, care se încheie la data pl��ii dobânzii sau redeven�elor;
   Norme metodologice:
   111. În aplicarea prevederilor art. 117 lit. j), condi�ia privitoare la
perioada minim� de de�inere de 2 ani va fi în�eleas� luându-se în
considerare hot�rârea Cur�ii Europene de Justi�ie în cazurile
conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and
Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-284/94, C-291/94 �i
C-292/94, �i anume:
    Dac� la data pl��ii perioada minim� de de�inere de 2 ani nu este
încheiat�, scutirea prev�zut� în Codul fiscal nu se va acorda.
    În situa�ia în care persoana juridic� român�, respectiv sediul
permanent din România poate face dovada c� perioada minim�
de de�inere a fost îndeplinit� dup� data pl��ii, persoana juridic�
român�, respectiv sediul permanent din România poate cere
restituirea impozitelor pl�tite în plus. 

Material informativ elaborat la data de 28.03.2014.
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