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Decizia nr. 2161 din 25.10.2011  privind solutionarea 
contestatiei formulate de SC X SRL, cu domiciliul fiscal in B., bd. M. 

K., nr. .., bl. .., ap…, inregistrata la Directia Generala a Finantelor 
Publice sub nr. …./21.09.2011 si reinregistrata sub nr. …../27.09.2011 

 
 

  Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de catre 
Activitatea de Inspectie Fiscala prin adresa nr. ..../26.09.2011, inregistrata sub 
nr. ..../27.09.2011 asupra contestatiei depuse de SC X SRL, in calitate de 
reprezentant al societatii nerezidente Z M din P. impotriva deciziei de 
rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile 
neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in 
Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene nr..../07.01.2011 
emisa de Activitatea de Inspectie Fiscala. 
 
      Contestatia are obiect suma de .... lei, reprezentand taxa pe valoarea 
adaugata respinsa la rambursare. 
    
  Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 
alin.(1), art. 206, art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.b) din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Directia 
Generala a Finantelor Publice este investita sa se pronunte asupra contestatiei. 
 
  I. Prin contestatia formulata, SC X SRL, in calitate de reprezentant al 
societatii Z M din P., solicita admiterea acesteia, precizand urmatoarele:   
  Motivul care a stat la baza respingerii cererii nr. ..../17.03.2009 de 
rambursare a taxei pe valoarea adaugata aferenta perioadei 01.01.2008 – 
31.12.2008 a fost ca nu a prezentat un certificat de inregistrare in scopuri de 
TVA emis de Autoritatea Fiscala din P. in original si insotit  de traducerea 
autorizata a acestuia, insa acest certificat a fost depus la ANAF B. – Serviciul 
reprezentante, ambasade si administrare contribuabili nerezidenti in  data de 
22.10.2010. 
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  Conform legislatiei romane in vigoare, daca la data depunerii dosarului 
exista deja depus acest document, care se incadra in termenul de 1 an, nu mai 
este necesara depunerea unui alt document justificativ. 
 
  II. Prin decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru 
persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze 
in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene 
nr. .../07.01.2011, organele de inspectie fiscala au constatat urmatoarele: 
  In baza art. 147^2 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare si a art. 83 alin. (2) din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a cererii de rambursare pentru 
persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in 
alt stat membru al Uniunii Europene, pentru perioada 01.01.2008 – 31.12.2008, 
inregistrata sub nr...../17.03.2009 si a analizei efectuate in data de 07.01.2011, 
a fost respinsa la rambursare taxa pe valoarea adaugata  in suma de ..... lei, 
solicitata de societatea Z M din P. 
  Persoana juridica nerezidenta Z M nu a facut dovada ca este o 
persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in statul in care este 
stabilita, respectiv nu a prezentat un certificat de inregistrare in scopuri de TVA 
emis de Autoritatea Fiscala din P. in original si insotit de traducerea autorizata 
in limba romana, conform prevederilor pct. 49 alin. (5) lit. b) Titlul VI Taxa pe 
valoarea adaugata din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
  Astfel, societatea nerezidenta Z M nu poate beneficia de restituirea 
sumei solicitate intrucat nu au fost indeplinite prevederile legale cu privire la 
rambursarea taxei pe valoarea adaugata, repectiv Ordinul ministrului finantelor 
publice nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de 
rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile 
neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in 
Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene si  Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
  III. Luand in considerare sustinerile contestatoarei, constatarile 
organelor de inspectie fiscala, documentele existente la dosarul contestatiei, 
precum si actele normative invocate de contestatoare si de organele de 
inspectie fiscala, s-au retinut urmatoarele: 
  
  Cauza supusa solutionarii este daca societatea nerezidenta Z M 
indeplineste conditiile pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata in 
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suma de .... lei, respinsa prin decizia de rambursare a taxei pe valoarea 
adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt 
obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt 
stat membru al Uniunii Europene nr...../07.01.2011 emisa de Activitatea de 
Inspectie Fiscala. 
 
  In fapt, prin decizia nr..../07.01.2011, organele de inspectie fiscala  au 
respins la rambursare taxa pe valoarea adaugata in suma de ....... lei, aferenta 
perioadei 01.01.2008 – 31.12.2008, solicitata de SC X SRL, in calitate de 
reprezentant al societatii Z M din P., deoarece societatea nu a prezentat un 
certificat de inregistrare in scopuri de TVA emis de Autoritatea Fiscala din 
Polonia, in original si insotit de traducerea autorizata in limba romana.  
  SC X SRL, in calitate de reprezentant al societatii Z M din P., 
precizeaza prin contestatia formulata, ca in data de 22.10.2010 a depus la 
Serviciul Reprezentante, Ambasade si Administrare Contribuabili Nerezidenti 
din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a municipiului B., certificatul 
de TVA  in original, insotit de traducerea autorizata a acestuia, pe care le 
anexeaza la contestatie. 
  Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei nr. 
.../23.09.2011, organele de inspectie fiscala au precizat ca intrucat ulterior 
societatea a prezentat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de 
Autoritatea Fiscala din P., in original si insotit de traducerea in limba romana, 
indeplineste conditiile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata in suma de 
..... lei.  
 
  In drept, art. 147^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
precizeaza: 

“(1) În condi Ńiile stabilite prin norme: 
 a) persoana impozabil ă neînregistrat ă şi care nu este obligat ă să 

se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabi lit ă în alt stat membru, 
poate solicita rambursarea taxei achitate;” 

 
Pct. 49 din Normele medotodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, prevede: 
  “(5) Pentru a indeplini conditiile pentru rambursar e, orice 
persoana impozabila prevazuta la alin. (3) trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele obligatii: 
     b) sa faca dovada ca este o persoana impozabil a inregistrata in 
scopuri de TVA intr-un stat membru, sub forma unui certificat emis de 
autoritatea competenta din statul membru in care ac easta este stabilita. 
Totusi, atunci cand autoritatea fiscala competenta romana poseda deja o 
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astfel de dovada, nu este obligatoriu ca persoana i mpozabila sa aduca 
noi dovezi pe o perioada de un an de la data emiter ii primului certificat de 
catre autoritatea competenta a statului in care est e stabilita;” 
 
  In temeiul prevederilor legale citate si avand in vedere cele aratate in 
continutul deciziei, se retine ca intrucat SC X SRL, in calitate de reprezentant al 
societatii Z M a prezentat certificatul din data de 02.07.2008 emis de 
autoritatea fiscala din P. si traducerea autorizata a acestuia in limba romana, 
din care rezulta ca societatea este inregistrata in scopuri de TVA sub nr. ......,  
aceasta indeplineste conditiile pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata 
in suma de ..... lei, motiv pentru care contestatia urmeaza sa fie admisa iar 
decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele 
impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri 
de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene nr. 
..../07.01.2011 urmeaza sa fie anulata. 
  
  Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul 
prevederilor art. 210 si art. 216 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se  
 
 

DECIDE 
 
 
  Admiterea contestatiei formulate de SC X SRL, cu domiciliul fiscal in 
B., bd. M. K., nr. .., et. .., ap. .. si anularea deciziei de rambursare a taxei pe 
valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt 
obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat 
membru al Uniunii Europene nr. .../07.01.2011. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
 


