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Către : Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală -ANAF

In atenţia : Domnului  Preşedinte Daniel Chiţoiu

Subiect : Ordinul nr.1415/2007 şi aplicabilitatea sa în cazul serviciilor pe Internet

Domnule Preşedinte, 

Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet,  persoană juridică romană de drept privat,  fără scop 

patrimonial, ce funcţionează potrivit Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

având ca scop declarat promovarea unei utilizări legale a serviciilor societăţii informaţionale, vă aducem 

la cunoştinţă următoarele:

La data de 27 septembrie 2007, a fost emis de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 

Ordinul nr.1415/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice 

române şi  persoane juridice sau fizice străine nerezidente,  publicat  în Monitorul  Oficial  al  României, 

Partea I, nr. 699 din 17 octombrie 2007. Prin dispoziţiile art.1 alin.(1) din actul normativ menţionat,  se 

instituie, în sarcina persoanelor juridice române „beneficiare ale unor prestări de servicii de natura 

activităţilor de lucrări de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, 

de asistenţă tehnică şi a oricăror alte activităţi”, obligativitatea înregistrării contractelor încheiate cu 

partenerii  „persoane juridice sau fizice străine nerezidente”. 

Dispoziţiile ordinului enunţat, deşi emise în temeiul pct.21 alin.(1) din normele metodologice de 

aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, nu circumstanţiază tipurile de relaţii contractuale avute 

în vedere, fapt ce a generat controverse şi complicaţii pentru subiecţii participanţi pe piaţa serviciilor pe 

Internet .

Prin specificul activităţilor prestate şi a naturii globale a Internetului,  persoanele juridice din 

domeniul societăţii informaţionale contractează în mod frecvent cu parteneri străini nerezidenţi, 

fiind astfel în mod frecvent beneficiare ale unor servicii în special de publicitate pe Internet  (furnizate 

de firme din străinătate precum Google Adwords, MSN adCenter, Yahoo Search Marketing, Adbrite, etc) 
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sau înregistrare a numelor de domenii .com, .net, .org, .eu, etc unde există multe firma agreate in acest 

sens – GoDaddy, Namecheap, DynaDot,  DomainSite etc.),  context în care ar  fi  incidente prevederile 

Ordinului nr.1415/2007. 

Cu  toate  acestea,  contractele  în  cauză  nu  sunt  aferente unor  activităţi  de  genul  celor 

desfăşurate printr-un agent, printr-o autorizare sau care să implice asumarea unor obligaţii de natură 

comercială  pe  teritoriul  Romaniei  „în  numele  nerezidentului”,  precum modelele  de  contractare  strict 

corelate  cu  noţiunea  de  sediu  permanent  la  care  se  face  trimitere  prin  pct.21  alin.(1)  din  normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

Firmele din strainatate care ofera astfel de servicii se adresează întregii pieţe globale care este la 

dispoziţia oricărui utilizator de Internet, fără vreo legătură specială cu anumite persoane juridice române. 

Mai mult, contracteleîn cauză pot fi de valori economice insignifiante – cele  de înregistrare a unui nume 

de domeniu de tip „.com” sunt de obicei în jurul cifrei de 9-10 USD/an , iar cele de publicitate pe Internet 

pot sa înceapă de la sume infime de genul 0.10 USD/click. 

Considerăm astfel  că  este  necesară definirea clară a sferei  de aplicabilitate  a  dispoziţiilor 

Ordinului  nr.1415/2007 sau  limitarea  acesteia  la  contractele  de  o  anumita  valoare,  prevederile  ce 

instituie obligativitatea înregistrării contractelor cu nerezidenţi trebuind a fi luate în considerare inclusiv 

de societăţile romanesti ce prestează servicii pe Internet, în măsura în care acestea sunt subiecte de drept 

vizate prin reglementarea în cauză. 

În sensul celor prezentate, vă adresăm rugămintea de  a ne transmite un punct de vedere, în 

scris, în ceea ce priveşte aplicabilitatea dispoziţiilor actului normativ menţionat contractelor încheiate 

în mod uzual în cursul firesc al activităţii unei societăţi din România, cu specificaţiile enunţate.

Cu stimă, 

Director Executiv

BOGDAN MANOLEA

Bucureşti, 16.11.2007
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