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InfoLegal – Reprezentantul fiscal 

 

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 inregistrarea ca reprezentant fiscal pentru persoanele 

nerezidente. 

Reprezentantul fiscal acționează în numele persoanei care l-a desemnat, reprezentând 

interesele acesteia pe teritoriul unui stat în care desfășoară operațiuni economice specifice obiectului 

său de activitate. 

În legislația fiscală din România, reprezentantul fiscal este reglementat doar din punctul de 
vedere al taxei pe valoarea adăugată. Reprezentantul fiscal nu trebuie confundat cu împuternicitul 

desemnat în baza prevederilor art. 18 din Codul de procedură fiscală sau cu reprezentanța unei firme 
străine în România. 

Reprezentantul fiscal este numit numai de către firme nestabilite în România (persoane 

nerezidente).  

Cine trebuie să numească un reprezentant fiscal? 

Desemnarea unui reprezentant fiscal este obligatorie doar pentru firmele care nu sunt stabilite 
în Comunitatea Europeană, pentru operațiunile economice desfășurate pe teritoriul României. 

Firmele stabilite in Uniunea Europeană au două posibilități pentru acoperirea tuturor 

obligațiilor care le revin din punct de vedere al Taxei pe Valoarea Adăugată: 

 să se înregistreze în scopuri de T.V.A. pe teritoriul României; 

 să își desemneze un reprezentant fiscal pe teritoriul României. 

  
            O firma nerezidentă în România nu poate desemna mai mulți reprezentanți fiscali pentru 

operațiunile taxabile sau scutite cu drept de deducere desfășurate în România. 

Desemnarea unui reprezentant fiscal este reglementată în România prin Codul Fiscal. 

Ce persoane pot îndeplini calitatea de reprezentant fiscal? 

Calitatea de reprezentant fiscal se poate dobândi de către orice persoană impozabilă stabilită 

în România, înregistrată în scopuri de T.V.A., care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

 are în România un sediu central, o sucursală, o fabrică, un atelier, o agenție, un birou, un 

birou de vânzări sau cumpărări, un depozit; 

 este condusă de un reprezentant legal ca persoană imputernicită ăa reprezinte firma în 

relațiile cu clienții și furnizorii; 

 reprezentantul legal este împuternicit să efectueze achiziții, importuri, livrări de bunuri și 

prestări de servicii; 
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 obiectul de activitate al firmei este livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, conform 

Codului Fiscal. 

Care este procedura de desemnare a unui reprezentant fiscal? 

Această procedură este reglementată prin normele de aplicare a Codului fiscal. 

În vederea desemnării unui reprezentant fiscal, persoana nerezidentă în România trebuie sa 
depuna o cerere de numire la organul fiscal teritorial la care firma care urmează să îndeplinească 

atribuțiile de reprezentant fiscal este înregistrată. 

Persoana nerezidentă va anexa, la cerere: 

1) declarația de începere a activității în România, ce va cuprinde data, volumul și natura 
activității care urmează a fi desfașurată în România; 

2)  copie după actul de constituire în străinătate a firmei străine; 

3)  acceptul scris al firmei propuse ca reprezentant fiscal pentru desfășurarea respectivei 

activități. 

După acceptarea cererii, organul fiscal competent atribuie reprezentantului fiscal un cod de 
înregistrare în scopuri de T.V.A. și eliberează decizia de aprobare a acestuia. 

Începând cu momentul în care reprezentantul fiscal devine activ, persoana nerezidemtă în 

România trebuie să comunice tuturor clienților și furnizorilor săi datele de identificare ale 
reprezentantului său fiscal, pentru toate operațiunile efectuate pe teritoriul României, după cum 

urmează: 

 denumirea și adresa; 

 codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. 

Care sunt obligațiile unui reprezentant fiscal? 

Prin mandatul primit, reprezentantul fiscal trebuie să emită facturi și să le transmită clienților 
firmei nerezidente care l-a desemnat. 

Reprezentantul fiscal trebuie să întocmească evidența fiscală, corectă și completă a tuturor 

operațiunilor realizate de persoana nerezidentă pe teritoriul Romaniei. În baza acestor evidențe 
fiscale, trebuie să întocmească și să depună la organul fiscal competent toate raportările fiscale 

referitoare la T.V.A. 
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