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ÎNFIINŢAREA, AUTORIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI OBLIGAŢIILE FISCALE  ALE 

REPREZENTANŢELOR ÎN ROMÂNIA 

Baza legală: Decretul Lege  122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi 

organizaţiilor străine,  TITLUL VI -  Capitolul III “Impozitul pe reprezentanţe” , articolul235-237 din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal, punctul24-26 din Hotărârea Guvernului 1/2016 privind normele metodologice date în aplicarea Codului fiscal , Legea 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, Ordinul ANAF 2089/2007, Ordinul ANAF 3775/2015, Ordinul MFP 1230/2006, Ordinul MFP 

460/2004 . 

ÎNFIINŢAREA REPREZENTANŢEI 

   Depunerea cererii pentru autorizarea de funcţionare la Departamentul de Comerţ Exterior din 

cadrul Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri, de către persoana juridică străină.  

    Documentele necesare a fi prezentate pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a unei 

reprezentanţe sunt următoarele: 

     1. atestat, în original, din partea Camerei de Comerţ şi Industrie  - Registru de comerţ din 

ţara de unde îşi are sediul firma, care confirmă existenţa legală, obiectul de activitate şi capitalul 

social al firmei străine; 

2. certificat de bonitate, în original, eliberat de o bancă comercială prin care firma străină îşi 

derulează operaţiunile financiare; 

3.  statut (sau memorandum de asociere), în copie, atestând forma de organizare şi modul de 

funcţionare a firmei străine; 

4. împuternicire, în original, a şefului de reprezentanţă eliberată de firma străină, autentificată 

de un jurist sau notar. 

    În 30 de zile de la data înregistrării cererii se emite autorizaţia sau, motivat se respinge cererea. 

Obs. Întrucât reprezentanţa nu are personalitate juridică, nu se înregistrează la Registrul Comerţului. 

AUTORIZAREA  REPREZENTANŢEI 

       Autorizaţia de funcţionare va stabili obiectul, condiţiile de exercitare a activităţii, durata şi 

sediul reprezentanţei.  

Persoanele juridice străine, prin reprezentanţe înfiinţate în România, nu sunt abilitate să 

desfăşoare activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, aceste reprezentanţe neavând 

calitatea de persoană juridică. [punctul24 alineatul(1) din norme dat în aplicarea art.235 ]    

ÎNREGISTRAREA FISCALĂ A REPREZENTANŢEI 

     Orice persoană juridică străină, care înfiinţează sau desfiinţează o reprezentanţă în cursul 

anului fiscal, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la organul fiscal competent, în termen 

de 30 de zile de la data la care reprezentanţa a fost înfiinţată sau desfiinţată.[articolul 237 alineatul  (3) 

Cod fiscal] 

Înregistrarea fiscală a reprezentanţelor persoanelor juridice străine, care îşi au sediul sau 

îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, se face prin completarea şi depunerea declaraţiei 

de înregistrare fiscală (formular 015) la organul fiscal competent. 

Organul fiscal competent 

- Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi are competenţa de administrare a 

obligaţiilor fiscale ale reprezentanţelor societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine, care au 
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sediul în municipiul Bucureşti, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România. 

- Administraţiile judeţene ale finanţelor publice au competenţa de administrare a obligaţiilor 

fiscale ale reprezentanţelor societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine autorizate potrivit legii 

să îşi desfăşoare activitatea în România, care au sediul în raza lor teritorială. 

 

IMPOZITUL PE REPREZENTANŢĂ 

Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 

4.000 euro/an, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR pentru ziua în care se 

efectuează plata impozitului la bugetul de stat, în 2 tranşe egale: 25 iunie şi 25 decembrie a anului 

de impunere. 

Obs.: Potrivit articolul 155 alineatul (2) din Codul de procedură fiscală,  scadenţa şi/sau termenul de declarare care se 

împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 

decembrie, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară 

datei de 21 decembrie. 

Orice persoană străină care datorează impozitul pe reprezentanţă are obligaţia de a depune o 

declaraţie anuală* la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 

de impunere. 

Cuantumul impozitului pe reprezentanţă diferă în funcţie de momentul înfiinţării sau după caz al 

desfiinţării reprezentanţei. În funcţie de acest moment în cursul unui an fiscal, impozitul datorat 

pentru anul respectiv se calculează proporţional cu numărul de luni de existenţă a reprezentanţei în 

anul fiscal respectiv. 

În cazul persoanelor juridice străine care înfiinţează o reprezentanţă în România în cursul unei 

luni din anul de impunere, impozitul pentru anul de impunere se calculează începând cu data de 1 a 

lunii în care reprezentanţa a fost înfiinţată până la sfârşitul anului respectiv. Pentru reprezentanţele 

care se desfiinţează în cursul anului de impunere impozitul anual se recalculează pentru perioada 

de activitate de la începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în care a avut loc 

desfiinţarea reprezentanţei. 

Reprezentanţele sunt obligate să conducă evidenţa contabilă prevăzută de legislaţia din 

România. 

(articolul 235-237 Cod fiscal, punctele 25-26 din norme) 

*Obs.: Modelul “Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe”  cât şi “Declaraţia fiscală depusă la organul fiscal 

din România de persoanele juridice străine care înfiinţează sau desfiinţează o reprezentanţă în cursul anului fiscal 

reprezentanţe” se găsesc pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea legislaţie/formulare fiscale şi ghid de completare/arhivă 

formulare. 

ÎNCHIDEREA UNEI REPREZENTANŢE LA  DEPARTAMENTUL DE COMERŢ  EXTERIOR 

Documentele necesare pentru închiderea unei reprezentanţe sunt următoarele: 

- decizia consiliului director al firmei mamă prin care se hotărăşte închiderea reprezentanţei; 

- adresă de solicitare, din care să rezulte data închiderii reprezentanţei; 

- scrisoare eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, din care să rezulte că reprezentanţa 

nu are obligaţii fiscale; 

http://www.anaf.ro,/


 
                   ROMÂNIA                                                                                             
                   MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                                          

                     Agentia Nationala de Administrare Fiscala                                           
                   Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Brașov       

                       Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili                                                                                
Adresa: B-dul M. Kogalniceanu numărul7,                                                                          

                                                                                                                                                                                      
loc. Brașov, jud. Braşov – 500090                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                       

 

 3 

- copie a ultimei autorizaţii de funcţionare. 

                                                                                                     

Material eleborat în data de 12.07.2017 


