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InfoLegal – Sediul permanent 

 

Continuăm astăzi seria de subiecte de interes general din sfera financiară si fiscală propusă 
anterior de Curierul Zilei, cu ajutorul echipei JBE Accountants & Taxes, venind în întmpinarea 

întrebărilor dumneavoastră referitoare la sediile permanente ale persoanelor nerezidente în România. 

Sediul permanent este un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea unui 

nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. 

Un sediu permanent presupune: 

• un loc de conducere, sucursală, birou, fabrică, magazin, atelier, precum şi o mină, un puţ de 

ţiţei sau gaze, o carieră sau alte locuri de extracţie a resurselor naturale, precum şi 

• locul în care continuă să se desfăşoare o activitate cu activele şi pasivele unei persoane 

juridice române care intră într-un proces de reorganizare. 

Un sediu permanent presupune un şantier de construcţii, un proiect de construcţie, ansamblu 

sau montaj sau activităţi de supervizare legate de acestea, numai dacă şantierul, proiectul sau 
activităţile durează mai mult de 6 luni. 

Prin derogare de la prevederile anterioare un sediu permanent nu presupune următoarele: 

a) folosirea unei instalaţii numai în scopul depozitării sau al expunerii produselor ori bunurilor 
ce aparţin nerezidentului; 

b) menţinerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident numai în scopul de 
a fi depozitate sau expuse; 

c) menţinerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident numai în scopul de 

a fi procesate de către o altă persoană; 

d) vânzarea de produse sau bunuri ce aparţin unui nerezident, care au fost expuse în cadrul 

unor expoziţii sau târguri fără caracter permanent ori ocazionale, dacă produsele ori bunurile sunt 
vândute nu mai târziu de o lună după încheierea târgului sau a expoziţiei; 

e) păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achiziţionării de produse sau bunuri ori 
culegerii de informaţii pentru un nerezident; 

f) păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul desfăşurării de activităţi cu caracter 
pregătitor sau auxiliar de către un nerezident; 

g) păstrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinaţie a activităţilor prevăzute la lit. 

a)-f), cu condiţia ca întreaga activitate desfăşurată în locul fix să fie de natură preparatorie sau 
auxiliară. 
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O persoană nerezidentă este considerată a avea un sediu permanent în România, în ceea ce 

priveşte activităţile pe care o persoană, alta decât un agent cu statut independent, le întreprinde în 

numele nerezidentului, dacă persoana acţionează în România în numele nerezidentului şi dacă este 
îndeplinită una din următoarele condiţii: 

a) persoana este autorizată şi exercită în România autoritatea de a încheia contracte în 
numele nerezidentului, cu excepţia cazurilor în care activităţile respective sunt limitate la cele 

prevăzute la lit. a)-f) prezentate mai sus; 

b) persoana menţine în România un stoc de produse sau bunuri din care livrează produse sau 
bunuri în numele nerezidentului. 

Un nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România dacă doar desfăşoară 
activitate în România prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent 

intermediar având un statut independent, în cazul în care această activitate este activitatea obişnuită 
a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Dacă activităţile unui astfel de agent 

sunt desfăşurate integral sau aproape integral în numele nerezidentului, iar în relaţiile comerciale şi 

financiare dintre nerezident şi agent există condiţii diferite de acelea care ar exista între persoane 
independente, agentul nu se consideră ca fiind agent cu statut independent. 

Un nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România numai dacă acesta 
controlează sau este controlat de un rezident ori de o persoană ce desfăşoară o activitate în România 

prin intermediul unui sediu permanent sau altfel. 

Persoanele juridice române beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităţilor de 
lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi, 

executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligaţia să 

înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii 
instituite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Contractele încheiate de persoane juridice române cu persoane juridice străine sau persoane 
fizice nerezidente pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării 

potrivit prezentelor dispoziţii. Pentru încadrarea ca sediu permanent a unui şantier de construcţii sau a 
unui proiect de construcţie, ansamblu ori montaj sau a activităţilor de supraveghere legate de acestea 

şi a altor activităţi similare, se va avea în vedere data de începere a activităţii din contractele încheiate 
cu persoanele juridice române beneficiare sau orice alte informaţii ce probează începerea activităţii. 

Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate în mod direct cu 

primul contract ce a fost executat se adaugă la perioada care s-a consumat la realizarea contractului 
de bază. 

Sediul permanent al unei persoane fizice se consideră a fi baza fixa. 
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