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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN
privind competențele de achiziție a produselor și serviciilor
în Ministerul Administrației și Internelor
În vederea eficientizării activității de achiziții publice de bunuri și servicii desfășurate de structurile Ministerului Administrației
și Internelor și pentru aplicarea unitară a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:
Art. 1. — În Ministerul Administrației și Internelor achizițiile
publice de bunuri și servicii se realizează la nivel centralizat,
teritorial și local, astfel:
a) la nivel centralizat, de către Direcția generală logistică
pentru toate unitățile Ministerului Administrației și Internelor;
b) la nivel teritorial, de către instituțiile ai căror conducători au
calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori
terțiari din finanțarea directă a ordonatorului principal, pentru
nevoile proprii, pentru unitățile din structură și pentru cele cărora
le asigură suportul logistic;
c) la nivel local, de către structurile ai căror conducători au
calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii și pentru
unitățile cărora le asigură suportul logistic.
Art. 2. — (1) Produsele și serviciile a căror achiziție se
realizează la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevăzută în
anexa nr. 1.
(2) Specificațiile tehnice ale produselor și serviciilor
prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 se elaborează de către
specialiștii Direcției generale logistice, pe baza propunerilor
înaintate de inspectoratele generale sau de alte unități
beneficiare, și se aprobă de către directorul general al Direcției
generale logistice.
(3) Specificațiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. B din
anexa nr. 1 se elaborează de către specialiștii Direcției generale
management operațional, pe baza propunerilor înaintate de
inspectoratele generale sau de alte unități beneficiare, și se
aprobă de către directorul general al Direcției generale
management operațional.
(4) Specificațiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. C din
anexa nr. 1 se elaborează de către specialiștii Direcției generale
pentru comunicații și tehnologia informației, pe baza
propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte
unități beneficiare, și se aprobă de către directorul general al
Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației.
(5) Specificațiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. D din
anexa nr. 1 se elaborează de către specialiștii Direcției medicale,
pe baza propunerilor înaintate de unitățile beneficiare, și se
aprobă de către directorul Direcției medicale.
Art. 3. — (1) Produsele și serviciile a căror achiziție se
realizează la nivel teritorial și/sau local și ale căror specificații
tehnice se avizează de către directorii generali/directorii
direcțiilor centrale de specialitate, respectiv Direcția generală
logistică, Direcția generală management operațional, Direcția
medicală și Direcția generală pentru comunicații și tehnologia
informației, fiecare pe domeniul său de competență, și se
aprobă de către conducătorul unității beneficiare sunt cuprinse
în listele prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

(2) Avizul pentru specificațiile tehnice ale produselor și
serviciilor prevăzute în anexa nr. 4 se acordă de către
ordonatorii secundari de credite sau de către ordonatorii terțiari
de credite din finanțarea directă a ordonatorului principal, după
caz.
(3) Specificațiile tehnice ale produselor care țin de
competența Direcției generale logistice și Direcției medicale,
prevăzute la alin. (1), sunt elaborate, după caz, la nivelul
ordonatorilor secundari de credite, pentru aparatul propriu și
pentru ordonatorii terțiari din subordine, și la nivelul ordonatorilor
terțiari de credite din finanțarea directă a ordonatorului principal
de credite, fiind întocmite în două exemplare, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 5.
(4) Pentru produsele și serviciile prevăzute în anexele nr. 2
și 3, a căror achiziție se realizează pentru ordonatorul principal
de credite, specificațiile tehnice se elaborează la nivelul unității
beneficiare, se avizează de către directorii generali/directorii
direcțiilor centrale de specialitate prevăzute la alin. (1), fiecare
pe domeniul său de competență, și se aprobă de către
conducătorul unității beneficiare.
Art. 4. — (1) Specificațiile tehnice ale produselor de resortul
comunicațiilor și tehnologiei informațiilor, prevăzute la lit. E din
anexa nr. 3, se elaborează la nivelul ordonatorilor secundari sau
terțiari de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, și
se avizează de către directorul general al Direcției generale
pentru comunicații și tehnologia informației, prin aplicarea
ștampilei „AVIZAT TEHNIC”.
(2) Specificațiile tehnice ale produselor de resortul
comunicațiilor și tehnologiei informațiilor, elaborate de către
ordonatorii terțiari de credite aflați în subordinea ordonatorului
secundar de credite, se avizează din punct de vedere tehnic de
către directorul general al Direcției generale pentru comunicații
și tehnologia informației, după avizarea acestora de către
organele de specialitate din structura ordonatorului secundar.
(3) Direcția generală pentru comunicații și tehnologia
informației este abilitată să emită semestrial cataloage de
specificații tehnice pentru produse și servicii din domeniul
tehnologiei informației și comunicațiilor, denumit în continuare
domeniul TIC. Specificațiile tehnice trimise spre avizare Direcției
generale pentru comunicații și tehnologia informației trebuie să
îndeplinească minimum cerințele consemnate în cataloagele
semestriale.
(4) În situația în care ordonatorii de credite achiziționează
produse de natura celor prevăzute în anexa nr. 3 lit. E ale căror
caracteristici sunt identice cu cele cuprinse în cataloagele de
specificații tehnice pentru produsele din domeniul TIC, emise de
către Direcția generală pentru comunicații și tehnologia
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informației, avizele prevăzute la alin. (1) și (2) nu mai sunt
necesare.
(5) În cazul în care, pe perioada derulării procedurii de
achiziție, mai mulți operatori economici sesizează o restrângere
a competiției generată de specificațiile tehnice avizate de către
Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației,
autoritatea contractantă este obligată să se adreseze acestei
direcții pentru consultanță tehnică. Direcția generală pentru
comunicații și tehnologia informației are obligația să analizeze
contextul creat și să formuleze recomandări tehnice.
Art. 5. — Specificațiile tehnice ale produselor cuprinse în
listele prevăzute în anexele nr. 2, 3 și 4 se aprobă de către
conducătorul unității beneficiare.
Art. 6. — Directorul general al Direcției generale logistice
este abilitat să emită dispoziții, vizate pentru control financiar
preventiv propriu de către directorul general al Direcției generale
financiare, cu privire la modificarea listelor produselor și
serviciilor care fac obiectul achizițiilor la nivel centralizat și
teritorial, ale căror specificații tehnice sunt în competența de
avizare a acestuia.
Art. 7. — (1) Bunurile și serviciile care nu se regăsesc în
listele prevăzute în anexele nr. 1—4 se achiziționează la nivel
local.
(2) Ordonatorii secundari de credite pot stabili competențe
structurilor din subordine pe linia realizării achizițiilor de bunuri
și servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului
ordin referitoare la elaborarea și avizarea specificațiilor tehnice.
(3) Pe bază de eficiență economică, instituțiile ai căror
conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite pot
achiziționa, la nivel teritorial, carburant pentru mijloace de
mobilitate.
Art. 8. — (1) Direcția generală de informații și protecție internă
și Direcția generală anticorupție achiziționează produsele și
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serviciile destinate obținerii și verificării informațiilor pentru
îndeplinirea atribuțiilor specifice, iar specificațiile tehnice ale
acestora se avizează de către directorii generali ai acestor structuri.
(2) Specificațiile tehnice ale produselor destinate obținerii și
verificării informațiilor pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice ale
unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului
General al Poliției Române și Inspectoratului General al Poliției
de Frontieră se avizează de către inspectorii generali, fiecare
pe domeniul său de competență.
(3) Specificațiile tehnice ale echipamentelor din domeniul TIC
care nu sunt destinate obținerii și verificării informațiilor pentru
îndeplinirea atribuțiilor specifice, achiziționate de structurile
prevăzute la alin. (1) și (2), se avizează de către directorul
general al Direcției generale pentru comunicații și tehnologia
informației.
Art. 9. — Tehnica și bunurile materiale necesare structurilor
Ministerului Administrației și Internelor, care constituie rezerve
proprii, precum stocuri de siguranță, rezerve de înlocuire,
rezerve de mobilizare și rezerve operative, se achiziționează la
nivel centralizat, teritorial și local, conform prevederilor
prezentului ordin.
Art. 10. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 11. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și
internelor, interimar, nr. 300/2009 privind competențele de
achiziție a produselor și serviciilor în Ministerul Administrației și
Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 880 din 16 decembrie 2009.
Art. 12. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
București, 4 februarie 2011.
Nr. 29.
ANEXA Nr. 1

L I S TA

produselor și serviciilor a căror achiziție se realizează la nivel centralizat
A. Produse și servicii de resortul tehnic
— analize fizico-chimice și verificări prin trageri în poligon
pentru muniții, mijloace explozive, chimice și de dare a focului
B. Produse și servicii de resortul echipament
— sigilii metalice cu stema României
C. Produse și servicii de resortul comunicațiilor și
tehnologiei informației
1. aparatură, mijloace, echipamente de comunicații și
prelucrare a datelor destinate apărării țării, ordinii publice și
siguranței naționale;
2. echipamente de comunicații, multiplexare, comutare și
terminale pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de
protecție, criptare, secretizare a comunicațiilor, inclusiv
autospeciale ce conțin aceste tipuri de echipamente;
3. echipamente pentru criptarea și decriptarea semnalelor
analogice și digitale;
4. echipamente, aparatură și materiale din categoria cifrului
de stat;
5. aparatură complexă de măsură, control și aparatură
specifică pentru măsurarea și analiza semnalelor secundare
emise de aparatura de prelucrare a datelor și informațiilor de
telecomunicații, inclusiv aparatura criptografică;

6. stații radio de bază, digitale în banda Ultra High Frequency
UHF TETRA, stații radio repetoare analogice convenționale în
banda Very High Frequency — VHF, inclusiv sistemele de
antene aferente;
7. elemente de rețea aferente sistemelor de comunicații
digitale mobile TETRA;
8. dispecerate complexe de comunicații;
9. stații în unde scurte, echipamente pentru transmisii de
date, terminale de satelit pentru interconectarea și extensia
locală a punctelor de radiocomunicații și a nodurilor de transmisii
cu posibilități de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce
conțin aceste tipuri de echipamente;
10. mijloace de determinare a poziției autospecialelor aflate
în deplasare;
11. receptoare de trafic, panoramice, de bandă largă pentru
analiza complexă și criptografică a semnalelor analogice
digitale;
12. echipamente protejate la emisii secundare destinate
prelucrării datelor în procese criptografice;
13. instalații, mijloace tehnice și materiale folosite pentru
protecția semnalelor secundare provenind de la echipamente
de prelucrare a datelor și informațiilor specifice;
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14. echipamente de calcul de mare putere destinate stocării,
analizei și prelucrării datelor în formă criptată;
15. echipamente destinate protejării informațiilor electronice
în stare de stocare, transport și prelucrare;
16. echipamente omologate prin structurile din sistemul de
apărare, ordine publică și siguranță națională;
17. aparatură pentru măsurători geodezice și topografice:
teodolite, stații totale (tahimetre electronice), receptoare Global
Positioning System — GPS cu o frecvență (L1), receptoare GPS
cu două frecvențe (L1, L2), receptoare GPS de navigație, nivele,
soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice
culese în teren;
18. servicii de consultanță pentru proiectarea, realizarea și
implementarea sistemelor informatice și/sau de comunicații
integrate;
19. sisteme informatice și/sau de comunicații integrate,
sisteme care au fie acoperire națională, fie se realizează la nivel
regional. Sunt incluse în această categorie doar în contextul
național sau regional (minimum două județe) extinderile
existente în oricare dintre situațiile:

a) se folosește infrastructura de comunicații realizată prin
eforturile unităților Ministerului Administrației și Internelor;
b) se folosește infrastructura de comunicații ori se
beneficiază de servicii de comunicații asigurate de instituții ale
statului;
c) se folosește/folosesc infrastructură ori servicii de
comunicații prin prestația unor operatori comerciali. Nu intră în
această categorie achiziția de echipamente destinată rețelelor
locale de calculatoare;
20. servicii de tip Virtual Private Network — VPN asigurate
de la operatorii de telecomunicații autorizați;
21. servicii de telefonie mobilă;
22. servicii de telefonie fixă;
23. centrale telefonice digitale, echipamente de criptare
Time-division multiplexing — TDM și Voice over Internet protocol
VoIP;
24. soluții complexe de vidoeconferință;
25. sisteme informatice, autoritate de certificare (PKI).
D. Produse de resortul medical
— seruri și vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea
stocurilor de rezerve proprii la mobilizare
ANEXA Nr. 2

L I S TA

cu produsele și serviciile care se achiziționează la nivel teritorial sau pentru ordonatorul principal de credite
și ale căror specificații tehnice se avizează de către directorul general al Direcției generale logistice
A. Produse și servicii de resortul tehnic
V. Aparatură optică de observare și ochire:
1. aparatură optică de observare și/sau ochire;
I. Armament:
2. aparatură electronooptică de observare și/sau ochire pe
1. pistoale;
timp
de noapte;
2. pistoale de semnalizare;
3. telemetre cu laser.
3. revolvere;
VI. Tehnică de geniu și protecție civilă:
4. pistoale automate;
5. pistoale-mitralieră;
1. detectoare de substanțe explozive;
6. puști-mitralieră;
2. detectoare de metale;
7. mitraliere;
3. detectoare de mine;
8. puști cu lunetă;
4. mijloace de detecție a persoanelor surprinse sub
9. puști de diferite calibre;
dărâmături;
10. arme de 12 și arme lansator, toate tipurile;
5. tehnică și echipamente de protecție antischijă;
11. aruncătoare de grenade;
6. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor
12. aruncătoare de grenade antitanc.
și trimiterilor poștale;
7. costume de scafandru autonom;
II. Muniții:
8. costume de lucru în apă;
1. cartușe cu glonț;
9. mijloace individuale de protecție.
2. cartușe de iluminare-semnalizare;
3. grenade de mână;
VII. Tehnică și materiale de control și protecție nucleară,
4. grenade pentru aruncător;
bacteriologică și chimică — NBC:
5. lovituri pentru aruncător;
1. semnalizatoare de radiații;
6. cartușe încărcate cu substanță iritant-lacrimogenă;
2. indicatoare de radioactivitate;
7. cartușe cu bile de cauciuc;
3. radiometre-roentgenometre;
8. grenade iritant-lacrimogene și acustice;
4. complete dozimetrice;
9. grenade și lumânări fumigene;
5. detectoare de substanțe toxice de luptă;
10. mijloace chimice de marcare a focului;
6. avertizoare automate de substanțe toxice de luptă;
11. grenade incendiare.
7. laboratoare chimice de campanie;
III. Materiale explozive:
8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimică a
gradului de poluare a apelor;
1. trotil;
9. contaminometru alfa, beta, gama;
2. explozivi plastici;
10. complete individuale de protecție a omului și animalelor
3. capse detonante;
de serviciu;
4. aprinzători;
11. complete de decontaminare chimică, biologică și
5. fitil de amorsare;
radioactivă;
6. fitil detonant.
12. detectoare de gaze.
IV. Mijloace specifice de ordine publică:
VIII. Tehnică destinată supravegherii și controlului frontierei:
1. scuturi și căști antiglonț;
1. echipament de fotografiat și filmat folosind aparatura de
2. veste antiglonț;
3. scuturi și căști de protecție.
vedere pe timp de noapte;
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2. echipament portabil de supraveghere a frontierei pe
principiul termoviziunii.
IX. Tehnică și materiale pentru determinarea și probarea
faptelor infracționale:
1. aparatură de examinare și expertizare a documentelor;
2. aparatură de microfilmat;
3. aparatură pentru reproduceri fotografice;
4. microscoape și stereomicroscoape;
5. truse criminalistice și pentru testarea stupefiantelor, testere
pentru determinarea consumului de droguri;
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6. aparatură și sisteme pentru supravegherea traficului rutier
și aparatură pentru determinarea vitezei de deplasare a
autovehiculelor;
7. etilometre și alcoolteste.
B. Produse de resortul echipament
1. materii prime — stofe, tercoturi, țesături impermeabile sau
imperrespirante;
2. insigne de identificare și insigne pentru legitimații;
3. corturi militare, foi de cort, ranițe, saci pentru merinde.
C. Produse de resortul hrănire
1. bucătării auto rulante;
2. bucătării portative în lăzi izoterme.

ANEXA Nr. 3

L I S TA

cu produsele ale căror specificații tehnice se avizează de către directorii generali/directorii direcțiilor centrale
de specialitate, indiferent de nivelul de competență pentru achiziție
A. Produse de resortul tehnic
1. autovehicule și remorci (toate categoriile);
2. nave, mijloace plutitoare, ambarcațiuni pneumatice;
3. aeronave.
B. Produse de resortul echipament
1. articole de echipament din compunerea uniformei de
ceremonie, de reprezentare și de serviciu a polițiștilor (coifură,
îmbrăcăminte, lenjerie, încălțăminte, echipament divers și
accesorii);
2. articole de echipament din compunerea uniformei de
ceremonie, de reprezentare și de serviciu a cadrelor militare
(coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălțăminte, echipament
divers, epoleți și accesorii);
3. articole de echipament din compunerea uniformei de oraș,
de clasă și de instruire a studenților și elevilor din instituțiile de
învățământ (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălțăminte,
echipament divers și accesorii);
4. articole de echipament din compunerea uniformei de oraș
și de instrucție a soldaților și gradaților voluntari (coifură,
îmbrăcăminte, lenjerie, încălțăminte, echipament divers și
accesorii);
5. sigilii metalice fără stema României.
C. Produse de resortul hrănire
1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare
etc.);
2. marmite izoterme;
3. plite sau mașini aragaz cu butelie și accesorii.
D. Produse și servicii de resortul medical
I. Produse pentru activitatea medicală:
1. medicamente, substanțe dezinfectante, materiale sanitare
pentru asigurarea uzului curent, pentru asigurarea situațiilor de
urgență și pentru asigurarea prevenției;
2. dispozitive medicale/aparatură medicală;
3. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe.
II. Servicii de susținere a activității medicale
E. Produsele de resortul comunicaților și tehnologiei
informațiilor
I. Echipamente pentru rețele WAN (Wide Area Network) și
LAN (Local Area Network):
1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente
din domeniul TIC);
2. routere;

3. switchuri cu management centralizat;
4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line);
5. surse de tensiune neîntreruptibilă montabile în cabinete
metalice (rack-mountable).
II. Echipamente de lucru și subansamble de resortul IT:
1. servere;
2. stații grafice;
3. stații de lucru;
4. stații de lucru portabile;
5. PDA;
6. echipamente de captură imagine și sunet;
7. echipamente/infrastructuri pentru stocarea datelor
(Storage Area Network sau Network Attached Storage);
8. imprimante (mijloace fixe);
9. echipamente multifuncționale.
III. Software:
1. software de bază;
2. software utilitar;
3. software de aplicație;
4. soluții software pentru management sisteme informatice
și de comunicații;
5. soluții software pentru securitatea sistemelor informatice și
de comunicații.
IV. Produse de resortul comunicațiilor:
1. centrale telefonice digitale sub 100 de porturi;
2. aparate telefonice, aparate fax, servere videoconferință,
terminale videoconferință;
3. media convertor fibră optică, echipamente Time-division
multiplexing — TDM peste Internet protocol — IP, modemuri
tehnologice x DSL — Digital Subscriber Line;
4. soluții de contorizare convorbiri telefonice;
5. echipamente de măsură și control pentru comunicații
telefonice (cupru, fibră optică);
6. terminale radio analogice convenționale în banda VHF
fixe, mobile și portabile;
7. radiorelee;
8. terminale radio digitale TETRA și TETRAPOL fixe, mobile
și portabile;
9. centrale de sesizare și alarmare contra efracției.
V. Servicii:
— consultanță pentru achiziții de echipamente sau lucrări în
domeniul TIC.
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ANEXA Nr. 4

L I S TA

cu produsele și serviciile a căror achiziție se realizează la nivel teritorial și ale căror specificații tehnice
se aprobă de către conducătorul unității beneficiare
A. Produse și servicii de resortul tehnic
I. Tehnică de geniu și protecție civilă:
1. endoscoape și stetoscoape;
2. instalații de filtroventilație;
3. lopată mică de infanterie;
4. piese de schimb pentru tehnica de geniu;
5. sirenă de alarmă;
6. set de oglinzi pentru inspecția autovehiculelor.
II. Tehnică și materiale de control și protecție nucleară,
bacteriologică și chimică — NBC:
1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de
control nuclear și chimic;
2. complete meteorologice de campanie;
3. măști contra gazelor, filtrante și izolante pentru om și
animale de serviciu;
4. complet containerizat de decontaminare a personalului;
5. complet containerizat de decontaminare a terenului și
tehnicii;
6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului;
7. pachete de decontaminare individuală a personalului;
8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de
decontaminare;
9. complete pentru reparat tehnica și materialele chimice și
mijloace de protecție a omului și animalelor de serviciu;
10. piese de schimb pentru tehnica și materialele de control
și protecție NBC;
11. trusă de instruire cu substanțe toxice;
12. trusă pentru verificarea plenitudinii decontaminării;
13. trusă pentru determinarea clorului activ.
III. Tehnică și materiale pentru determinarea și probarea
faptelor infracționale:
1. aparatură foto de natura mijloacelor fixe;
2. aparatură foto de laborator;
3. lămpi electronice blitz;
4. lămpi cu raze ultraviolete — UV;
5. aparatură de proiecție filme, diapozitive și înscrisuri;
6. sisteme de implementare și comparare automată a
amprentelor;
7. aparatură pentru realizarea portretului-robot;
8. aparatură pentru determinarea comportamentului simulat
al persoanelor cercetate;
9. aparatură pentru analize fizico-chimice și de biologie
judiciară destinată laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf,
spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice,
echipamente pentru analiza și detectarea drogurilor etc.);
10. aparatură pentru relevarea urmelor în câmpul infracțional
(aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare,
aparatură pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru
evidențierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc.);
11. mijloace audiovideo și receptoare radio-tv de natura
mijloacelor fixe.
IV. Materiale de pregătire pentru luptă, de întreținere și
reparații:
1. truse de instrucție;

2. lucrări de reparații armament și aparatură de detecție și
semnalizare NBC la operatorii economici din afara Ministerului
Administrației și Internelor.
V. Tehnică destinată supravegherii și controlului frontierei:
1. servicii de reparație și întreținere a echipamentelor
portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii;
2. echipamente radar, radiolocație, senzori de supraveghere.
VI. Tehnică și materiale pentru nave și mijloace plutitoare:
1. radare de navigație și sisteme integrate de navigație;
2. hărți electronice de navigație;
3. GPS-uri și Diferential Global Positioning System —
DGPS-uri navalizate;
4. girocompasuri și compasuri electromagnetice;
5. lochuri;
6. sonde ultrason;
7. transponder pentru căutare și salvare SART (Society for
Assisted Reproductive Technology) și AIS (Automatic
Identification System);
8. radiogoniometre;
9. pilot automat de navigație;
10. mijloace de salvare colective și individuale;
11. motoare inboard și outboard;
12. sisteme integrate de comunicații navalizate — GMDSS
(Global Maritime Distress Safety System);
13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte;
14. stații de radiocomunicații navalizate;
15. echipament specific pentru echipele de abordaj și control
al navelor;
16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex);
17. stație meteo navalizată;
18. simulatoare de navigație, radiocomunicații navale și
managementul propulsiei navelor;
19. instalații și kituri pentru întreținerea navelor și mijloacelor
plutitoare;
20. radiobaliză EPIRB (Emergency Position Indicating Radio
Beacons);
21. binoclu navalizat;
22. instalații de avertizare optico-acustică pentru mijloacele
de mobilitate navală;
23. compresor pentru încărcarea buteliilor de scufundare;
24. sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a
ambarcațiunilor la/de la apă;
25. software pentru simulatoarele de navigație,
radiocomunicații navale și managementul propulsiei navelor.
B. Materiale specifice activității de arhivă
1. aparatură și materiale pentru restaurare-conservare
documente;
2. aparatură și materiale pentru legătorie;
3. aparatură specifică de urmărire și asigurare a
microclimatului în depozitele de arhivă;
4. aparatură și materiale necesare facsimilării documentelor
de arhivă;
5. aparatură și materiale specifice activității de microfilmare
și de asigurare/conservare microfilme;
6. materiale pentru transportul documentelor de arhivă/al
microfilmelor.
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ANEXA Nr. 5

— Model —
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ANTET
Specificația tehnică nr. ...................
Exemplar nr. ...............1)

Avizat
Directorul direcției de specialitate2),
.................................................................

Aprob
Conducătorul unității beneficiare,
.................................................................

(gradul, numele și prenumele)

(gradul, numele și prenumele)

De acord, rog a aviza
.................................................................
Adjunct pentru logistică,
(similar)
.................................................................
(gradul, numele și prenumele)

Denumirea produsului definit prin specificația tehnică
— conținutul specificației tehnice —
Întocmit
.................................................................
(funcția, gradul, numele și prenumele)

Verificat
Șeful serviciului de resort din cadrul direcției de specialitate3),
.................................................................
(gradul, numele și prenumele)
1)
2)
3)

Exemplarul nr. 1 se returnează unității beneficiare, iar exemplarul nr. 2 se păstrează de către direcția care a acordat avizul.
Se acordă de către Direcția generală logistică și Direcția medicală.
Semnează pe exemplarul nr. 2.
ANEXA Nr. 6

— Model —
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ANTET
Aprob
Conducătorul unității beneficiare,
.................................................................
(gradul, numele și prenumele)

Rog aprobați
Șeful structurii de comunicații și tehnologia informației1),
.................................................................
(gradul, numele și prenumele)

.................................................................
1)

Se completează denumirea exactă a structurii de comunicații și tehnologia informației.

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Denumirea produsului definit prin specificație tehnică
CARACTERISTICA TEHNICĂ

Întocmit
.................................................................
(funcția, gradul, numele și prenumele)

PARAMETRII
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură nr. 8 din 5 ianuarie 2011,
în temeiul:
— art. 8, 9, 16, 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 7 pct. A lit. b) și g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției
Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare;
— art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă
a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
CAPITOLUL I
Obiect, domeniu de aplicare
Art. 1. — Pescuitul comercial de calcan în Marea Neagră se
practică cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare
în vigoare și a ordinului anual de prohibiție.
Art. 2. — (1) Practicarea pescuitului comercial de calcan în
Marea Neagră se face în baza unei autorizații speciale de
pescuit calcan, emisă și eliberată anual de Agenția Națională
pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare ANPA,
prin Filiala teritorială ANPA Dobrogea.
(2) Autorizația specială de pescuit calcan se acordă
navelor/ambarcațiunilor specializate în pescuitul calcanului care
operează la Marea Neagră.
Art. 3. — Autorizația specială de pescuit calcan este un
document unic, netransmisibil și conține date referitoare la
identificarea navei/ambarcațiunii de pescuit specializate în
pescuitul calcanului, a proprietarului și operatorilor, la perioada
de valabilitate, zona de pescuit, cota alocată, punctele de
descărcare, centrele de primă vânzare, jurnalul de pescuit,
numărul și tipul uneltelor de pescuit calcan și mărcile aferente.
CAPITOLUL II
Posibilități de pescuit și condițiile aferente
Art. 4. — (1) O navă/ambarcațiune poate obține autorizația
specială de pescuit calcan dacă îndeplinește următoarele
condiții:
a) să fie înscrisă în Fișierul navelor și ambarcațiunilor de
pescuit;
b) să dețină licență de pescuit valabilă;
c) să prezinte dovada plății taxei de autorizare, conform
prevederilor legale în vigoare;
d) să fie echipată cu setci de calcan, cu o dimensiune a laturii
ochiurilor de plasă de minimum 400 mm și marcate
corespunzător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) să dețină echipament de poziționare globală (GPS) pentru
marcarea locului unde sunt amplasate uneltele folosite la
pescuitul calcanului;

f) navele de pescuit mai mari de 15 metri să dețină un jurnal
de pescuit la Marea Neagră, iar navele/ambarcațiunile mai mici
de 15 metri să dețină un jurnal de pescuit costier;
g) să dețină un echipament de comunicații VHF sau GSM,
după caz;
h) să aibă contract de prestări servicii cu un port/punct de
debarcare și cu un centru de primă vânzare din zona arondată;
i) să nu fi fost implicată în pescuitul ilegal, nedeclarat și
nereglementat — INN, așa cum este definit de Regulamentul
(CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de
instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea,
descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și
nereglementat, de modificare a regulamentelor (CEE)
nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de
abrogare a regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 și (CE)
nr. 1.447/1999, cu modificările și completările ulterioare;
j) să respecte programul de lucru al punctului de debarcare
și al centrului de primă vânzare unde este arondat.
(2) Pentru eliberarea autorizației speciale de pescuit calcan,
solicitanții trebuie să depună la Filiala teritorială ANPA Dobrogea
următoarele documente:
a) cerere pentru eliberarea autorizației speciale de pescuit
calcan;
b) tabelul nominal cu pescarii profesioniști care dețin permise
de pescuit comercial (cu date de contact: adresă, telefon);
c) licențele pentru navele/ambarcațiunile folosite la pescuitul
calcanului — copie;
d) permisele de pescuit comercial pentru operatori — copie;
e) contractele de prestări servicii cu deținătorii de
porturi/puncte de debarcare și cu centrele de primă vânzare, din
zona arondată;
f) tabelul cu numărul, tipul și mărcile uneltelor de pescuit
calcan, pe nave/ambarcațiuni;
g) dovada plății taxelor legale în vigoare;
h) declarația pe propria răspundere din care să reiasă că
solicitantul/operatorul nu a fost condamnat sau sancționat penal
pentru infracțiuni la legea pescuitului.
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(3) Modelul autorizației speciale de pescuit calcan este
prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 5. — Nu se eliberează autorizație specială de pescuit
calcan persoanelor cu cazier pentru infracțiuni la legea
pescuitului.
Art. 6. — Obligațiile navelor/ambarcațiunilor deținătoare de
autorizații speciale de pescuit calcan:
a) să respecte zona de pescuit alocată;
b) să descarce peștele capturat în portul/punctul de
debarcare arondat și să-l transporte obligatoriu la centrul de
primă vânzare arondat;
c) să folosească unelte (setci) cu latura ochiului 2a = 400 mm,
conform prevederilor legale în vigoare;
d) dimensiunea minimă pentru calcan la descărcare să fie
de cel puțin 45 cm, în conformitate cu prevederile art. 18 din
Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998
pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de
protecție a puietului de organisme marine, în ceea ce privește
determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă și evaluarea
grosimii firului plaselor de pescuit (măsurată de la vârful botului
până la capătul cozii);
e) să noteze în jurnalul de pescuit data și ora lansării și virării
setcilor de calcan, poziția (latitudinea, longitudinea, adâncimea)
de instalare a uneltelor (setcilor) și lungimea instalată a lavelor
de setci, precum și numărul de persoane implicate în astfel de
activități;
f) să respecte perioada de prohibiție a pescuitului de calcan,
conform ordinului anual de prohibiție și prevederilor
regulamentelor comunitare în vigoare (orice captură accidentală
de calcan în timpul prohibiției va fi raportată imediat Filialei
teritoriale ANPA Dobrogea, menționată în jurnalul de pescuit,
debarcată și scăzută din cotă);
g) să anunțe telefonic cu cel puțin două ore înainte ora ieșirii
la pescuit și cu două ore înainte sosirea de la pescuitul
calcanului.
Art. 7. — Peștele capturat este descărcat în portul/punctul
de debarcare arondat (unde se completează declarația de
descărcare/jurnalul de pescuit costier, după caz, nota de
transport) și este transportat obligatoriu la centrul de primă
vânzare arondat.
Art. 8. — În fiecare port/punct de debarcare și centru de
primă vânzare, personalul cu drept de inspecție și control din
cadrul Filialei teritoriale ANPA Dobrogea are următoarele
atribuții:
— ține evidența navelor/ambarcațiunilor arondate;
— deține un registru de evidență a ieșirilor/intrărilor la/de la
pescuit, pentru fiecare navă/ambarcațiune;
— vizează documentele de înregistrare și mișcare a peștelui
(jurnalul de pescuit/jurnalul de pescuit costier, declarația de
descărcare, nota de transport, nota de vânzare pește);
— deține un registru privind înregistrarea capturilor pe fiecare
navă/ambarcațiune.

Art. 9. — Modelul registrului privind înregistrarea capturilor
de calcan se va stabili prin decizie a președintelui ANPA.
Art. 10. — Personalul cu drept de inspecție și control din
cadrul ANPA, prin inspectorii zonali, împreună cu comisarii
Gărzii Financiare, vor urmări transabilitatea peștelui pe baza
documentelor din centrul de primă vânzare.
Art. 11. — (1) Atribuirea cotei de calcan pentru anul în curs
se face în două etape:
— 80% în primele 7 luni — în corelație directă cu procentul
realizat din cota ultimului an calendaristic;
— 20% în următoarele 5 luni — redistribuirea cotei de calcan,
inclusiv pentru navele/ambarcațiunile care nu au pescuit calcan
în anii anteriori.
(2) Modalitatea de alocare a cotei de calcan pe
nave/ambarcațiuni se stabilește prin decizie a președintelui
ANPA, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 12. — ANPA are obligația să asigure tipărirea,
gestionarea și emiterea documentelor prevăzute în prezentul
ordin.
Art. 13. — Autorizația specială de pescuit calcan poate fi
suspendată sau retrasă, prin decizie a președintelui ANPA, în
baza constatărilor personalului cu drept de inspecție și control
din cadrul ANPA, atunci când nu mai sunt îndeplinite condițiile
care au stat la baza eliberării acesteia conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare,
precum și a regulamentelor comunitare.
Art. 14. — În vederea nominalizării și funcționării,
porturile/punctele de debarcare și centrele de primă vânzare
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în
vigoare și vor fi nominalizate prin decizie a președintelui ANPA.
Art. 15. — Navele/Ambarcațiunile care dețin autorizație
specială de pescuit calcan vor respecta prevederile stipulate în
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 7/2010
pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice
vii din domeniul public al statului în vederea practicării
pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale.
Art. 16. — Documentele de evidență a capturilor de calcan,
precum și cele care atestă circuitul acestora se fac cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 17. — Pentru pescuitul specializat de calcan și controlul
strict al pescuitului și debarcărilor, ANPA aprobă un plan
național anual de control al pescuitului și debarcărilor de calcan
în apele comunitare ale litoralului românesc al Mării Negre, în
corelație cu prevederile regulamentelor comunitare în vigoare.
Art. 18. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

București, 10 februarie 2011.
Nr. 36.
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ANEXĂ

— față —
— Model —
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ
AUTORIZAȚIE SPECIALĂ DE PESCUIT CALCAN
Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nava/Ambarcațiunea (nume, ROUP) ...........................................................
...........................................................................................................................
Proprietar .......................................................................................................
...........................................................................................................................
(numele și prenumele)

Comandant/Operatori ......................................................................................
...........................................................................................................................
(numele și prenumele)

Licență de pescuit în ape marine
nr. .................. din ............................... valabilitate — viză (anul) ..................
Zona de pescuit ............................................................................................
.......................................................................................................................
Port/Punct de debarcare arondat .....................................................................
.......................................................................................................................
Centru primă vânzare arondat .......................................................................
........................................................................................................................
Valabilitate ......................................................................................................
...........................................................................................................................
Președinte,
..............................
— verso —
Unelte de pescuit:
Tip ..................................................................................................................
Buc. .......................................................................................................
Mărci .......................................................................................................
Jurnal de pescuit la Marea Neagră: de la pagina ...........la pagina ............
Jurnal de pescuit costier: de la pagina ............................la pagina ..............
Cota alocată (kg):
1. ....................................
2. .....................................
3. .....................................
Condiții de desfășurare a pescuitului:
1. În apele comunitare ale Mării Negre pescuitul se desfășoară conform
prevederilor Regulamentului anual (CE) de stabilire a posibilităților de pescuit
pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.
2. Dimensiunea legală minimă autorizată a ochiurilor de plasă în cazul
plaselor de fund utilizate la pescuitul de calcan este de 2a = 400 mm.
3. Dimensiunea minimă a calcanului debarcat este de 45 cm, măsurată de
la vârful botului la terminarea cozii.
4. a) Se va respecta strict portul/punctul de debarcare arondat pentru peștele
capturat.
b) Se anunță personalul cu drept de inspecție și control din cadrul Filialei
teritoriale a Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură Dobrogea (ANPA
Dobrogea) privind ieșirea la pescuit și intrarea de la pescuit între orele stabilite de
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, precum și operatorii înscriși pe
licența de pescuit.
c) Predarea peștelui se face la centrul de primă vânzare nominalizat în
autorizația de pescuit calcan.
5. Toate documentele de înregistrare și transport al peștelui trebuie vizate de
personalul cu drept de inspecție și control din cadrul Filialei teritoriale ANPA
Dobrogea.
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 și 120 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal și stabilirea competențelor în ceea ce privește semnarea acestor formulare
Având în vedere prevederile art. 1, art. 7, art. 40 alin. (2), art. 118 și ale art. 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Convențiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la rezidența și, respectiv, la modalitatea
de evitare a dublei impuneri,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă formularistica elaborată în temeiul art. 7,
art. 40 alin. (2), art. 118 și al art. 120 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
prevăzută în anexele nr. 1—16 care fac parte integrantă din
prezentul ordin, după cum urmează:
a) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală
privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei
impuneri dintre România și ...................., pentru persoane
juridice române (anexa nr. 1);
b) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea
Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre
România și ..................., pentru persoane juridice române
(anexa nr. 2);
c) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală
privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei
impuneri dintre România și ..................., pentru persoane fizice
rezidente în România (anexa nr. 3);
d) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea
Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre
România și ...................., pentru persoane fizice rezidente în
România (anexa nr. 4);
e) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală
privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei
impuneri dintre România și ...................., pentru persoane fizice
rezidente în România care desfășoară activitate independentă
(anexa nr. 5);
f) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/
Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România
și ....................., pentru persoane fizice rezidente în România
care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 6);
g) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală
privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei
impuneri dintre România și .................., pentru persoane
rezidente în România (anexa nr. 7);
h) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/
Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România
și......................, pentru persoane rezidente în România (anexa
nr. 8);
i) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea
impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa
nr. 9);
j) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de
persoane juridice străine (anexa nr. 10);
k) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea
impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente
(anexa nr. 11);

l) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de
persoane fizice nerezidente (anexa nr. 12);
m) Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind
atestarea activității desfășurate în România de către sediul
permanent al persoanei juridice străine (anexa nr. 13);
n) Certificat privind atestarea activității desfășurate în
România de către sediul permanent al unei persoane juridice
străine (anexa nr. 14);
o) Declarație pentru exceptarea de la impunere în România
a plăților de dobânzi și redevențe efectuate de o întreprindere
rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o
întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii
Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb sau
către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii
Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb (anexa
nr. 15);
p) Declarație pentru exceptarea de la impunere în România
a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română
sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată
potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente
într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației
Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei
întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al
Asociației Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru
al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului
Schimb (anexa nr. 16).
Art. 2. — Formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), e), g) i), k),
m), o) și p) se întocmesc și se semnează de către solicitanți în
conformitate cu precizările privind completarea acestora.
Art. 3. — Formularele prevăzute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), l)
și n) redactate în limbile română și engleză se completează, se
semnează și se eliberează de către organul fiscal competent,
fiind semnate de conducătorul unității fiscale, potrivit
competențelor.
Art. 4. — Formularistica prevăzută la art. 1 poate fi adaptată
în funcție de situația concretă a contribuabilului.
Art. 5. — Autoritățile fiscale prevăzute la art. 3 vor completa
în limba engleză și vor semna certificatele de rezidență fiscală
pentru persoanele juridice române și pentru persoanele fizice
rezidente în România, respectiv certificatele privind atestarea
impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente,
eliberate de organele competente ale statelor cu care România
are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri.
Art. 6. — Pentru persoanele nerezidente a căror evidență din
punct de vedere fiscal este condusă în mod efectiv de către
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București,
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prevederile art. 3 și 4 se realizează prin această direcție
generală.
Art. 7. — Certificatele întocmite și semnate potrivit
prezentului ordin se eliberează solicitanților, cu plata taxelor de
timbru prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 8. — Formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), e), g), i),
k), m), o) și p), prezentate în anexele nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
și 16, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se editează
și/sau se completează de către solicitanți în format word și
începând cu data de 1 iulie 2011 aceste formulare se vor edita
și/sau se vor completa cu ajutorul unei aplicații informatice
elaborate în acest scop de către Ministerul Finanțelor Publice.
Aplicația informatică va fi pusă la dispoziția solicitanților, pe site-ul
Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro sau
www.anaf.mfinante.ro, precum și prin intermediul autorităților
fiscale, după caz, prevăzute la art. 3.
Art. 9. — Formularele prevăzute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), l)
și n), prezentate în anexele nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 și 14, care fac
parte integrantă din prezentul ordin, se editează și/sau se
completează de către organul fiscal competent în format word și
începând cu data de 1 iulie 2011 aceste formulare se vor edita

și/sau se vor completa cu ajutorul unei aplicații informatice
elaborate în acest scop de către Ministerul Finanțelor Publice.
Art. 10. — Direcția legislație impozite directe și Direcția
generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice, Direcția generală proceduri pentru
administrarea veniturilor, Direcția generală metodologii fiscale,
îndrumare și asistență a contribuabililor, Direcția generală de
administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale
ale finanțelor publice județene și a municipiului București din
cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.798/1998 pentru
aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea convențiilor de
evitare a dublei impuneri și stabilirea competențelor privind
semnarea acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 358 din 22 septembrie 1998, precum și
orice alte dispoziții contrare acestuia.
Art. 12. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 4 februarie 2011.
Nr. 724.
ANEXA Nr. 1
ANNEX No 1

Societatea
........................................................................
The company
(denumirea completă a solicitantului persoană juridică)
(full name of the applicant legal person)

Codul de identificare fiscală nr. .............................................
Tax identification code no
Localitatea ............................................................................
City
Str.
............................................................... nr. ..............
Street
no
Telefon ................................
Phone

Nr. și data înregistrării la autoritatea fiscală
No and date of registration at the tax authority
............................/..............................

CERERE1
A P P L I C AT I O N

pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală
for the issuance of the certificate of tax residence
privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri
in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
dintre România și .................................................................................................................., pentru persoane juridice române
between Romania and
for Romanian legal persons
(denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord)
(name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania)

Societatea .........................................................................................................................................., rezidentă în România,
The company
resident in Romania
(denumirea completă a solicitantului persoană juridică)
(full name of the applicant legal person)

cu sediul în localitatea ................................................., adresa .....................................................................................................,
with the head office located in
address
sectorul/județul ................., deținătoare a certificatului de înregistrare la registrul comerțului nr. .............., eliberat la data de ..............,
sector/county
holder of the certificate of registration at the trade register no
issued on
și având codul de identificare fiscală nr. ..............................................................., atribuit la data de ................................................,
and having the tax identification code no
assigned on
1

Cererea referitoare la eliberarea certificatului se depune la organul fiscal competent în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat, potrivit legii.
The application regarding the issuance of the certificate shall be submitted to the competent tax authority where the taxpayer is registered, according to the law.
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solicit, în baza art. 7 coroborat cu art. 118 din Codul fiscal, eliberarea certificatului de rezidență fiscală pe anul/perioada ....................,
I hereby request, based on article 7 and on article 118 of the Fiscal Code, the issuance of the certificate of tax residence for the year/period
în vederea aplicării prevederilor Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România
in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania
și .......................................................................................................
and
(denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord)
(name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania)

Reprezentantul firmei: ..........................................................
The representative of the company
Semnătura: ................................................................
Signature
Funcția: .................................................................
Title
(funcția persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică)
(title of the person authorized to represent the legal person)

Data: ......................................
Date

Ștampila:
Stamp

1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de
evitare a dublei impuneri dintre România și ................., pentru persoane juridice române.
2. Format: A4.
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se difuzează: gratuit.
5. Se utilizează: la solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei
impuneri, pentru persoane juridice române.
6. Se întocmește în: un exemplar de persoana juridică rezidentă solicitantă.
7. Circulă: la organul fiscal.
8. Se arhivează: la organul fiscal.
ANEXA Nr. 2
ANNEX No 2

Adresa: ..............................................................
Address
E-mail: ................................................................
E-mail address
Nr. și data eliberării ........................../..................
No and date of issuance
C E R T I F I C AT
C E R T I F I C AT E

de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri
of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
dintre România și (3) ....................................................., pentru persoane juridice române
between Romania and
for Romanian legal persons
Organul fiscal (1) ......................................................................................................................................................................,
The tax authority
în baza Cererii înregistrate cu nr. și data ....................../............, a Certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Certificatului
based on the application registered with no and date
the certificate of registration at the trade register/certificate
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de înregistrare fiscală nr. ........................, eliberat la data de ................., și având codul de identificare fiscală nr. ...............................,
of tax registration no
issued on
and having the tax identification code no
atribuit la data de ................................., atestă că societatea (2) .......................................................................................................,
assigned on
hereby certifies that the company
cu sediul în localitatea ....................................., adresa .................................................................., sectorul/județul .....................,
with the head office located in
address
sector/county
este rezidentă în România, în sensul prevederilor Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România
is resident in Romania, according to the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania
și (3) ....................................
and ....................................

Prezentul certificat eliberat la data de ............................... este valabil pentru anul/perioada (4) ..............................................
This certificate issued on
is valid for the year/period
Numele și prenumele: ............................................................
Name and first name
Semnătura: ...................................................................
Signature
Funcția (5): ....................................................................
Title
Ștampila:
Stamp

PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

A) Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent.
The certificate shall be filled in and issued by the competent tax authority.
B) Explicații privind completarea certificatului:
How to fill in the certificate:
(1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizarea de la lit. A).
The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanation from letter A).
(2) Se înscrie denumirea persoanei juridice române înregistrate, potrivit legii, care solicită certificatul.
The name of the incorporated Romanian legal person that has requested the certificate shall be filled in, according
to the law.
(3) Se înscrie denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord de evitare a dublei impuneri.
The name of the state that has a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with
Romania shall be filled in.
(4) Se înscrie anul/perioada pentru care este valabil certificatul.
The year/period for which the certificate is valid shall be filled in.
(5) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competențelor.
The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility.
C) Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul cuprinzând formularul în limbile română și engleză
se înmânează persoanei juridice române și unul cuprinzând formularul în limbile română și engleză rămâne la organul
fiscal emitent.
The certificate shall be filled in in duplicate, one Romanian and English form is handed in to the Romanian legal person
and the other Romanian and English form stays with the issuing tax authority.

1. Denumire: Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre
România și ................., pentru persoane juridice române.
2. Format: A4.
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se utilizează: la aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri, în cazul persoanelor juridice române.
5. Se întocmește în: două exemplare de organul fiscal.
6. Circulă: — la solicitant, persoană juridică — original;
— la organul fiscal — original.
7. Se arhivează: la organul fiscal.
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ANEXA Nr. 3
ANNEX No 3

Nr. și data înregistrării la autoritatea fiscală
No and date of registration at the tax authority
........................./...............................
CERERE1
A P P L I C AT I O N

pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală
for the issuance of the certificate of tax residence
privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri
in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
dintre România și .........................................................................................................., pentru persoane fizice rezidente în România
between Romania and
for individuals resident in Romania
(denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord)
(name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania)

Subsemnatul, ...................................................................................................................................., rezident în România2,
The undersigned,
resident in Romania
cu domiciliul fiscal în localitatea ...................................., adresa .........................................................................................................
with the fiscal domicile located in
address
.................................................................................................................................., sectorul/județul ..............................................,
sector/county
posesor al buletinului/cărții de identitate/pașaportului/permisului de muncă seria .................. nr. ...................................................,
owner of the identity card/ID/passport/work permit
(seria și numărul unuia dintre documentele menționate)
(series and number of one of the mentioned documents)

eliberat(ă) de .............. la data de ................, și având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ......................................,
issued by
on
and having the personal identification number/tax identification number
solicit, în baza art. 7 coroborat cu art. 118 din Codul fiscal, eliberarea certificatului de rezidență fiscală
I hereby request, based on art. 7 and on article 118 of the Fiscal Code, the issuance of the certificate of tax residence
pe anul/perioada ..............., în vederea aplicării prevederilor Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre
for the year/period
in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between
România și .....................................................................................................
Romania and
(denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord)
(name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania)

Semnătura: .............................................
Signature
Data: ........................................................
Date
 Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice rezidente în România
The representative/commissioner of the individual resident in Romania
Nume și prenume: ......................................................................
Name and first name
Domiciliu fiscal: ...................................................................
Fiscal domicile
Cod numeric personal: ...............................................................
Personal identification number
Semnătura: ...........................................
Signature
Data: ....................................................
Date
1

Cererea referitoare la eliberarea certificatului se depune la organul fiscal competent în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat, potrivit legii.
The application regarding the issuance of the certificate shall be submitted to the competent tax authority where the taxpayer is registered, according to the law.
Cererea poate fi completată și depusă la organul fiscal de către persoana fizică rezidentă în România, personal sau prin reprezentant/împuternicit, caz
în care se anexează și actul de împuternicire în original sau în copie legalizată.
The application may be filled in and submitted to the tax authority by the individual resident in Romania or by his representative/commissioner. In the
latter case, the original of the power of attorney or a legalized copy of it shall be enclosed.
2 Se anexează copia actelor doveditoare privind rezidența pentru persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență prevăzute la art. 7
alin. (1) pct. 23 lit. b) și c) din Codul fiscal timp de 3 ani consecutiv, fiind supuse impozitului pe veniturile obținute din orice sursă atât din România, cât și din afara
României, începând cu al patrulea an fiscal; de exemplu, buletin/carte de identitate/pașaport, permis de muncă (atunci când este cazul) și declarație pe propria
răspundere privind perioada (perioadele) și locul (locurile) de prezență în România.
A copy of the documents proving residence shall be enclosed for non-resident individuals that fulfill the residence conditions provided for in article 7,
paragraph (1), point 23, letters b) and c) of the Fiscal Code for 3 consecutive years and being subject to taxation for the income derived from any source, both from
Romania and abroad, starting with the fourth fiscal year; for instance, identity card/ID/passport, work permit (when appropriate) and statutory declaration regarding
the period (periods) and the place (places) of presence in Romania.
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1. Denumire: Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare

a dublei impuneri dintre România și .................., pentru persoane fizice rezidente în România.
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se difuzează: gratuit.
5. Se utilizează: la solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei
impuneri, pentru persoane fizice rezidente în România.
6. Se întocmește în: un exemplar de persoana fizică rezidentă solicitantă sau de reprezentantul fiscal al acesteia, după caz.
7. Circulă: la organul fiscal.
8. Se arhivează: la organul fiscal.
ANEXA Nr. 4
ANNEX No 4

Adresa: ..............................................................
Address
E-mail: ................................................................
E-mail address
Nr. și data eliberării ........................../..................
No and date of issuance
C E R T I F I C AT
C E R T I F I C AT E

de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri
of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
dintre România și (2) ...................................................................., pentru persoane fizice rezidente în România
between Romania and
for individuals resident in Romania
Organul fiscal (1) ..................................................................................................................................................................,
The tax authority
în baza Cererii înregistrate cu nr. și data ......................................./.......................... și a documentelor anexate la cerere, atestă că
based on the application registered with no
and the documents enclosed to the application, hereby certifies that
domnul/doamna (3) ...................................................................., cu domiciliul fiscal în localitatea ................................................,
Mr./Mrs.
with the fiscal domicile located in
adresa ........................................................................................................................, sectorul/județul ...........................................,
address
sector/county
și având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ........................................................, este rezident(ă) în România
and having the personal identification number/tax identification number
is resident in Romania
și îi sunt aplicabile prevederile Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și (2) .........................................
and he/she is subject to the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania
and ....................................... .
Prezentul certificat eliberat la data de ............................... este valabil pentru anul/perioada (4) ....................................... .
This certificate issued on
is valid for the year/period
Numele și prenumele: ............................................................
Name and first name
Semnătura: .....................................................
Signature
Funcția (5): ..............................................................
Title
Ștampila:
Stamp
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PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

A) Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent.
The certificate shall be filled in and issued by the competent tax authority.
B) Explicații privind completarea certificatului:
How to fill in the certificate:
(1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizările de la lit. A).
The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanations from letter A).
(2) Se înscrie denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord de evitere a dublei impuneri.
The name of the state that has a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with
Romania shall be filled in.
(3) Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice rezidente în România care solicită certificatul.
The name and first name of the individual resident in Romania who has applied for the certificate shall be filled in.
(4) Se înscrie anul/perioada pentru care este valabil certificatul.
The year/period for which the certificate is valid shall be filled in.
(5) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competențelor.
The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility.
C) Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul cuprinzând formularul în limbile română și engleză
se înmânează persoanei fizice rezidente în România sau reprezentantului/împuternicitului acesteia și unul cuprinzând formularul
în limbile română și engleză rămâne la organul fiscal emitent.
The certificate shall be filled in in duplicate, one Romanian and English form for the individual resident in Romania or
his/her representative/commissioner and the other Romanian and English form stays with the issuing tax authority.
1. Denumire: Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre
România și............................, pentru persoane fizice rezidente în România
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se utilizează: la aplicarea convenției pentru evitarea dublei impuneri, în cazul persoanelor fizice rezidente în România.
5. Se întocmește în: două exemplare de organul fiscal.
6. Circulă: — la solicitant, persoană fizică — original;
— la organul fiscal — original.
7. Se arhivează: la organul fiscal.
ANEXA Nr. 5
ANNEX No 5

Nr. și data înregistrării la autoritatea fiscală
No and date of registration at the tax authority
/.
CERERE1
A P P L I C AT I O N

pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală
for the issuance of the certificate of tax residence
privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri
in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
dintre România și .......................................................................................................,
between Romania and
(denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord)
(name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania)

pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă
for individuals resident in Romania carrying on an independent activity
Subsemnatul, ..................................................................................................................................., rezident în România2,
The undersigned
resident in Romania
cu domiciliul fiscal în localitatea ....................., adresa ......................................................................, sectorul/județul .......................,
with the fiscal domicile located in
address
sector/county
posesor al buletinului/cărții de identitate/pașaportului/permisului de muncă seria ............................ nr. ........................................
owner of the identity card/ID/passport/work permit
(seria și numărul unuia dintre documentele menționate)
(series and number of one of the mentioned documents)

eliberat(ă) de ............... la data de ..............., și având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ..............................,
issued by
on
and having the personal identification number/tax identification number
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solicit, în baza art. 7 coroborat cu art. 118 din Codul fiscal, eliberarea certificatului de rezidență fiscală pe
I hereby request, based on article 7 and on article 118 of the Fiscal Code, the issuance of the certificate of tax residence for
anul/perioada ........................, în vederea aplicării prevederilor Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri
the year/period
in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
dintre România și ..................................................................................................... .
between Romania and
(denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord)
(name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania)

Menționez că desfășor activitate independentă în cadrul ...................................................................................................,
Please note that I am carrying on an independent activity at
(denumire)
(name)

cu sediul în localitatea
........................, adresa ........................................................................., sectorul/județul ....................,
with the head office located in
address
sector/county
cod de înregistrare fiscală ............................., cod poștal ............, telefon ......................., e-mail ................................................. .
tax registration code
postal code
phone
e-mail address
Semnătura: ...........................................................
Signature
Data:......................................................................
Date
 Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă
The representative/commissioner of the individual resident in Romania carrying on an independent activity
Denumire/Nume și prenume: .........................................
Name/Name and first name
Domiciliu fiscal: .............................................................
Fiscal domicile
Cod de identificare fiscală: ....................................
Tax identification code
Semnătura: ...............................
Signature
Data: ...........................
Date
1 Cererea referitoare la eliberarea certificatului se depune la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice
care desfășoară activitate independentă.
The application regarding the issuance of the certificate shall be submitted to the competent tax authority where the fiscal domicile of the individual
carrying on an independent activity is situated.
Cererea poate fi completată și depusă la organul fiscal de către persoana fizică rezidentă în România care desfășoară activitate independentă, personal
sau prin reprezentant/împuternicit, caz în care se anexează și actul de împuternicire în original ori în copie legalizată.
The application can be filled in and submitted to the tax authoritiy by the individual resident in Romania carrying on an independent activity or by his/her
representative/commissioner. In the latter case, the original of the power of attorney or a legalized copy of it shall be enclosed.
2 Se anexează copia actelor doveditoare privind rezidența pentru persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență prevăzute la art. 7
alin. (1) pct. 23 lit. b) și c) din Codul fiscal timp de 3 ani consecutiv, fiind supuse impozitului pe veniturile obținute din orice sursă atât din România, cât și din afara
României, începând cu al patrulea an fiscal; de exemplu, carte de identitate/pașaport, permis de muncă (atunci când este cazul) și declarație pe propria răspundere
privind perioada (perioadele) și locul (locurile) de ședere în România.
A copy of the documents proving residence shall be enclosed for non-resident individuals that fulfill the residence conditions provided for in article 7,
paragraph (1), point 23, letters b) and c) of the Fiscal Code for 3 consecutive years and being subject to taxation for the income derived from any source, both from
Romania and abroad, starting with the fourth fiscal year; for instance, identity card/ID/passport, work permit (when appropriate) and statutory declaration regarding
the period (periods) and the place (places) of presence in Romania

1. Denumire: Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a
dublei impuneri dintre România și .................., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se difuzează: gratuit.
5. Se utilizează: la solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei
impuneri pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă.
6. Se întocmește în: un exemplar de persoana fizică rezidentă solicitantă sau de reprezentantul fiscal al acesteia, după caz.
7. Circulă: la organul fiscal.
8. Se arhivează: la organul fiscal.
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ANEXA Nr. 6
ANNEX No 6

Adresa: ..............................................................
Address
E-mail: ................................................................
E-mail address
Nr. și data eliberării ........................../..................
No and date of issuance
C E R T I F I C AT
C E R T I F I C AT E

de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri
of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
dintre România și (2) ...............................................................,
between Romania and
pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă
for individuals resident in Romania carrying on an independent activity
Organul fiscal (1) ..................................................., în baza cererii înregistrate cu nr. și data ................/............................
The tax authority
based on the application registered with no and date
și a documentelor anexate la cerere, atestă că domnul/doamna (3) .......................................................................................,
and the documents enclosed to the application, hereby certifies that Mr./Mrs.
cu domiciliul fiscal în localitatea ......................, adresa ....................................................................., sectorul/județul ........................,
with the fiscal domicile located in
address
sector/county
și având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ........................................................., este rezident(ă) în România
and having the personal identification number/tax identification number
is resident in Romania
și îi sunt aplicabile prevederile Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și (2) ....................................... .
and he/she is subject to the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and
Persoana rezidentă în România desfășoară activitate independentă în cadrul .......................................................................,
The individual resident in Romania carries on an independent activity at
(denumire)
(name)

având codul de identificare fiscală nr. .............................................. .
having the tax identification code no
Prezentul certificat eliberat la data de ....................... este valabil pentru anul/perioada (4) ............................................... .
This certificate issued on
is valid for the year/period
Numele și prenumele: .....................................................
Name and first name
Semnătura: ..............................................
Signature
Funcția (5): ...............................................
Title
Ștampila:
Stamp

PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

A) Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent.
The certificate shall be filled in and issued by the competent tax authority.
B) Explicații privind completarea certificatului:
How to fill in the certificate:
(1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizările de la lit. A).
The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanations from letter A).
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(2) Se înscrie denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord de evitare a dublei impuneri.
The name of the state that has a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with Romania
shall be filled in.
(3) Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice rezidente în România care solicită certificatul.
The name and first name of the individual resident in Romania who has applied for the certificate shall be filled in.
(4) Se înscrie anul/perioada pentru care este valabil certificatul.
The year/period for which the certificate is valid shall be filled in.
(5) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competențelor.
The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility.
C) Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul cuprinzând formularul în limbile română și engleză
se înmânează persoanei fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă sau reprezentantului/împuternicitului
acesteia și unul cuprinzând formularul în limbile română și engleză rămâne la organul fiscal emitent.
The Certificate shall be filled in in duplicate, one Romanian and English form is handed in to the individual resident in
Romania carrying on an independent activity or to his/her representative/commissioner and the other Romanian and English form
stays with the issuing tax authority.
1. Denumire: Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre
România și............................, pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă.
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se utilizează: la aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri, în cazul persoanelor fizice rezidente în
România care desfășoară activitate independentă.
5. Se întocmește în: 2 exemplare de organul fiscal.
6. Circulă: — la solicitant, persoană fizică — original;
— la organul fiscal — original.
7. Se arhivează: la organul fiscal.
ANEXA Nr. 7
ANNEX No 7

Asocierea .....................
Association
Codul de identificare fiscală ...........
Tax identification code
Localitatea ....................
City
Str. ................ nr. ..
Street
no
Telefon ......................
Phone

Nr. și data înregistrării la autoritatea fiscală
No and date of registration at the tax authority
/

CERERE
A P P L I C AT I O N

pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală
for the issuance of the certificate of tax residence
privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri
in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
dintre România și ...................................................................................., pentru persoane rezidente în România
between Romania and
for persons resident in Romania
(denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord)
(name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania)

Subsemnatul, ...................................................................................................................................., rezident în România1,
The undersigned
resident in Romania
cu domiciliul fiscal în localitatea ...................................................., adresa ......................................................................................,
with the fiscal domicile located in
address
................................................................................, sectorul/județul .................................................................................................,
sector/county
posesor al buletinului/cărții de identitate/pașaportului/permisului de muncă seria ..................... nr. ..........................................,
(seria și numărul unuia dintre documentele menționate)
owner of the identity card/ID/passport/work permit
(series and number of one of the mentioned documents)
1

Se anexează „Certificatul de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ................................,
pentru persoane fizice rezidente în România” eliberat de organul fiscal în a cărui evidență persoana fizică este înregistrată, potrivit legii.
A copy of the ”Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and
..............................., for individuals resident in Romania“, issued by the tax authority where the individual is registered, according to the law, shall be enclosed.
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eliberat(ă) de ..............................., la data de ..............................., și având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală
issued by
on
and having the personal identification number/tax identification number
.............................................., solicit, în baza art. 7 coroborat cu art. 118 din Codul fiscal eliberarea certificatului de rezidență fiscală
I hereby request, based on article 7 and on article 118 of the Fiscal Code, the issuance of the certificate of tax residence
pentru anul/perioada ....................., în vederea aplicării prevederilor Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și
for the year/period
in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
between Romania and
.............................................................................................................
(denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord)
(name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania)

Data: ..................................
Date

Numele și prenumele: .........................................................
Name and first name
(solicitant/reprezentant/împuternicit)
applicant/representative/commissioner)
Semnătura: ..........................................................................
Signature

Societatea ..........................................................................................................................................., rezidentă în România2,
The company
(denumirea completă a solicitantului persoană juridică)
resident in Romania
(full name of the applicant legal person)
cu sediul în localitatea ..................................................., adresa .....................................................................................................,
with the head office located in
address
sectorul/județul ............................, deținătoare a certificatului de înregistrare la registrul comerțului nr. ...........................................,
sector/county
holder of the certificate of registration at the Trade Register no
eliberat la data de ........................., și având codul de identificare fiscală nr. ............................, atribuit în data de ...........................,
issued on
and having the tax identification code no
assigned on
solicit, în baza art. 7 coroborat cu art. 118 din Codul fiscal, eliberarea certificatului de rezidență fiscală pe anul/perioada ....................,
I hereby request, based on article 7 and on article 118 of the Fiscal Code, the issuance of the certificate of tax residence for the
year/period
în vederea aplicării prevederilor Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ............................................
in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance double taxation
(denumirea statului cu care România
between Romania and
are încheiată/încheiat convenție/acord)
(name of the State that has a Convention/
Agreement concluded with Romania)

Reprezentantul firmei: .........................................................
The representative of the company
Semnătura:..........................................................................
Signature
Funcția: ................................................................................
(funcția persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică)
Title
(title of the person authorized to represent the legal person)

Data: ..
Date

Ștampila:
Stamp

Rezidentul/Rezidenții fiscal(i) în România mai sus menționați se constituie în asocierea fără personalitate juridică de tipul:
The above-mentioned fiscal resident/residents in Romania is/are part of the association without legal personality in the following form:
 Întreprindere familială
Family enterprise

 Societate civilă profesională
Professional civil society

 Alte tipuri de asocieri
Other types of associations

și are următoarele date de identificare:
and has the following identification data:
Denumirea completă a asocierii: ..........................................................................................................................................
Full name of the association
Codul de identificare fiscală: ........................................................................
Tax identification code
Adresa: .................................................................................................................................................................................
Address
Se solicită eliberarea certificatului de rezidență fiscală pe anul/perioada .............................., în vederea aplicării prevederilor
The issuance of the certificate of tax residence is requested for the year/period
in order to apply the provisions
2 Se anexează „Certificatul de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ......................, pentru
persoane juridice române”, eliberat de organul fiscal în a cărui evidență persoana juridică este înregistrată, potrivit legii.
A copy of the ”Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and ......................,
for Romanian legal persons“, issued by the tax authority where the legal person is registered, according to the law, shall be enclosed.
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Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ......................................., pentru rezidentul/rezidenții fiscal(i)
of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and
for the fiscal resident/residents
în România care își desfășoară activitatea în România în cadrul asocierii fără personalitate juridică3 menționată mai sus.
in Romania carrying on their activity in Romania in the above-mentioned association without legal personality.
Numele și prenumele: .............................................................
Name and first name
(solicitant)
(applicant)
Semnătura: ................................................................
Signature

Data: ................................
Date

 Reprezentantul/Împuternicitul asocierii fără personalitate juridică
The representative/commissioner of the association without legal personality
Denumirea/Nume și prenume: ........................................
Name/Name and first name
Domiciliu fiscal: ............................................
Fiscal domicile
Cod de identificare fiscală: .................................
Tax identification code
Semnătura: ........................................
Signature

Data: ...........................
Date

3

Se anexează contractul de asociere.
The contract of association shall be enclosed.

PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

A) Fiecare contribuabil, partener al asocierii fără personalitate juridică, va solicita organului fiscal în a cărui evidență este
înregistrat, eliberarea certificatului de rezidență fiscală, iar pe baza acestora și a cererii prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin,
organul fiscal, în a cărui evidență este înregistrată asocierea fără personalitate juridică, va elibera „Certificatul de rezidență fiscală
privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..............................................................,
pentru persoane rezidente în România” prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.
Each of the taxpayers that are partners of the association without legal personality will request to the tax authority where he/she/it
is registered the issuance of the certificate of tax residence. Based on these certificates and on the application provided in annex 7 of
the present ruling, the tax authority where the association without legal personality is registered shall issue the ”Certificate of tax residence
in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and ..............................................,
for persons resident in Romania“ provided in annex 8 of the present ruling.
B) Se va completa o singură cerere pentru toți partenerii din asociere.
Only one application for all the partners in the association shall be submitted.
Cererea poate fi întocmită și depusă la organul fiscal de către una dintre persoanele partenere în asociere, personal sau
prin reprezentantul/împuternicitul asocierii, caz în care se anexează și actul de împuternicire în original sau în copie legalizată.
The application may be filled in and submitted to the tax authority by one of the partners in the association or by the
representative/commissioner of the association. In the latter case, the original of the power of attorney or a legalized copy of it shall
be enclosed.

1. Denumire: Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare
a dublei impuneri dintre România și ....................., pentru persoane rezidente în România
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se difuzează: gratuit.
5. Se utilizează: la solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei
impuneri, pentru persoane rezidente în România.
6. Se întocmește în: un exemplar de persoana rezidentă solicitantă sau de reprezentantul fiscal al acesteia, după caz.
7. Circulă: la organul fiscal
8. Se arhivează: la organul fiscal.
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ANEXA Nr. 8
ANNEX No 8

Adresa: ..............................................................
Address
E-mail: ................................................................
E-mail address
Nr. și data eliberării ........................../..................
No and date of issuance

C E R T I F I C AT
C E R T I F I C AT E

de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri
of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
dintre România și (2) ....................................................., pentru persoane rezidente în România
between Romania and
for persons resident in Romania
Organul fiscal (1) .................................................................................................................................................................,
The tax authority
în baza cererii înregistrate cu nr. și data ............................./.................................... și a documentelor anexate la cerere, atestă că
based on the application registered with no and data
and the documents enclosed to the application, hereby certifies that
asocierea fără personalitate juridică (3) ............................................................, cu domiciliul fiscal în localitatea .............................,
the association without legal personality
with the fiscal domicile located in
adresa ......................................................................................................................................, sectorul/județul ...............................,
address
sector/county
și având codul de identificare fiscală nr. ......................., desfășoară activitate în România, iar fiecare dintre contribuabilii listați mai jos
and having the tax identification code no
is carrying on an activity in Romania and each of the taxpayers listed below
este rezident în România și îi sunt aplicabile prevederile Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și (2) ...........
is resident in Romania and he/she/it is subject to the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
between Romania and
..................................................................................................:
domnul/doamna (4) .........................................., cu domiciliul fiscal în localitatea ..........................., sectorul/județul ..............,
Mr./Mrs.
with the fiscal domicile located in
sector/county
și având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ..................................................................................................... .
and having the personal identification number/tax identification number
Societatea (5) ............................................................................., cu sediul în localitatea ....................................................,
The Company
with the head office located in
sectorul/județul .............................., și având codul de identificare fiscală nr. ....................................
sector/county
and having the tax identification code no
Prezentul certificat eliberat la data de .......................... este valabil pentru anul/perioada (6) ............................................ .
This certificate issued on
is valid for the year/period

Data: .........................
Date

Numele și prenumele: .........................
Name and first name
Semnătura: ..........................................
Signature
Funcția (7): .........................................
Title
Ștampila:
Stamp
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PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

A) Certificatul se completează de către organul fiscal competent.
The certificate shall be filled in by the competent tax authority.
B) Certificatul se eliberează de către organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală.
The certificate is issued by the tax authority where the association is registered for tax purposes.
C) Fiecare contribuabil, partener al asocierii fără personalitate juridică, va solicita organului fiscal, în a cărui evidență este
înregistrat, eliberarea certificatului de rezidență fiscală, iar pe baza acestora și a cererii prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin,
organul fiscal, în a cărui evidență este înregistrată asocierea fără personalitate juridică, va elibera „Certificatul de rezidență fiscală
privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ......................, pentru persoane rezidente în
România” prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.
Each of the taxpayers that are partners of the association without legal personality will request to the tax authority where
he/she/it is registered the issuance of the certificate of tax residence. Based on these certificates and on the application provided
in annex 7 of the present ruling, the tax authority where the association without legal personality is registered shall issue the
”Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania
and ......................... for persons resident in Romania“ provided in annex 8 of the present ruling.
D) Explicații privind completarea certificatului:
How to fill in the certificate
(1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizările de la lit. B).
The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanations from letter B).
(2) Se înscrie denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenție/acord de evitare a dublei impuneri.
The name of the state that has a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with Romania shall
be filled in.
(3) Se înscriu datele de identificare ale asocierii fără personalitate juridică care își desfășoară activitatea în România.
The identification data of the association without legal personality that carries on an activity in Romania shall be filled in.
(4) Se înscriu numele și prenumele fiecăreia dintre persoanele fizice rezidente în România, partener în asocierea fără
personalitate juridică.
The name and first name of each of the individuals resident in Romania, who is a partner of the association without legal
personality, shall be filled in.
(5) Se înscrie denumirea fiecăreia dintre persoanele juridice rezidente în România, potrivit legii, partener în asocierea fără
personalitate juridică.
The name of each of the legal persons resident in Romania, which is a partner of the association without legal personality,
shall be filled in, according to the law.
(6) Se înscrie anul/perioada pentru care este valabil certificatul.
The year/period for which the certificate is valid shall be filled in.
(7) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competențelor.
The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility.
E) Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul cuprinzând formularul în limbile română și engleză
se înmânează uneia dintre persoanele partenere în asociere, personal sau reprezentantului/împuternicitului asocierii, și unul
cuprinzând formularul în limbile română și engleză rămâne la organul fiscal emitent.
The certificate shall be filled in in duplicate, one Romanian and English form for one of the partners in the association or
the representative/commissioner of the association and the other Romanian and English form stays with the issuing tax authority.

1. Denumire: Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre
România și ............................, pentru persoane rezidente în România
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se utilizează: la aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri, în cazul persoanelor rezidente în România.
5. Se întocmește în: două exemplare de organul fiscal.
6. Circulă: — la solicitant, persoană rezidentă — original;
— la organul fiscal — original.
7. Se arhivează: la organul fiscal.
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ANEXA Nr. 9
ANNEX No 9

Societatea (13) .....................................................................
The company
(denumirea completă a persoanei juridice)
(full name of the legal person)

Localitatea ................................................
City
Str. .................................... nr. ..................
Street
no
Telefon ......................................................
Phone
Fax .............................................................

Nr. și data înregistrării la autoritatea fiscală (9)
No and date of registration at the tax authority
.........................................................................

CERERE1
A P P L I C AT I O N

pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine
for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons
Reprezentantul persoanei juridice străine (1) ........................................................., rezidentă a (2) ......................................,
The representative of the foreign legal person
resident of
cu sediul în localitatea (3) ................................................................., adresa (4) .............................................................................,
with the head office located in
address
și înregistrată la autoritatea fiscală din (5) ........................................................................, solicit, în baza art. 120 din Codul fiscal/
and registered at the tax authority in
I hereby request, based on article 120 of the Fiscal Code/
Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și ...................................., eliberarea certificatului prin care se atestă
on the Convention for the avoidance of double taxation between Romania and
the issuance of the certificate that attests
impozitul plătit, aferent veniturilor realizate din România în perioada ............, din anul .........., de la rezidentul român (6) ....................,
the tax paid, for the income derived from Romania during
in the year
from the Romanian resident
cu sediul în localitatea (7) ..........................................................., adresa ........................................, sectorul/județul ..................... .
with the head office located in
address
sector/county

a) Veniturile obținute din România (11):
Income derived from Romania

Nr.
crt.

Natura venitului obținut
din România

Venitul impozabil
(lei și valută)

Cota de impozit
(%)

Type of income derived from
Taxable income
Romania
(Romanian/foreign currency)

0

1

2

Tax rate
(%)

Impozitul plătit în România
(lei și valută)

Venitul obținut din România
(lei și valută)

Tax paid in Romania
Income derived from Romania
(Romanian/foreign currency) (Romanian/foreign currency)

3

4

5=2–4

Veniturile au fost impozitate conform (10):
Income has been subject to taxation according to


Convenției/Acordului
The Convention/Agreement



sau
or

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
The Law no 571/2003 regarding the Fiscal Code

b) Profitul realizat din România (12):
Profit derived from Romania
Profitul realizat din România

Profitul impozabil
(lei și valută)

Cota de impozit
(%)

Impozitul pe profit plătit în România
(lei și valută)

Profit derived from Romania

Taxable profit
(Romanian/foreign currency)

Tax rate
(%)

Profit tax paid in Romania
(Romanian/foreign currency)

1

2

3

4

Nr.
crt.

0
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Reprezentantul/Împuternicitul persoanei juridice străine
The representative/commissioner of the foreign legal person
Denumire/Nume și prenume: ........................................
Name/Name and first name
Domiciliu fiscal: ............................................................
Fiscal domicile
Cod de identificare fiscală: ...........................................
Tax identification code

 Solicit eliberarea unui duplicat al certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine
I hereby request the issuance of a duplicate of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons
care a fost emis cu nr. ......................................... de organul fiscal ......................................................., la data de ...................... .
issued with no
by the tax authority
on
Datele înscrise în prezenta cerere corespund realității.
The data presented in this application is real.
Numele și prenumele solicitantului/reprezentantului/împuternicitului: ......................
Name and first name of the applicant/representative/commissioner
Semnătura: ..........................................
Signature
Funcția (8): ..........................................
Title
Data: .........................
Date

Ștampila:
Stamp
PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

A) 1Cererea poate fi întocmită și depusă la organul fiscal de către persoana juridică străină, personal sau prin
reprezentant/împuternicit, caz în care se anexează și actul de împuternicire în original ori în copie legalizată.
The application may be filled in and submitted to the tax authority by the foreign legal persson or through a
representative/commissioner. In this latter case, the original of the power of attorney or a legalized copy of it shall be submitted.
B) Explicații privind completarea cererii:
How to fill in the certificate:
(1) Se înscrie denumirea persoanei juridice străine care solicită sau pentru care se solicită certificatul.
The name of the foreign legal person applying for or for which the certificate is requested shall be filled in.
(2) Se înscrie denumirea statului în care este rezidentă persoana juridică străină care solicită sau pentru care se solicită
certificatul.
The name of the state where the foreign legal person applying for or for which the certificate is requested is resident shall
be filled in.
(3) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul persoana juridică străină care solicită eliberarea certificatului.
The name of the place where the head office of the foreign legal person applying for the certificate is located shall be filled in.
(4) Se înscrie adresa completă a persoanei juridice străine.
The full address of the foreign legal person shall be filled in.
(5) Se înscrie statul în care este înregistrată persoana juridică străină.
The state where the foreign legal person is registered shall be filled in.
(6) Se înscrie denumirea rezidentului român care a plătit venitul persoanei juridice străine.
The name of the Romanian resident that has paid the income to the foreign legal person shall be filled in.
(7) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul plătitorul de venit rezident român care a plătit venitul persoanei
juridice străine.
The name of the place where the head office of the Romanian resident that has paid the income to the foreign legal person
is registered shall be filled in.
(8) Se înscrie funcția persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică străină.
The name of the person authorized to represent the foreign legal person shall be filled in.
(9) Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat sau la organul fiscal unde este
înregistrat plătitorul de venit în cazul impozitelor reținute prin stopaj la sursă, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială
se află situat sediul permanent, după caz.
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The application shall be submitted to the tax authority where the taxpayer is registered or to the tax authority where the
payer of the income is registered for taxes withheld at source or to the tax authority where the permanent establishment is
registered, as the case may be.
(10) Se bifează căsuța corespunzătoare referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor juridice străine.
Tick the box that corresponds to the taxation of the income derived by foreign legal persons.
(11) Se va înscrie natura venitului obținut din România de nerezidenți.
The type of income derived from Romania by non-residents shall be filled in.
Pentru a se elibera „Certificatul privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine”, se anexează
la prezenta cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului și a plății impozitului datorat de persoana
juridică străină, solicitate de organele fiscale (de exemplu, facturi, contracte, dispoziții de plată valutare externe, ordine de plată a
impozitelor și alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele juridice
străine), iar în situația în care s-au aplicat prevederile convenției de evitare a dublei impuneri, se va anexa și copia certificatului
de rezidență fiscală al persoanei juridice străine, tradus și legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea pentru
eliberarea „Certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine” este depusă de către plătitorul
de venit, persoană juridică română, se va anexa și împuternicirea dată acesteia de către persoana juridică străină.
In order to issue the ”Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons“, copies of the documents
proving the income derived and the payment of the tax owed by the foreign legal person requested by the tax authorities shall be
submitted to this application (for instance: invoices, contracts, foreign currency payment orders, tax payment orders and other
documents that may be useful to the tax authority for attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons). If the provisions
of a Convention for the avoidance of double taxation have been applied, a copy of the certificate of tax residence for the foreign
legal person, translated and legalized by the Romanian authorized body, shall be submitted. If the application for the issuance of
the ”Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons“ is submitted by the Romanian legal person that has paid
the income, the power of attorney given by the foreign legal person shall be enclosed.
(12) Se va înscrie profitul realizat din România de nerezidenți.
The profit derived from Romania by non-residents shall be filled in.
Pentru a se elibera „Certificatul privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine”, se anexează
la prezenta cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării profitului și a plății impozitului datorat de persoana
juridică străină, solicitate de organele fiscale (de exemplu, declarații fiscale, ordine de plată a impozitelor și alte documente care
pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului pe profit plătit în România de persoanele juridice străine), iar în situația în
care s-au aplicat prevederile convenției de evitare a dublei impuneri, se va anexa și copia certificatului de rezidență fiscală al
persoanei juridice nerezidente, tradus și legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea pentru eliberarea „Certificatului
privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine” este depusă de către plătitorul de venit, persoană
juridică română, se va anexa și împuternicirea dată acesteia de către persoana juridică străină.
In order to issue the ”Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons“, copies of the documents
proving the profit derived and the payment of the tax owed by the foreign legal person requested by the tax authorities shall be
submitted to this application (for instance: tax declarations, tax payment orders and other documents that may be useful to the tax
authority for attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons). If the provisions of a Convention for the avoidance of double
taxation have been applied, a copy of the certificate of tax residence for the foreign legal person, translated and legalized by the
Romanian authorized body, shall be submitted. If the application for the issuance of the ”Certificate attesting the tax paid in Romania
by foreign legal persons“ is submitted by the Romanian legal person that has paid the income, the power of attorney given by the
foreign legal person shall be enclosed.
(13) Se înscrie denumirea persoanei juridice străine sau a plătitorului de venit în numele acesteia.
The name of the foreign legal person or the payer of the income on behalf of the foreign legal person shall be filled in.
C) Pentru persoanele juridice străine care solicită eliberarea unui certificat pentru venituri care sunt scutite de impozit,
conform legislației fiscale române sau convențiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri, în coloana 3 „Cota de impozit” se
înscrie „0%”.
For the foreign legal persons that request the issuance of a certificate for income exempted from tax according to the
Romanian legislation or the Conventions/Agreements for the avoidance of double taxation, ”0%“ shall be filled in in column 3 ”Tax
rate“.

1. Denumire: Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice
străine
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se difuzează: gratuit.
5. Se utilizează: la solicitarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de către persoana juridică străină.
6. Se întocmește în: un exemplar de persoana juridică străină.
7. Circulă: la organul fiscal.
8. Se arhivează: la organul fiscal.
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ANEXA Nr. 10
ANNEX No 10

Adresa: ..............................................................
Address
E-mail: ................................................................
E-mail address
Nr. și data eliberării ........................../..................
No and date of issuance

C E R T I F I C AT
C E R T I F I C AT E

privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine
attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons
Organul fiscal (1) .................................................................................................................................................................,
The tax authority
pe baza Cererii înregistrate cu nr. și data ............../................. și a documentației prezentate, atestă că persoana juridică străină (2)
based on the application registered with no and date
and the submitted documents, hereby certifies that the foreign legal person
..............................................., rezidentă a (3) ......................................................., cu sediul în localitatea (4) ...............................,
resident of

with the head office located in

a realizat venituri în perioada ................................ din anul ................. de la rezidentul român (5) .......................................................,
has received income during
in the year
from the Romanian resident
cu sediul în localitatea (6) ............................................................., adresa ......................................................................................,
with the head office located
in address
sectorul/județul .............................................., și impozitele plătite aferente veniturilor realizate din România sunt următoarele:
sector/county
and the taxes paid for the income derived from Romania are the following
a) Veniturile obținute din România (7):
Income derived from Romania

Nr.
crt.

0

Natura venitului obținut
din România

Venitul impozabil
(lei și valută)

Cota de impozit
(%)

Type of income derived from
Taxable income
Romania
(Romanian/foreign currency)
1

2

Veniturile au fost impozitate conform (8):
The income has been subject to taxation according to
Convenției/Acordului
sau

The Convention/Agreement
or

Tax rate
(%)
3



Impozitul plătit în România
(lei și valută)

Venitul obținut din România
(lei și valută)

Tax paid in Romania
Income derived from Romania
(Romanian/foreign currency) (Romanian/foreign currency)
4

5=2–4

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
The Law no 571/2003 regarding the Fiscal Code
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b) Profitul realizat din România (9):
Profit derived from Romania
Profitul realizat din România

Profitul impozabil
(lei și valută)

Cota de impozit
(%)

Impozitul pe profit plătit în România
(lei și valută)

Profit derived from Romania

Taxable profit (Romanian/foreign
currency)

Tax rate
(%)

Profit tax paid in Romania
(Romanian/foreign currency)

1

2

3

4

Nr.
crt.
0

Data: .........................
Date

Numele și prenumele: .........................
Name and first name
Semnătura: ..........................................
Signature
Funcția (10): .........................................
Title
Ștampila:
Stamp
PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

A) Datele din cuprinsul certificatului se completează de către organul fiscal competent.
The data contained in the certificate shall be filled in by the competent tax authority.
B) Certificatul se eliberează de către organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat sau de către organul
fiscal unde plătitorul de venit este înregistrat, în cazul impozitelor reținute prin stopaj la sursă, respectiv de către organul fiscal în
a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent, după caz.
The certificate is issued by the tax authority where the taxpayer is registered or by the tax authority where the payer of the
income is registered for taxes withheld at source or by the tax authority where the permanent establishment is registered, as the
case may be.
C) Explicații privind completarea certificatului:
How to fill in the certificate
(1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizările de la lit. B).
The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanations from letter B).
(2) Se înscrie denumirea persoanei juridice străine pentru care se eliberează certificatul.
The name of the foreign legal person for which the certificate is issued shall be filled in.
(3) Se înscrie denumirea statului al cărui rezident este beneficiarul venitului din România.
The name of the state where the beneficiary of the income from Romania is resident shall be filled in.
(4) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul persoana juridică străină care solicită eliberarea certificatului.
The name of the place where the head office of the foreign legal person that has requested the issuance of the certificate
is registered shall be filled in.
(5) Se înscrie denumirea rezidentului român care a plătit venitul persoanei juridice străine.
The name of the Romanian resident that has paid the income to the foreign legal person shall be filled in.
(6) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul plătitorul de venit rezident român.
The name of the place where the head office of the Romanian resident that has paid the income is registered shall be filled in.
(7) Organul fiscal va înscrie natura venitului obținut din România de persoanele juridice străine.
The tax authority shall fill in the type of income derived from Romania by foreign legal persons.
Sumele ce se înscriu în acest certificat au la bază datele din documentele aflate în posesia plătitorului de venit rezident
român sau oricărei alte entități înregistrate în România, potrivit legii, plătitoare de venituri, prin care se face dovada realizării
veniturilor de către persoana juridică străină și a plății impozitelor datorate de aceasta potrivit convenției/acordului de evitare a dublei
impuneri sau a Codului fiscal, date solicitate de organele fiscale și aflate în evidența fiscală a acestor autorități.
The amounts contained in this certificate are based on the data shown in the documents presented by the Romanian
resident that has paid the income or by any other entity registered in Romania according to the law that has paid the income,
attesting that the income was derived from Romania by the foreign legal person and that the taxes owed by it were paid according
to the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation or the Fiscal Code, data that was requested by the tax authorities
and included in the fiscal records of these authorities.
(8) Se bifează căsuța corespunzătoare, referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor juridice străine.
Tick the box that corresponds to the taxation of the income derived by foreign legal persons.
(9) Autoritatea fiscală va înscrie profitul realizat din România de persoane juridice străine.
The tax authority shall fill in the profit derived from Romania by foreign legal persons.
Sumele se stabilesc pe baza declarației anuale de impozit pe profit depuse potrivit Codului fiscal și a documentelor care
atestă plata impozitului la bugetul statului român.
The amounts are determined based on the annual profit tax declaration submitted according to the Fiscal Code and on
the documents attesting the payment of the tax to the Romanian state budget.
(10) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competențelor.
The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility.
D) Pentru persoanele juridice străine care solicită eliberarea unui certificat pentru veniturile care sunt scutite de impozit conform
legislației fiscale române sau convențiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri, în coloana 3 „Cota de impozit” se inscrie „0%”.
For the foreign legal persons that request the issuance of a certificate for income exempted from tax according to the
Romanian legislation or the Conventions/Agreements for the avoidance of double taxation, ”0%“ shall be filled in in column 3 ”Tax rate“.
E) Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul cuprinzând formularul în limbile română și engleză
se înmânează persoanei juridice străine sau reprezentantului/împuternicitului persoanei juridice străine, după caz, și unul
cuprinzând formularul în limbile română și engleză rămâne la organul fiscal emitent.

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131/22.II.2011

The certificate shall be filled in in duplicate, one Romanian and English form is handed in to the foreign legal person or to
its representative/commissioner and the other Romanian and English form stays with the issuing tax authority.
F) Organul fiscal poate elibera, la cerere, un duplicat al certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de
persoane juridice străine, în sensul eliberării unei copii certificate după certificatul existent în evidența fiscală, cu mențiunea „duplicat”.
If requested, the tax authority shall issue a duplicate of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal
persons by issuing a certified copy of the certificate included in the fiscal records mentioning the word ”duplicate“.
1. Denumire: Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se utilizează: la atestarea impozitului plătit în România de către persoana juridică străină.
5. Se întocmește în: două exemplare de organul fiscal.
6. Circulă:
— la solicitant, persoană juridică străină — original;
— la organul fiscal — original.
7. Se arhivează: la organul fiscal.
ANEXA Nr. 11
ANNEX No 11

Nr. și data înregistrării la autoritatea fiscală (6)
No and date of registration at the tax authority
............................................/..............................................
CERERE
A P P L I C AT I O N

pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente
for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals
Subsemnatul (1), .............................................................................................., resident al (2) .................................................,
The undersigned
resident of
cu domiciliul în localitatea (3) ....................................., adresa ......................................................................................................,
with the domicile located in
address
solicit, în baza art. 120 din Codul fiscal/Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ..................................
I hereby request, based on article 120 of the Fiscal Code/on the Convention for the avoidance of double taxation between Romania and
......................................., eliberarea certificatului prin care să se ateste impozitul plătit, aferent veniturilor realizate din România
the issuance of the certificate that attests the tax paid, for the income derived from Romania
în perioada ..........................................................., din anul .............................., de la:
during
in the year
from
..................................................................................................................................................................................................................,


rezidentul român

sau

the Romanian resident



or

nerezidentul (în cazul veniturilor din salarii plătite din străinătate) (4)
the non-resident (for salaries paid from abroad)

cu sediul în localitatea (5) .........................................., adresa ..............................................................................................................
with the head office located in
address
Veniturile obținute din România (8):
Income derived from Romania

Nr.
crt.

Natura venitului obținut
din România

Venitul impozabil
(lei și valută)

Cota de impozit
(%)

Type of income derived from
Taxable income
Romania
(Romanian/foreign currency)

0

1

2

Impozitul plătit în România
(lei și valută)

Tax rate
(%)

Venitul obținut din România
(lei și valută)

Tax paid in Romania
Income derived from Romania
(Romanian/foreign currency) (Romanian/foreign currency)

3

4

5=2–4

Veniturile au fost impozitate conform:
The income has been subject to taxation according to


Convenției/Acordului
The Convention/Agreement

sau
or



Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (7)
The Law no 571/2003 regarding the Fiscal Code

Datele înscrise în prezenta cerere corespund realității.
The data presented in this application is real.


Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice nerezidente
The representative/commissioner of the non-resident individual
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Denumire/Nume și prenume: ........................................
Name/Name and first name
Domiciliu fiscal: ............................................................
Fiscal domicile
Cod de identificare fiscală: ...........................................
Tax identification code
 Solicit eliberarea unui duplicat al Certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente
I hereby request the issuance of a duplicate of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals
care a fost emis cu nr. ........................................, de organul fiscal ......................................................., la data de ........................
issued with no
by the tax authority
on
Numele și prenumele ...........................................................
Name and first name
(solicitant)
(applicant)
Data: .........................
Date

Semnătura: ..........................................
Signature
PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

A) Datele din cuprinsul cererii se completează de către solicitant.
The data contained in the application shall be filled in by the applicant.
B) Explicații privind completarea cererii:
How to fill in the application
(1) Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice nerezidente care solicită sau pentru care se solicită certificatul.
The name and first name of the non-resident individual who is applying for or for whom the certificate is requested shall
be filled in.
(2) Se înscrie denumirea statului în care este rezidentă persoana fizică care solicită sau pentru care se solicită certificatul.
The name of the state where the individual who is applying for or for whom the certificate is requested is resident shall be filled in.
(3) Se înscriu denumirea localității și adresa completă unde își are domiciliul persoana fizică nerezidentă care solicită sau
pentru care se solicită certificatul.
The name of the place and the full address where the individual who is applying for or for whom the certificate is requested
has his/her domicile shall be filled in.
(4) Se înscrie denumirea rezidentului român care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente sau a nerezidentului (în cazul
în care veniturile din salarii au fost plătite din străinătate persoanei fizice nerezidente).
The name of the Romanian resident that has paid the income to the non-resident individual or of the non-resident (for
salaries paid from abroad to the non-resident individual) shall be filled in.
(5) Se înscriu denumirea localității și adresa completă unde își are sediul rezidentul român care a plătit venitul persoanei
fizice nerezidente sau nerezidentul (în cazul în care veniturile din salarii au fost plătite din străinătate persoanei fizice nerezidente).
The name of the place and the full address where the Romanian resident that has paid the income to the non-resident
individual or the non-resident (for salaries paid from abroad to the non-resident individual) is registered shall be filled in.
(6) Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat sau la organul fiscal unde este
înregistrat plătitorul de venit în cazul impozitelor reținute prin stopaj la sursă, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială
se află situat sediul permanent, după caz.
The application shall be submitted to the tax authority where the taxpayer is registered or to the tax authority where the
payer of the income is registered for taxes withheld at source or to the tax authority where the permanent establishment is
registered, as the case may be.
(7) Se bifează căsuța corespunzătoare referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor fizice nerezidente.
Tick the box that corresponds to the taxation of the income derived by non-resident individuals.
(8) Se va înscrie natura venitului obținut din România de persoanele fizice nerezidente.
The type of income derived from Romania by non-resident individuals shall be filled in.
Pentru a se elibera „Certificatul privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente” se anexează
la prezenta cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului și a plății impozitului datorat de persoana fizică
nerezidentă, solicitate de organele fiscale (de exemplu: facturi, contracte, dispoziții de plată valutare externe, ordine de plată a
impozitelor, state de plată și alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de
persoanele fizice nerezidente), iar în situația în care s-au aplicat prevederile convenției de evitare a dublei impuneri se va anexa și
copia certificatului de rezidență fiscală al persoanei fizice nerezidente, tradus și legalizat de organul autorizat din România. Dacă
cererea pentru eliberarea „Certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente” este depusă
de către plătitorul de venit, persoană juridică română, se va anexa și împuternicirea dată acesteia de către persoana fizică nerezidentă.
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In order to issue the ”Certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals“, copies of the documents
proving the income derived and the payment of the tax owed by the non-resident individual requested by the tax authorities shall
be submitted to this application (for instance: invoices, contracts, foreign currency payment orders, tax payment orders and other
documents that may be useful to the tax authority for attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals). If the provisions
of a Convention for the avoidance of double taxation have been applied, a copy of the certificate of tax residence for the nonresident individual, translated and legalized by the Romanian authorized body, shall be submitted. If the application for the issuance
of the ”Certificate for attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals“ is submitted by the Romanian legal person that
has paid the income, the power of attorney given by the non-resident individual shall be enclosed.
C) Pentru persoanele fizice nerezidente care solicită eliberarea unui certificat pentru veniturile care sunt scutite de impozit
conform legislației fiscale române sau a convențiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri, în coloana 3 „Cota de impozit” se
înscrie „0%”.
For the non-resident individuals that request the issuance of a certificate for income exempted from tax according to the
Romanian legislation or the Conventions/Agreements for the avoidance of double taxation, ”0%“ shall be filled in in column 3 ”Tax rate“.
1. Denumire: Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice
nerezidente
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se difuzează: gratuit.
5. Se utilizează: la solicitarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoana fizică nerezidentă
6. Se întocmește în: un exemplar de persoana fizică nerezidentă.
7. Circulă: la organul fiscal.
8. Se arhivează: la organul fiscal.
ANEXA Nr. 12
ANNEX No 12

Adresa: ..............................................................
Address
E-mail: ................................................................
E-mail address
Nr. și data eliberării ........................../..................
No and date of issuance

C E R T I F I C AT
C E R T I F I C AT E

privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente
attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals
Organul fiscal (1) ......................................................................................................................................................................,
The tax authority
pe baza cererii înregistrate cu nr. și data ................../....................... și a documentației prezentate, atestă că domnul/doamna (2)
based on the application registered with no and date
and the submitted documents, hereby certifies that Mr./Mrs.
.........................................., rezident(ă) a (3) ........................................, cu domiciliul în localitatea (4) ...........................................,
resident of
with the domicile located in
a realizat venituri în perioada ............................................, din anul .............................., de la:
has received income during
in the year
from:


rezidentul român
the Romanian resident

sau
or



nerezidentul (în cazul veniturilor din salarii plătite din străinătate) (5)
the non-resident (for salaries paid from abroad)

..................................................................................................................................................................................................................,
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cu sediul in localitatea (6) ........................................................, adresa ..................................................................................................,
with the head office located in
address
sectorul/județul ......................................................, și impozitele plătite aferente veniturilor realizate din România sunt următoarele:
sector/county
and the taxes paid for the income derived from Romania are the following
Veniturile obținute din România (7):
Income derived from Romania

Nr.
crt.

0

Natura venitului obținut
din România

Venitul impozabil
(lei și valută)

Cota de impozit
(%)

Type of income derived from
Taxable income
Romania
(Romanian/foreign currency)
1

Impozitul plătit în România
(lei și valută)

Tax rate
(%)

2

Tax paid in Romania
Income derived from Romania
(Romanian/foreign currency) (Romanian/foreign currency)

3

Veniturile au fost impozitate conform (8):
The income has been subject to taxation according to
Convenției/Acordului
sau

The Convention/Agreement
or



Venitul obținut din România
(lei și valută)

4

5=2–4

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
The Law no 571/2003 regarding the Fiscal Code
Numele si prenumele: ..........................................................
Name and first name
Semnătura: ..........................................................................
Signature
Funcția (9): ...........................................................................
Title

Data: ...............................
Date

Ștampila:
Stamp
PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

A) Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent.
The certificate shall be filled in and issued by the competent tax authority.
B) Explicații privind completarea certificatului:
How to fill in the certificate
(1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizările de la lit. A).
The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanations from letter A).
(2) Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice nerezidente pentru care se eliberează certificatul.
The name and first name of the non-resident individual for whom the certificate is issued shall be filled in.
(3) Se înscrie denumirea statului al cărui rezident este beneficiarul venitului din România.
The name of the state where the beneficiary of the income from Romania is resident shall be filled in.
(4) Se înscrie denumirea localității în care își are domiciliul persoana fizică nerezidentă care solicită certificatul.
The name of the place where the non-resident individual who is applying for the certificate has his/her domicile shall be filled in.
(5) Se înscrie denumirea rezidentului român care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente sau a nerezidentului (în cazul
în care veniturile din salarii au fost plătite din străinătate persoanei fizice nerezidente).
The name of the Romanian resident that has paid the income to the non-resident individual or of the non-resident (for
salaries paid from abroad to the non-resident individual) shall be filled in.
(6) Se înscrie denumirea localității în care își are sediul rezidentul român care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente
sau nerezidentul (în cazul în care veniturile din salarii au fost plătite din străinătate persoanei fizice nerezidente).
The name of the place where the Romanian resident that has paid the income to the non-resident individual or the nonresident (for salaries paid from abroad to the non-resident individual) is registered shall be filled in.
(7) Organul fiscal va înscrie natura venitului obținut din România de persoanele fizice nerezidente.
Tax authority shall fill in the type of income derived from Romania by non-resident individuals.
Sumele ce se înscriu în acest certificat au la bază datele din documentele aflate în posesia plătitorului de venit rezident
român sau oricărei alte entități înregistrate în România, potrivit legii, plătitoare de venituri, respectiv cele puse la dispoziție de
persoana fizică nerezidentă care obține venituri din salarii, prin care face dovada realizării veniturilor și a plății impozitelor datorate
de aceasta potrivit convenției/acordului de evitare a dublei impuneri sau a Codului fiscal, date solicitate de organele fiscale și aflate
în evidența fiscală a acestor autorități.
The amounts contained in this certificate are based on the data shown in the documents presented by the Romanian
resident that has paid the income or by any other entity registered in Romania according to the law that has paid the income,
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including those presented by the non-resident individual deriving salaries, attesting that the income was derived from Romania and
that the taxes owed by him/her were paid according to the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation or the
Fiscal Code, data that was requested by the tax authorities and included in the fiscal records of these authorities.
Sumele se stabilesc pe baza declarației anuale de impunere depuse potrivit Codului fiscal și a documentelor care atestă
plata impozitului la bugetul statului român.
The amounts are determined based on the annual tax return submitted according to the Fiscal Code and on the documents
attesting the payment of the tax to the Romanian state budget.
(8) Se bifează căsuța corespunzătoare referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor fizice nerezidente.
Tick the box that corresponds to the taxation of the income derived by non-resident individuals.
(9) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competențelor.
The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility.
C) Pentru persoanele fizice nerezidente care solicită eliberarea unui certificat pentru veniturile care sunt scutite de impozit conform
legislației fiscale române sau convențiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri, în coloana 3 „Cota de impozit” se înscrie „0%”.
For the non-resident individuals that request the issuance of a certificate for income exempted from tax according to the
Romanian legislation or the Conventions/Agreements for the avoidance of double taxation, ”0%“ shall be filled in in column 3 ”Tax rate“.
D) Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul cuprinzând formularul în limbile română și engleză
se înmânează persoanei fizice nerezidente sau reprezentantului/împuternicitului persoanei fizice nerezidente, după caz, și unul
cuprinzând formularul în limbile română și engleză rămâne la autoritatea fiscală emitentă.
The certificate shall be filled in in duplicate, one Romanian and English form is handed in to the non-resident individual or
to his/her representative/commissioner and the other Romanian and English form stays with the issuing tax authority.
E) Organul fiscal poate elibera la cerere un duplicat al certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane
fizice nerezidente, în sensul eliberării unei copii certificate după certificatul existent în evidența fiscală, cu mențiunea „duplicat”.
If requested, the tax authority shall issue a duplicate of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident
individuals by issuing a certified copy of the certificate included in the fiscal records mentioning the word ”duplicate“.
1. Denumire: Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se utilizează: la atestarea impozitului plătit în România de persoana fizică nerezidentă.
5. Se întocmește în: două exemplare de organul fiscal.
6. Circulă: — la solicitant, persoană fizică nerezidentă — original;
— la organul fiscal — original.
7. Se arhivează: la organul fiscal.

ANEXA Nr. 13
ANNEX No 13

Persoana juridică străină (1) ................................................................................
Foreign legal person
(denumirea completă a solicitantului persoană juridică)
(full name of the applicant legal person)

Nr. și data înregistrării la autoritatea fiscală
No and date of registration at the tax authority
.................................../....................................

Cod de înregistrare fiscală ..................................................................................
Tax registration code
(emis de autoritatea fiscală străină)
(given by the foreign tax authority)

prin sediul permanent din România
through the permanent establishment in Romania
Cod de înregistrare fiscală ..................................................................................
Tax registration code
(emis de autoritatea fiscală din România)
(given by the Romanian tax authority)

Localitatea ...........................................................................................................
City
Telefon ......................................
Phone .......................................
CERERE
A P P L I C AT I O N

referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activității desfășurate în România
for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania
de către sediul permanent al unei persoane juridice străine
by the permanent establishment of a foreign legal person
Persoana juridică străină (1) .................................................................., rezidentă a (2) ...................................................,
The foreign legal person
resident of
adresa (3) ...................................................................................................................., și având codul de înregistrare fiscală nr. (4)
address
and having the tax registration code no
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................................................., cu sediul permanent din România, având codul de înregistrare fiscală nr. (5) ......................................
with the permanent establishment in Romania having the tax registration code no
și adresa (6) ......................................................................................................................................................................................,
and address
solicit eliberarea certificatului privind atestarea activității desfășurate în România de către sediul permanent în perioada ............... .
I hereby request the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment during
Datele înscrise în prezenta cerere corespund realității și orice modificare a acestor date se va aduce la cunoștința organului
fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent ca plătitor de impozite și taxe.
The data presented in this application is real and any changes occurred in this data shall be reported to the tax authority
where the permanent establishment is registered as a taxpayer.


Reprezentantul/Împuternicitul persoanei juridice străine
The representative/commissioner of the foreign legal person

Denumire/Nume și prenume: ...........................................................................
Name/Name and first name
Domiciliu fiscal: ................................................................................................
Fiscal domicile
Cod de înregistrare fiscală: ..............................................................................
Tax registration code

Data:.............................
Date

Nume și prenume: .........................................................
Name and first name
Semnătura: ....................................................................
Signature
Funcția (7): .....................................................................
Title
Ștampila:
Stamp
PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

A) Se anexează:
Please enclose the following
— copia certificatului de rezidență fiscală al persoanei juridice străine;
a copy of the certificate of tax residence for the foreign legal person
— copia certificatului de înregistrare fiscală a sediului permanent în România;
a copy of the certificate of tax registration for the permanent establishment in Romania
— copia certificatului de înregistrare (pentru sucursale);
a copy of the certificate of registration (for branches)
— și, după caz, declarația pe proprie răspundere pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi
și redevențe efectuate de o întreprindere rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o
întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului
Schimb sau către un sediu permanent al unei întreprinderi situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al
Asociației Europene a Liberului Schimb, conform anexei nr. 15.
and, depending on the case, a statutory declaration regarding the exemption from tax in Romania of the interest
and royalties payments made by a resident enterprise or by a permanent establishment registered in Romania to
an associated enterprise resident in another European Union or European Free Trade Association member state
or to a permanent establishment of an enterprise situated in another European Union or European Free Trade
Association member state, according to annex no 15
B) Explicații privind completarea cererii:
How to fill in the application
(1) Se înscrie denumirea persoanei juridice străine care solicită certificatul de atestare a activității desfășurate în
România de către sediul permanent.
The name of the foreign legal person applying for the certificate attesting the activity carried on in Romania by the
permanent establishment shall be filled in.
(2) Se înscrie denumirea statului în care este rezidentă persoana juridică străină care are sediul permanent în
România.
The name of the state where the foreign legal person with the permanent establishment in Romania is resident shall
be filled in.
(3) Se înscrie adresa completă a persoanei juridice străine.
The full address of the foreign legal person shall be filled in.
(4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală emis de autoritatea fiscală străină.
The tax registration code given by the foreign tax authority shall be filled in.
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(5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal în raza căruia este înregistrat sediul permanent ca
plătitor de impozite și taxe.
The tax registration code given by the tax authority where the permanent establishment is registered as a taxpayer
shall be filled in.
(6) Se înscrie denumirea localității și adresa completă a sediului permanent din România.
The name of the place and full address of the permanent establishment in Romania shall be filled in.
(7) Se înscrie funcția persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică străină.
The title of the person authorized to represent the foreign legal person shall be filled in.

1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activității desfășurate în România de către
sediul permanent al unei persoane juridice străine.
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se difuzează: gratuit.
5. Se utilizează: la solicitarea certificatului privind atestarea activității desfășurate în România de către sediul permanent
al persoanei juridice străine.
6. Se întocmește în: un exemplar de reprezentantul persoanei juridice străine solicitante, personal sau prin împuternicit.
7. Circulă: la organul fiscal.
8. Se arhivează: la organul fiscal.
ANEXA Nr. 14
ANNEX No 14

Adresa: ..............................................................
Address
E-mail: ................................................................
E-mail address
Nr. și data eliberării ........................../..................
No and date of issuance
C E R T I F I C AT
C E R T I F I C AT E

privind atestarea activității desfășurate în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine
attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person
Organul fiscal (1) .................................................................................................................................................................,
The tax authority
pe baza cererii înregistrate cu nr. și data ................/..................., atestă că persoana juridică străină (2) ......................................,
based on the application registered with no and date
hereby certifies that the foreign legal person
rezidentă a (3) ..................................................., a desfășurat activitate în România în perioada ...................................................,
resident of
has carried on an activity in Romania during
prin intermediul sediului permanent având codul de înregistrare fiscală nr. (4) ...............................................................................,
through a permanent establishment having the tax registration code no
și adresa (5) ......................................................................................................................................................................................
and adress
Numele și prenumele: .............................................
Name and first name
Semnătura: ..............................................................
Signature
Funcția (6): ......................................................................
Title
Data: .................................
Date

Ștampila:
Stamp
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PRECIZĂRI
E X P L A N AT I O N S

(1) Se înscrie denumirea organului fiscal din România.
The name of the Romanian tax authority shall be filled in.
(2) Se înscrie denumirea persoanei juridice străine care solicită certificatul de atestare a activității desfășurate în România
de către sediul permanent.
The name of the foreign legal person applying for the certificate attesting the activity carried on in Romania by the
permanent establishment shall be filled in.
(3) Se înscrie denumirea statului în care este rezidentă persoana juridică străină care are sediul permanent în România.
The name of the state where the foreign legal person with the permanent establishment in Romania is resident shall be filled in.
(4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal în raza căruia este înregistrat sediul permanent ca plătitor
de impozite și taxe.
The tax registration code given by the tax authority where the permanent establishment is registered as a taxpayer shall
be filled in.
(5) Se înscriu denumirea localității și adresa completă a sediului permanent din România.
The name of the place and full address of the permanent establishment in Romania shall be filled in.
(6) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competențelor.
The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility.
Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul cuprinzând formularul în limbile română și engleză se
înmânează persoanei juridice străine sau reprezentantului/împuternicitului persoanei juridice nerezidente, după caz, și unul
cuprinzând formularul în limbile română și engleză rămâne la organul fiscal emitent.
The certificate shall be filled in in duplicate, one Romanian and English form is handed in to the foreign legal person or to
its representative/commissioner and the other Romanian and English from stays with the issuing tax authority.
1. Denumire: Certificat privind atestarea activității desfășurate în România de către sediul permanent al unei persoane juridice
străine
2. Format: A4
3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.
4. Se utilizează: pentru atestarea activității desfășurate în România de către sediul permanent al persoanei juridice străine.
5. Se întocmește în: două exemplare de organul fiscal.
6. Circulă: — la solicitant, persoană juridică străină — originalul;
— la organul fiscal — original.
7. Se arhivează: la organul fiscal.
ANEXA Nr. 15

• Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și
redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare, implementată în cap. IV al
titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
• Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute
de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi
(prevederile art. 15 referitoare la sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și redevențe efectuate între societăți
asociate din state membre diferite).
DECLARAȚIE

pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi și redevențe efectuate de o întreprindere rezidentă
sau de un sediu permanent situat în România către o întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii
Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al
Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb
I. Beneficiarul efectiv al dobânzilor și/sau redevențelor
În secțiunea A se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice străine; sau
În secțiunea B se înscriu datele de identificare ale sediului permanent, incluzând în secțiunea A datele de identificare ale
persoanei juridice străine care are sediul permanent.
A
Denumirea persoanei juridice străine: .........................................................................................................................
Cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul de rezidență al beneficiarului
efectiv): ............................................................................................................................................................................
Adresa completă a persoanei juridice străine: ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Reprezentant/Împuternicit: ...........................................................................................................................................
Cod de identificare fiscală: ............................................................................................................................................
B
Cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul în care sediul permanent își desfășoară
activitatea): ......................................................................................................................
Adresa completă a sediului permanent: ............................................................................................
...........................................................................................................................................................
Reprezentant/Împuternicit: .......................................................................
Cod de identificare fiscală: .......................................................................
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II. Plătitorul dobânzilor și/sau al redevențelor
În secțiunea C se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice plătitoare; sau
În secțiunea D se înscriu datele de identificare ale sediului permanent, incluzând în secțiunea C datele de identificare ale
persoanei juridice străine care are sediul permanent.
C Denumirea persoanei juridice  române  străine: ......................................................................................................
Cod de înregistrare fiscală*): ........................................................................................................................................
Adresa completă a persoanei juridice române/străine: ....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
*) Pentru persoanele juridice străine se înscrie codul de înregistrare fiscală emis de autoritatea fiscală din statul său de rezidență.

D

Cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din România): .............................................
Adresa completă a sediului permanent: .............................................................................................
............................................................................................................................................................

DECLARAȚIA BENEFICIARULUI EFECTIV — POTRIVIT SECȚIUNII A

Persoana juridică străină declară că:
• are următorul statut/îmbracă una dintre formele enumerate în lista prevăzută în directivă/acord .....................................
....................................................................................................................................................................................................;
• este rezidentă în scopul impunerii în statul membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului
Schimb .................................................. și nu este considerată, în înțelesul unei convenții/unui acord de evitare a dublei impuneri
încheiate/încheiat cu un stat terț, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene sau a Asociației Europene a
Liberului Schimb;
• este supusă impozitului pe ................................................, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;
• bifați căsuța/căsuțele corespunzătoare și completați:
 are o participare minimă directă de .......% în capitalul persoanei juridice indicate în secțiunea C pe o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 2 ani, începând cu ........................................;
 persoana juridică indicată în secțiunea C are o participare minimă directă de .......% în capitalul beneficiarului efectiv
pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, începând cu ............................;
 persoana juridică terță,
Denumire: ......................................................................................................................................................................,
cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul său de rezidență): ....................................................,
adresa completă: ............................................................................................................................................................,
are o participare minimă directă de .......% în capitalul beneficiarului efectiv, începând cu.................................., și
.......% în capitalul persoanei juridice indicate în secțiunea C, începând cu .................................., pe o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 2 ani.
Totodată, persoana juridică terță:
• are următorul statut/îmbracă una dintre formele enumerate în lista prevăzută în directivă/acord ..................................;
• este rezidentă în scopul impunerii în statul membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului
Schimb ........................................ și nu este considerată, în înțelesul unei convenții/unui acord de evitare a dublei
impuneri încheiate/încheiat cu un stat terț, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene sau a
Asociației Europene a Liberului Schimb;
• este supusă impozitului pe ......................................., fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;
• este beneficiarul efectiv al dobânzilor și/sau redevențelor;
• dobânzile și/sau redevențele sunt supuse impozitului pe..................................................................................................;
• suma anuală a dobânzilor și/sau a redevențelor stabilită în contractul/contractele nr. .............................., încheiat(e) la data
de ......................................, pentru care se solicită scutirea de impozit:
.................................................................
.................................................................
(dobânzi)

(redevențe)

Beneficiarul efectiv declară prin prezenta declarație că informațiile sunt adevărate și că va aduce la cunoștința agentului
plătitor care face reținerea la sursă orice schimbare apărută.
Data: ...............................

Semnătura solicitantului/reprezentantului/împuternicitului
........................................................

DECLARAȚIA BENEFICIARULUI EFECTIV — POTRIVIT SECȚIUNII B

Sediul permanent declară că:
• este situat pe teritoriul statului ................................................................................................................;
• este supus impozitului pe ................................................., fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;
• persoana juridică străină pentru care sediul permanent își desfășoară activitatea are următorul statut/îmbracă una dintre
formele enumerate în lista prevăzută în directivă/acord ...................................................................................................................;
• persoana juridică străină pentru care sediul permanent își desfășoară activitatea are domiciliul
fiscal în .................................. și nu este considerată, în înțelesul unei convenții/unui acord de evitare a dublei impuneri
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încheiate/încheiat cu un stat terț, ca fiind rezident în scopul impozitării în afara Uniunii Europene sau a Asociației Europene a
Liberului Schimb;
• persoana juridică străină pentru care sediul permanent își desfășoară activitatea este supusă
impozitului pe ......................................., fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;
• bifați căsuța/căsuțele corespunzătoare și completați:
 persoana juridică străină pentru care sediul permanent își desfășoară activitatea, indicată în secțiunea A, are o
participare minimă directă de .........% în capitalul persoanei juridice indicate în secțiunea C, pe o perioadă neîntreruptă
de cel puțin 2 ani, începând cu .......................................;
 persoana juridică indicată în secțiunea C are o participare minimă directă de .........% în capitalul persoanei juridice
indicate în secțiunea A, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, începând cu ..............................................;
 persoana juridică terță,
Denumire: ......................................................................................................................................................................,
cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul său de rezidență): ....................................................,
adresa completă: ............................................................................................................................................................,
are o participare minimă directă de ........% în capitalul persoanei juridice indicate în secțiunea A, începând
cu ................................, și .........% în capitalul persoanei juridice indicate în secțiunea C, începând
cu ................................, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani.
Totodată, persoana juridică terță:
• are următorul statut/îmbracă una dintre formele enumerate în lista prevăzută în directivă/acord ..............................;
• este rezidentă în scopul impunerii în statul membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului
Schimb ........................................... și nu este considerată, în înțelesul unei convenții/unui acord de evitare a dublei
impuneri încheiate/încheiat cu un stat terț, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene sau a
Asociației Europene a Liberului Schimb;
• este supusă impozitului pe ......................................, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;
• este beneficiarul efectiv al dobânzilor și/sau redevențelor, dacă creanța sau dreptul de utilizare a informației, în privința
căreia plățile de dobânzi și/sau redevențe iau naștere, este legată/legat de sediul permanent;
• plățile de dobânzi și/sau redevențe reprezintă venituri cu privire la care sediul permanent este supus unui
impozit pe ............................................................;..............................................................................................................................
• suma anuală a dobânzilor și/sau redevențelor stabilită în contractul/contractele nr. .............................. încheiat(e) la data
de .................................., pentru care se solicită scutirea de impozit:
.................................................................

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

(dobânzi)

(redevențe)

Beneficiarul efectiv declară prin prezenta declarație că informațiile sunt adevărate și că va aduce la cunoștința agentului
plătitor care face reținerea la sursă orice schimbare apărută.

Data: ...............................

Semnătura solicitantului/reprezentantului/împuternicitului
........................................................
PRECIZĂRI

Declarația este completată pentru a se obține exceptarea de la orice impozitare asupra plăților de dobânzi și redevențe
ce provin din România, cu condiția ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevențelor să fie o întreprindere rezidentă în alt stat
membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un
stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene ori
al Asociației Europene a Liberului Schimb, în conformitate cu Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul
comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite, cu
amendamentele ulterioare, implementată în România în cap. IV al titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană
de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea
veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (prevederile art. 15 referitoare la sistemul comun de impozitare aplicabil
plăților de dobânzi și redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite).
Începând cu 1 ianuarie 2011 sunt scutite de impozit cu reținere la sursă plățile transfrontaliere de dobânzi și redevențe
efectuate între întreprinderi asociate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau ale Asociației Europene a Liberului Schimb,
dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevențelor deține minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la
persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data plății dobânzilor sau redevențelor.
În cazul în care plătitorul dobânzilor sau redevențelor ori beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevențelor este un sediu
permanent, condițiile prevăzute în declarație, referitoare la deținerea de minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare
la persoana juridică română și la obligația de plată a impozitului fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, se referă la
întreprinderea căreia îi aparține sediul permanent din România. Sediul permanent trebuie să fie tratat ca beneficiar efectiv al
dobânzilor sau redevențelor dacă plățile de dobânzi ori redevențe reprezintă venituri cu privire la care sediul permanent este
supus, în statul membru în care este situat, unuia dintre impozitele menționate în directivă/acord sau, în cazul Belgiei, „impozitului
nerezidenților/belasting der niet-verblijfhouders” ori, în cazul Spaniei, „impozitului asupra venitului nerezidenților/impuesto sobre
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la renta de no residentes” sau unui impozit care este identic ori în mod substanțial similar și care este aplicat după data de 1 ianuarie 2011,
în plus sau în locul impozitelor existente.
Declarația va fi întocmită în 2(două) exemplare și va fi însoțită de certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea fiscală
din statul de rezidență al beneficiarului efectiv al dobânzilor sau redevențelor. În cazul în care beneficiarul efectiv al dobânzilor sau
redevențelor este un sediu permanent, autoritatea fiscală din statul membru în care sediul permanent este situat va certifica faptul
că este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe și că desfășoară activitate în acel stat. Totodată, se va prezenta certificatul de
rezidență fiscală al persoanei juridice străine pentru care sediul permanent își desfășoară activitatea.
Un exemplar al declarației se va păstra la beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevențelor, iar celălalt exemplar se va
depune la plătitorul dobânzilor sau redevențelor pentru acordarea scutirii.
Declarația este valabilă pentru anul pentru care este emis certificatul de rezidență fiscală.
În situația în care beneficiarul efectiv va primi atât dobânzi, cât și redevențe de la același plătitor, acesta va prezenta o
singură declarație pentru acordarea scutirii.

ANNEX No 15

• Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments
made between associated companies of different Member States, as amended, implemented in Chapter IV of Title V of Law
no 571/2003 regarding the Fiscal Code, as amended.
• Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those
laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments (provisions
of article 15 regarding the common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated
companies of different Member States).
S TAT E M E N T

for tax exemption in Romania of interest and royalty payments made by a resident company or a permanent
establishment located in Romania to an associated company resident in another European Union or European
Free Trade Association Member State or to a permanent establishment located in another European Union
or European Free Trade Association Member State
I. Beneficial owner of the interest and/or royalties
In section A, the identification data of the foreign legal person shall be filled in; or
In section B, the identification data of the permanent establishment shall be filled in, including in section A the identification
data of the foreign legal person to which the permanent establishment belongs.
A
Name of the foreign legal person: ......................................................................................................
Tax registration code (given by the tax authority of the state where the beneficial owner is resident): ........................
Full address of the foreign legal person: .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
The representative/commissioner: ................................................................................................................................
Tax identification code: .......................................................................................................................................................
B

Tax registration code (given by the tax authority of the state where the activity of the permanent establishment is
carried on): ...................................................................................................................................................................
Full address of the permanent establishment: ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
The representative/commissioner: ....................................................................................................................................
Tax identification code: .................................................................................................................................................
II. Payer of the interest and/or royalties
In section C, the identification data of the paying legal person shall be filled in; or
In section D, the identification data of the permanent establishment shall be filled in, including in section C the
identification data of the foreign legal person to which the permanent establishment belongs.
C Name of the legal person: Romanian  foreign  ..........................................................................................................
Tax registration code*: ....................................................................................................................................................
Full address of the Romanian/foreign legal person: ......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
* for foreign legal persons, the tax registration code given the tax authority of the state where it is resident shall be filled in

D

Tax registration code (given by the Romanian tax authority): ......................................................................................
Full address of the permanent establishment: .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

STATEMENT OF THE BENEFICIAL OWNER — UNDER SECTION A

The foreign legal person states that:
• it has the following legal status/takes one of the forms listed in the Directive/Agreement .................................................;
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• it is resident for tax purposes in the European Union or European Free Trade Association Member State
...................................................... and it is not considered resident for tax purposes outside the European Union or European Free
Trade Association, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;
• it is liable to the ............................................... tax, without the possibility of an option or exemption;
• tick and fill in the appropriate box/boxes:
 It has a direct minimum holding of .........% in the capital of the legal person indicated in section C for an uninterrupted
period of at least 2 years, starting with ...................................;
 The legal person indicated in section C has a direct minimum holding of ..........% in the capital of the beneficial owner
for an uninterrupted period of at least 2 years, starting with ...........................;
 The third legal person,
Name: ................................................................................................................................................,
Tax registration code (given by the tax authority of the state where it is resident): .........................,
Full address: ......................................................................................................................................,
Has a direct minimum holding of ..........% in the capital of the beneficial owner, starting with ..................................
and ..........% in the capital of the legal person indicated in section C, starting with ....................................., for an
uninterrupted period of at least 2 years.
Furthermore, the third legal person:
• has the following legal status/takes one of the forms listed in the Directive/Agreement .............................................;
• is resident for tax purposes in the European Union or European Free Trade Association Member State ......................
and it is not considered resident for tax purposes outside the European Union or European Free Trade Association,
according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;
• is liable to the ........................................... tax, without the possibility of an option or exemption;
• it is the beneficial owner of the interest and/or royalties;
• the interest and/or royalties are subject to the ............................................................ tax;
• the annual amount of the interest and/or royalties set out in the contract (s) no ....................................., concluded on
......................................, for which the tax exemption is requested:
.................................

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

(interest)

(royalties)

The beneficial owner hereby states that the provided information is true and undertakes to notify the withholding paying
agent of any changes that have occurred in it.

Date: ...............................

Signature of the applicant/representative/commissioner
........................................................

STATEMENT OF THE BENEFICIAL OWNER — UNDER SECTION B

The permanent establishment states that:
• it is located on the territory of .....................................................................................;
• it is liable to the ................................................. tax, without the possibility of an option or exemption;
• the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity has the following legal status/takes
one of the forms listed in the Directive/Agreement ............................................................................................................................
• the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity has its fiscal
domicile in ..................................... and it is not considered resident for tax purposes outside the European Union or European
Free Trade Association, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;
• the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity is liable
to the ............................................... tax, without the possibility of an option or exemption;
• tick and fill in the appropriate box/boxes:
 The foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity, indicated in section A, has a
direct minimum holding of .......... % in the capital of the legal person indicated in section C for an uninterrupted period
of at least 2 years, starting with ........................................;
 The legal person indicated in section C has a direct minimum holding of ......... % in the capital of the legal person
indicated in section A for an uninterrupted period of at least 2 years, starting with .........................................;
 The third legal person,
Name: .....................................................................................,
Tax registration code (given by the tax authority of the state where it is resident): .........................,
Full address: .....................................................................................,
Has a direct minimum holding of ......... % in the capital of the legal person indicated in section A, starting
with ................................ and ......... % in the capital of the legal person indicated in section C, starting
with ................................, for an uninterrupted period of at least 2 years.
Furthermore, the third legal person:
• has the following legal status/takes one of the forms listed in the Directive/Agreement ............................................;
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• is resident for tax purposes in the European Union or European Free Trade Association Member
State ................................................. and it is not considered resident for tax purposes outside the European Union
or European Free Trade Association, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
concluded with a third state;
• is liable to the ........................................... tax, without the possibility of an option or exemption;
• it is the beneficial owner of the interest and/or royalties, if the debt-claim or the right to use the information in respect of
which the interest and/or royalty payments arise are effectively connected with the permanent establishment;
• the interest and/or royalty payments represent income in respect of which the permanent establishment is liable to
the .................................................. tax;
• the annual amount of the interest and/or royalties set out in the contract (s) no ....................................., concluded
on ......................................, for which the tax exemption is requested:
.................................

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

(interest)

(royalties)

The beneficial owner hereby states that the provided information is true and undertakes notify the withholding paying
agent of any changes that have occurred in it.

Date: ...............................

Signature of the applicant/representative/commissioner
........................................................

E X P L A N AT I O N S

The statement shall be used in order to obtain the tax exemption of the interest and royalty payments made from Romania,
provided that the beneficial owner of the interest or royalties is a company resident in another European Union or European Free
Trade Association Member State or a permanent establishment of a company from an European Union or European Free Trade
Association Member State located in another European Union or European Free Trade Association Member State, according to
the Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made
between associated companies of different Member States, as amended, implemented in Romania in Chapter IV of Title V of Law
no 571/2003 regarding the Fiscal Code, as amended, as well as according to the Agreement between the European Community
and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003
on taxation of savings income in the form of interest payments (provisions of article 15 regarding the common system of taxation
applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States).
Starting with 1 January 2011, crossborder payments of interest and royalties made between associated companies
established in European Union or European Free Trade Association Member States shall be exempt from withholding tax, provided
that the beneficial owner of the interest or royalties holds at least 25% of the value/number of shares in the Romanian legal person
for an uninterrupted period of at least 2 years, which ends on the date of the payment of the interest or royalties.
When the payer of the interest or royalties or the beneficial owner of the interest or royalties is a permanent establishment,
the conditions provided in the statement regarding the holding of at least 25% of the value/number of shares in the Romanian legal
person and the liability to pay the tax, without the possibility of an option or exception, would refer to the company to which the
permanent establishment located in Romania belongs. The permanent establishment shall be treated as the beneficial owner of
the interest or royalties if the interest or royalty payments represent income in respect of which the permanent establishment is liable
in the member state in which it is located to one of the taxes mentioned in the Directive/Agreement or, in the case of Belgium, to
the ”non-residents tax/belasting der niet-verblijfhouders“ or, in the case of Spain, to the ”tax on the income of non-residents/impuesto
sobre la renta de no residentes“ or to a tax which is identical or substantially similar and which is applied after 1 January 2011, in
addition or in place of the existing taxes.
The statement shall be filled in in duplicate and shall be accompanied by the certificate of tax residence issued by the tax
authority of the state where the beneficial owner of the interest or royalties is resident. When the beneficial owner of the interest
or royalties is a permanent establishment, the tax authority of the member state in which the permanent establishment is located
will certify that it is registered as a taxpayer and that is carrying on an activity in that state. At the same time, a certificate of tax
residence of the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity will be submitted.
One copy of the statement is kept by the beneficial owner of the interest or royalties, while the other is handed in to the
payer of the interest or royalties in order for the exemption to be granted.
The statement is valid for the year for which the certificate of tax residence was issued.
When the beneficial owner derives both interest and royalties from the same payer, it shall submit only one statement in
order for the exemption to be granted.
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ANEXA Nr. 16

• Directiva 90/435/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și
filialelor acestora din diferite state membre, amendată prin Directiva 2003/123/CE a Consiliului din 22 decembrie 2003,
implementată în titlul II și titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
• Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute
de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi
(prevederile art. 15 referitoare la regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state
membre).

DECLARAȚIE

pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o
persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente
într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al
unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb situat în alt
stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb
I. Beneficiarul efectiv al dividendelor
În secțiunea A se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice străine; sau
În secțiunea B se înscriu datele de identificare ale sediului permanent, incluzând în secțiunea A datele de identificare ale
persoanei juridice străine care are sediul permanent.
A
Denumirea persoanei juridice străine: ..........................................................................................................................
Cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul de rezidență al beneficiarului efectiv): ........................
Adresa completă a persoanei juridice străine: ....................................................................................................................
Reprezentant/Împuternicit: ..................................................................
Cod de identificare fiscală: .................................................................
B

Cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul în care sediul permanent își desfășoară
activitatea):.....................................................................................................................................................................
Adresa completă a sediului permanent: ........................................................................................................................
Reprezentant/Împuternicit: ...........................................................................................................................................
Cod de identificare fiscală: .....................................................................

II. Plătitorul dividendelor
În secțiunea C se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice române sau ale persoanei juridice cu sediul social
în România, înființată potrivit legislației europene.
C
Denumirea persoanei juridice române/persoanei juridice cu sediul social în România, înființată potrivit legislației
europene: ......................................................................................
Cod de identificare fiscală: .....................................................................
Adresa completă a persoanei juridice române/persoanei juridice cu sediul social în România, înființată potrivit
legislației europene: ..................................................................................................................................................................
DECLARAȚIA BENEFICIARULUI EFECTIV — POTRIVIT SECȚIUNII A

Persoana juridică străină declară că:
• are una dintre formele de organizare prevăzute în directivă/acord ...........................................................;
• este rezidentă în scopul impozitării în statul membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului
Schimb ................................................. și nu este considerată, în înțelesul unei/unui convenții/acord de evitare a dublei impuneri
încheiate/încheiat cu un stat terț, ca fiind rezident în scopul impozitării în afara Uniunii Europene sau a Asociației Europene a
Liberului Schimb;
• plătește impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, în conformitate cu legislația fiscală a statului membru al Uniunii
Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;
• are o participare minimă directă de ........ % în capitalul persoanei juridice române indicate în secțiunea C pe o perioadă
neîntreruptă de cel puțin 2 ani, începând cu ......................................;
• este beneficiarul efectiv al dividendelor;
• data plății dividendelor ........................................;
• suma totală a dividendelor ................................. euro/............................... lei pentru care se solicită scutirea de impozit.
Beneficiarul efectiv declară prin prezenta declarație că informațiile sunt adevărate și că va aduce la cunoștința agentului
plătitor care face reținerea la sursă orice schimbare apărută.

Data: ..........................

Semnătura solicitantului/reprezentantului/împuternicitului
.....................................................
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DECLARAȚIA BENEFICIARULUI EFECTIV — POTRIVIT SECȚIUNII B

Sediul permanent declară că:
• este situat pe teritoriul statului ......................................................;
• este supus impozitului pe profit sau unui impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opțiuni ori exceptări;
• persoana juridică străină pentru care sediul permanent își desfășoară activitatea are una dintre formele de organizare
prevăzute în directivă/acord ........................................................................;
• persoana juridică străină pentru care sediul permanent își desfășoară activitatea are domiciliul fiscal în ................... și
nu este considerată, în înțelesul unei/unui convenții/acord de evitare a dublei impuneri încheiate/încheiat cu un stat terț, ca fiind
rezident în scopul impozitării în afara Uniunii Europene sau Asociației Europene a Liberului Schimb;
• persoana juridică străină pentru care sediul permanent își desfășoară activitatea plătește impozit pe profit sau un impozit
similar acestuia, în conformitate cu legislația fiscală a statului membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului
Schimb, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;
• persoana juridică străină pentru care sediul permanent își desfășoară activitatea are o participare minimă directă
de ........... % în capitalul persoanei juridice române indicate în secțiunea C pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, începând
cu ........................................;
• data plății dividendelor ........................................;
• suma totală a dividendelor .............................. euro/.................................. lei pentru care se solicită scutirea de impozit.
Beneficiarul efectiv declară prin prezenta declarație că informațiile sunt adevărate și că va aduce la cunoștința agentului
plătitor care face reținerea la sursă orice schimbare apărută.

Data: ..........................

Semnătura solicitantului/reprezentantului/împuternicitului
.....................................................

PRECIZĂRI

Dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în
România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al
Asociației Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene
ori al Asociației Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului
Schimb sunt scutite de impozit dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întrunește cumulativ următoarele condiții:
1. are una dintre formele de organizare prevăzute în directivă/acord;
2. în conformitate cu legislația fiscală a statului membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb,
este considerată a fi rezidentă a statului respectiv și nu este considerată, în înțelesul unei/unui convenții/acord de evitare a dublei
impuneri încheiate/încheiat cu un stat terț, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene sau Asociației Europene
a Liberului Schimb;
3. plătește impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, în conformitate cu legislația fiscală a statului membru al Uniunii
Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb, fără posibilitatea unei opțiuni ori exceptări;
4. — are o participare minimă directă de 10% în capitalul persoanei juridice române pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin
2 ani care se încheie la data plății dividendelor — potrivit Directivei 90/435/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal
comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre, amendată prin Directiva 2003/123/CE a
Consiliului din 22 decembrie 2003;
— are o participare minimă directă de 25% în capitalul persoanei juridice române pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin
2 ani care se încheie la data plății dividendelor — potrivit Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de
stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea
veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (prevederile art. 15 referitoare la regimul fiscal comun care se aplică
societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre).
Dacă beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene
a Liberului Schimb, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridică străină pentru care sediul permanent își desfășoară activitatea
trebuie să întrunească cumulativ condițiile prevăzute la pct. 1—4.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică română care plătește dividendele trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
1. este o societate înființată în baza legii române și are una dintre următoarele forme de organizare: „societate pe acțiuni”,
„societate în comandită pe acțiuni” sau „societate cu răspundere limitată”;
2. plătește impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, care
plătește dividendul, trebuie să plătească impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări.
Declarația va fi întocmită în 2 (două) exemplare și va fi însoțită de certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea
fiscală din statul de rezidență al beneficiarului efectiv al dividendelor. În cazul în care beneficiarul efectiv al dividendelor este un
sediu permanent, autoritatea fiscală din statul membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb în care
sediul permanent este situat va certifica faptul că acesta este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe și că desfășoară activitate
în acel stat. Totodată, se va prezenta certificatul de rezidență fiscală al persoanei juridice străine pentru care sediul permanent își
desfășoară activitatea.
Un exemplar al declarației se va păstra la beneficiarul efectiv al dividendelor, iar celălalt exemplar se va depune la plătitorul
dividendelor pentru acordarea scutirii.
Declarația este valabilă pentru anul pentru care este emis certificatul de rezidență fiscală, cu excepția situației în care se
schimbă cerințele pentru acordarea scutirii.
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ANNEX No 16

• Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States, as amended by Council Directive 2003/123/EC of 22 Decembrie 2003,
implemented in Title II and Title V of Law no 571/2003 regarding the Fiscal Code, as amended.
• Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those
laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments (provisions
of article 15 regarding the common system of taxation applicable to parent companies and their subsidiaries from different Member
States).
S TAT E M E N T

for tax exemption in Romania of dividends paid by a Romanian legal person or by a legal person with the head
office located in Romania, incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union
or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment of a company from
an European Union or European Free Trade Association Member State located in another European Union
or European Free Trade Association Member State.
I. Beneficial owner of the dividends
In section A, the identification data of the foreign legal person shall be filled in; or
In section B, the identification data of the permanent establishment shall be filled in, including in section A the identification
data of the foreign legal person to which the permanent establishment belongs.
A Name of the foreign legal person: ..................................................................................................................................
Tax registration code (given by the tax authority of the state where the beneficial owner is resident): .........................
Full address of the foreign legal person: ........................................................................................................................
The representative/commissioner: .....................................................
Tax identification code: .....................................................................
B

Tax registration code (given by the tax authority of the state where the activity of the permanent establishment is
carried on): ......................................................................................
Full address of the permanent establishment: ..................................................................................................................
The representative/commissioner: .......................................................
Tax identification code: .......................................................................
II. Payer of the dividends
In section C, the identification data of the Romanian legal person or the legal person with the head office in Romania,
incorporated under European law, shall be filled in.
C
Name of the Romanian legal person/the legal person with the head office in Romania, incorporated under European
law: ......................................................................................
Tax identification code: .......................................................................
Full address of the Romanian legal person/the legal person with the head office in Romania, incorporated under
European law: ...............................................................................................................................................................
STATEMENT OF THE BENEFICIAL OWNER — UNDER SECTION A

The foreign legal person states that:
• it has one of the legal forms listed in the Directive/Agreement ..............................................................;
• it is resident for tax purposes in the European Union or European Free Trade Association Member
State ...................................................... and it is not considered resident for tax purposes outside European Union or European
Free Trade Association, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;
• it is liable to pay profit tax or a similar tax, according to the tax law of the European Union or European Free Trade
Association Member State, without the possibility of an option or exemption;
• it has a direct minimum holding of ........... % in the capital of the Romanian legal person indicated in section C for an
uninterrupted period of at least 2 years, starting with .......................................................................................................................;
• it is the beneficial owner of the dividends;
• the date when the dividends were paid .............................................................................................................................;
• the total amount of the dividends .................................. EUR/................................. lei for which the tax exemption is
requested.
The beneficial owner hereby states that the provided information is true and undertakes to notify the withholding paying
agent of any changes that have occurred in it.

Date: ...............................

Signature of the applicant/representative/commissioner
........................................................

STATEMENT OF THE BENEFICIAL OWNER — UNDER SECTION B

The permanent establishment states that:
• it is located on the territory of ............................................................................................................................................;
• it is liable to pay profit tax or a similar tax, without the possibility of an option or exemption;
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• the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity has one of the legal forms listed in
the Directive/Agreement .....................................................................................;
• the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity has its fiscal domicile
in ..................................................... and is not considered resident for tax purposes outside the European Union or European Free
Trade Association, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;
• the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity is liable to pay profit tax or a similar
tax, according to the tax law of the European Union or European Free Trade Association Member State, without the possibility of
an option or exemption;
• the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity has a direct minimum holding
of ............ % in the capital of the Romanian legal person indicated in section C for an uninterrupted period of at least 2 years,
starting with .............................................;
• the date when the dividends were paid .................................................;
• the total amount of the dividends ................................. EUR/................................. lei for which the tax exemption is
requested.
The beneficial owner hereby states that the provided information is true and undertakes to notify the withholding paying
agent of any changes that have occurred in it.

Date: ...............................

Signature of the applicant/representative/commissioner
........................................................

E X P L A N AT I O N S

Dividends paid by a company which is a Romanian legal person or a legal person with the head office in Romania,
incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union or European Free Trade Association
Member State or to a permanent establishment of a company from an European Union or European Free Trade Association
Member State located in another European Union or European Free Trade Association Member State, shall be exempted from tax
if the foreign legal person that receives the dividends meets all the conditions mentioned below:
1. has one of the legal forms listed in the Directive/Agreement;
2. according to the tax law of the European Union or European Free Trade Association Member State, it is considered to
be a resident of that State and it is not considered to be a resident for tax purposes outside the European Union or European Free
Trade Association, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;
3. it is liable to pay profit tax or a similar tax, according to the tax law of the European Union or European Free Trade
Association Member State, without the possibility of an option or exemption;
4. — has a direct minimum holding of 10% in the capital of the Romanian legal person for an uninterrupted period of at
least 2 years, which ends on the date the dividends are paid — according to the Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on
the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, as
amended by Council Directive 2003/123/EC of 22 December 2003;
— has a direct minimum holding of 25% in the capital of the Romanian legal person for an uninterrupted period of at least
2 years, which ends on the date the dividends are paid — according to the Agreement between the European Community and the
Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on
taxation of savings income in the form of interest payments (provisions of article 15 regarding the common system of taxation
applicable to parent companies and their subsidiaries from different Member States).
If the recipient of the dividends is a permanent establishment of a legal person resident in an European Union or European
Free Trade Association Member State located in another European Union or European Free Trade Association Member State, the
foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity shall meet all the conditions provided at points
1 to 4 in order for the exemption to be granted.
In order for the exemption to be granted, the Romanian legal person paying the dividends shall meet all the conditions
mentioned below:
1. it is a company incorporated under Romanian law and has one of the following legal forms: ”societate pe acțiuni“,
”societate în comandită pe acțiuni“ or ”societate cu răspundere limitată“;
2. it is liable to pay profit tax, according to the provisions of Title II of Law no 571/2003 regarding the Fiscal Code, as
amended, without the possibility of an option or exemption.
In order for the exemption to be granted, the legal person with the head office in Romania, which is the payer of the
dividends, incorporated under European law, shall be subject to profit tax, according to the provisions of Title II of Law no 571/2003
regarding the Fiscal Code, as amended, without the possibility of an option or exemption.
The statement shall be filled in in duplicate and shall be accompanied by the certificate of tax residence issued by the tax
authority of the state where the beneficial owner of the dividends is resident. When the beneficial owner of the dividends is a
permanent establishment, the tax authority of the European Union or European Free Trade Association Member State in which the
permanent establishment is located shall certify that it is registered as a taxpayer and that is carrying on an activity in that state.
At the same time, a certificate of tax residence of the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an
activity shall be submitted.
One copy of the statement is kept by the beneficial owner of the dividends, while the other is handed in to the payer of the
dividends in order for the exemption to be granted.
The statement is valid for the year for which the certificate of tax residence was issued, except for the case in which the
conditions required for the exemption to be granted have changed.
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A C T E A L E C O M I S I E I D E S U P R AV E G H E R E A A S I G U R Ă R I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind sancționarea Societății Comerciale „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L.
cu retragerea autorizației de funcționare
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,
cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39
alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul ședinței din data de
12 ianuarie 2011, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.24 din 6 ianuarie 2011 privind controlul inopinat efectuat la Societatea
Comercială „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiești, Str. Poștei nr. 17, camerele 2, 4
și 5, județul Prahova, nr. de ordine în registrul comerțului J29/3470/14.12.2007, CUI 22936465, înscrisă în Registrul brokerilor de
asigurare cu nr. RBK-482, reprezentată de domnul Ciuperca Bogdan, director executiv,
a constatat următoarele:
1. Societatea Comercială „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. a înregistrat la oficiul registrului comerțului hotărârea
asociatului unic privind lichidarea societății, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel au fost încălcate
prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) și
(2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei
de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor
art. 39 alin. (2) lit. a), c), și q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
2. Societatea Comercială „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. nu mai deține sediu social, ceea ce reprezintă o
încălcare a prevederilor art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare
prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie
contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
3. Societatea Comercială „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. nu are conducător executiv. Astfel au fost încălcate
prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2
lit. h) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei
de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
4. Societatea Comercială „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. nu a mai desfășurat activitate de intermediere în
asigurări și nu a mai încasat venituri din activitatea de brokeraj de la data de 31 mai 2010.
5. Planul de conturi specific brokerilor de asigurare și funcțiunea conturilor 401 „Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii
privind primele intermediate” și 462 „Creditori diverși” nu au fost respectate, iar în contabilitate s-a evidențiat eronat denumirea
conturilor sintetice: 401 („Furnizori”, în loc de „Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind primele intermediate”) și 411
(„Clienți”, în loc de „Decontări privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere”). Astfel au fost încălcate prevederile
cap. III pct. 2 și ale cap. VIII din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor,
aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările
ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
6. Societatea Comercială „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. nu a făcut dovada deținerii unui contract valabil de
răspundere civilă profesională pentru perioada 29 martie 2010—12 aprilie 2010 și pentru perioada cuprinsă între 13 iulie 2010 până
la data finalizării controlului. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de
reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările
ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
7. Societatea Comercială „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. nu a transmis raportările contabile aferente
semestrului I 2010, raportările aferente trimestrului II 2010 și raportările privind taxa de funcționare aferente trimestrului II 2010.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate
cu prevederile art. 3 pct. II și pct. III lit. a)—e) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care
trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2)
lit. a), f), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
8. Societatea Comercială „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. nu a achitat taxa de funcționare aferentă perioadei
1 aprilie 2010—31 mai 2010, în sumă de 185 lei. Astfel au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000,
cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
*) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 a fost abrogat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere
a acesteia.
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9. Societatea Comercială „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. nu a transmis numele persoanei desemnate cu
responsabilități în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și nu a transmis procedurile interne
în materie de cunoaștere a clientului, de raportare, de păstrare a evidențelor, de evaluare și gestionare a riscurilor, pentru a preveni
și împiedica implicarea sa în operațiuni suspecte de spălare a banilor și finanțare a actelor de terorism.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,
coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) și art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării
actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 24/2008. Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) și m3) din Legea 32/2000, cu modificările
și completările ulterioare.
Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraților și al promovării stabilității activității de
asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în ședința din data de 12 ianuarie 2011,
sancționarea Societății Comerciale „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare, în
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,
drept care decide:
Art. 1. — Se sancționează Societatea Comercială rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor
„Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L., cu sediul social în asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei
municipiul Ploiești, Str. Poștei nr. 17, camerele 2, 4 și 5, județul decizii, și va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
Prahova,
nr.
de
ordine
în
registrul
comerțului dovada acestei notificări.
J29/3470/14.12.2007, CUI 22936465, înscrisă în Registrul
Art. 4. — (1) Împotriva prezentei decizii Societatea
brokerilor de asigurare cu nr. RBK-482, cu retragerea Comercială „Asieuropean Broker de Asigurare” — S.R.L. poate
autorizației de funcționare, în conformitate cu prevederile art. 39 face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de
alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și
art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 2. — Societatea Comercială „Asieuropean Broker de completările ulterioare.
(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu
Asigurare” — S.R.L. va transmite Comisiei de Supraveghere a
suspendă,
pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii
Asigurărilor dovada rezilierii contractelor de intermediere care
mai sunt în vigoare, precum și a faptului că nu mai are datorii sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2)
din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
sau documente cu regim special nepredate.
Art. 5. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
Art. 3. — Societatea comercială menționată la art. 1 are
obligația să își notifice clienții în vederea efectuării plății ratelor României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea
scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 10 februarie 2011.
Nr. 102.

RECTIFICĂRI
La forma republicată a Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011, se face următoarea rectificare (care aparține
Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— la art. 81 lit. b), în loc de: „b) Agenția Națională Antidoping cu Agenția Națională Anti-Doping;” se va citi:
„b) Agenția Mondială Antidoping cu Agenția Mondială Anti-Doping;”.
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