
   DECIZIA NR. 152
    

Directia generala a finantelor publice, Biroul de solutionare a contestatiilor a fost
sesizata de Directia Generala a Finantelor Publice prin adresa cu privire la   contestatia
formulata de X.
   

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse de organele fiscale din
cadrul D.G.F.P. in Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru
persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii
Europene, prin care s-a respins la rambursare TVA.

Contestatia  este  depusa in termenul legal prevazut de art 207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, in raport de comunicarea  
Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile
nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, transmisa pe
portal si de data inregistrarii contestatiei la D.G.F.P., conform stampilei acestei institutii.

Prin adresa, Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala a declinat competenta de solutionare a contestatiei
formulata de X impotriva  Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru
persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii
Europene, depusa la D.G.F.P, altui organ de solutionare a contestatiei   in conformitate
cu prevederile art.3 alin.(1) din Ordinul nr.3333/2011 privind conditiile de delegare a
competentei de solutionare a contestatiilor altui organ de solutionare.

D.G.F.P.Bucuresti -Serviciul Solutionare Contestatii, in baza adresei Directiei
Generale de Solutionare a Contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala, a transmis dosarul contestatiei si contestatia formulata de X catre
D.G.F.P.-Biroul Solutionare Contestatii, spre solutionare.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.36(3),  art. 205,
art.207 si art. 209 din O.G. nr.92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala,
pct.5.8 din Ordinul 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, coroborat cu prevederile art.7
din Directiva a 8-a 79/1072/EEC din data de 06.12.1979,  D.G.F.P. este legal investita
sa solutioneze  contestatia formulata de  X.

I.X formuleaza contestatie impotriva Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea
adaugata pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat
membru al Uniunii emisa de Serviciul de Reprezentante Straine, Ambasade, si
Administrarea Contribuabililor Nerezidenti din cadrul D.G.F.P., prin care s-a respins la  
rambursare TVA .

Societatea contestatoare sustine ca motivul respingerii la rambursare a TVA l-a
constituit nerespectarea prevederilor legale referitoare la rambursarea TVA respectiv
facturile transmise au inscrisa TVA doar in valuta.

In contestatia formulata societatea contestatoare sustine ca a refacut facturile in
temeiul art.1 alin.(2) din Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile cu
modificarile si completarile ulterioare si solicita reanalizarea cererii de rambursare a TVA
in baza facturilor refacute si atasate prezentei contestatii.
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II.Prin  Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele
impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene ,
organele fiscale din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice au respins la
rambursare  TVA, in temeiul prevederilor art.146 alin.(1) lit.a) coroborat cu prevederile
art.155 alin.(5), art.159 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal precum si  
pct.72 alin.(1)  din H.G. Nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, pe motiv ca persoana impozabila nerezidenta  a  
prezentat facturi de justificare a TVA solicitata la rambursare, care aveau inscrisa TVA
doar in valuta (USD).

III. Luand in considerare constatarile organelor  de inspectie fiscala, sustinerile
societatii contestatoare, documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile
actelor normative in vigoare in perioada supusa verificarii, se retin urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice prin Biroul de Solutionare a
Contestatiilor este investita sa se pronunte daca X are dreptul la rambursarea
taxei pe valoarea adaugata, solicitata la rambursare prin cererea  de rambursare a
TVA catre persoane impozabile nestabilite in Romania, inregistrata la Directia
Generala a Finantelor Publice Bucuresti in conditiile in care organul fiscal nu a
analizat daca societatea contestatoare  indeplineste conditiile pentru rambursarea
TVA, stipulate expres de legislatia din Romania.
 

In  fapt, societatea nerezidenta   X a solicitat rambursarea TVA aferenta facturilor
reprezentand contravaloare chirie  emise, pe perioada august 2011-decembrie 2011,  de
societatea inregistrate in scopuri de TVA in Romania,  dupa cum rezulta din  Cererea  
de rambursare  a taxei pe valoarea adaugata catre persoanele impozabile nestabilite  in
Romania depusa la Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti.

Prin  Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele
impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene,
organele fiscale din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice au respins la
rambursare  TVA aferenta facturilor reprezentand contravaloare chirie emise  de SC E,
pe motiv ca persoana impozabila nerezidenta a  prezentat facturile care au inscrisa taxa
pe valoarea adaugata in USD si nu in lei, incalcandu-se astfel prevederile art.146 alin.(1)
lit.a) coroborat cu prevederile art.155 alin.(5), art.159 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal precum si  pct.72 alin.(1)  din H.G. Nr.44/2004 privind Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

In contestatia formulata societatea contestatoare sustine ca a refacut facturile in
cauza,  in conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Ordinul nr.3512/2008 privind
documentele financiar contabile cu modificarile si completarile ulterioare si solicita
reanalizarea cererii de rambursare a TVA in baza facturilor refacute si atasate prezentei
contestatii.
   

In speta,  sunt aplicabile dispozitiile art.147^2 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si pct.49 din H.G. nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, in
vigoare incepand cu data de 01.01.2010,  potrivit carora:    

-art.147^2 din Legea nr.571/2003
“(1) În condi�iile stabilite prin norme:

2/12



a) persoana impozabil� nestabilit� în România care este stabilit� în alt stat
membru, neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se înregistreze în scopuri de
TVA în România, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat�
achitate pentru importuri �i achizi�ii de bunuri/servicii, efectuate în România;

-pct.49 din H.G. Nr.44/2004
“(1) În baza art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal orice persoan�

impozabil� nestabilit� în România, dar stabilit� în alt stat membru, poate beneficia
de rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat� achitate pentru importuri �i achizi�ii
de bunuri/servicii efectuate în România. Taxa pe valoarea ad�ugat� se
ramburseaz� de c�tre România, statul membru în care au fost achizi�ionate
bunuri/servicii sau în care s-au efectuat importuri de bunuri, dac� persoana
impozabil� respectiv� îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii:

a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut în România sediul
activit��ii sale economice sau un sediu fix de la care s� fi efectuat opera�iuni
economice sau, în lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau re�edin�a sa
obi�nuit�;

b) pe parcursul perioadei de rambursare nu este înregistrat� �i nici nu este
obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 153 din
Codul fiscal;

c) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri �i nu a prestat
servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României, cu excep�ia
urm�toarelor opera�iuni:

1. prestarea de servicii de transport �i de servicii auxiliare acestora, scutite
în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c) - f), h) - m), art. 144 alin. (1) lit. c) �i art. 144^1
din Codul fiscal;

2. livrarea de bunuri �i prestarea de servicii c�tre o persoan� care are
obliga�ia de a pl�ti TVA în conformitate cu art. 150 alin. (2) - (6) din Codul fiscal.

(2) Nu se ramburseaz�:
a) taxa pe valoarea ad�ugat� care, conform Codului fiscal, a fost facturat�

incorect;
b) taxa pe valoarea ad�ugat� facturat� pentru livr�ri de bunuri care sunt

sau pot fi scutite în temeiul art. 143, 144 �i 144^1 din Codul fiscal;
c) taxa pe valoarea ad�ugat� facturat� agen�iilor de turism, inclusiv a

tur-operatorilor, care aplic� regimul special de tax�, conform echivalentului din
alt stat membru al art. 152^1 din Codul fiscal;

d) taxa pe valoarea ad�ugat� care, conform Codului fiscal, a fost facturat�
ulterior înregistr�rii în România în scopuri de TVA a respectivei persoane
impozabile, pentru care se aplic� prevederile art. 147^1 din Codul fiscal.

(3) Se ramburseaz� oric�rei persoane impozabile nestabilite în România
taxa pe valoarea ad�ugat� achitat� pentru achizi�ii de bunuri/servicii, inclusiv
pentru importuri, efectuate în România, în m�sura în care bunurile �i serviciile
respective sunt utilizate pentru urm�toarele opera�iuni:
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    a) opera�iuni rezultate din activit��i economice pentru care locul
livr�rii/prest�rii se consider� ca fiind în afara României, dac� taxa ar fi
deductibil�, în cazul în care aceste opera�iuni ar fi fost realizate în România;

b) opera�iuni efectuate c�tre o persoan� care are obliga�ia de a pl�ti TVA în
conformitate cu art. 150 alin. (2) - (6) din Codul fiscal.

(4) Dreptul la rambursarea taxei aferente achizi�iilor este determinat în
temeiul prevederilor art. 145, 145^1 �i 146 din Codul fiscal.

(5) Pentru a fi eligibil� pentru rambursare în România, o persoan�
impozabil� nestabilit� în România trebuie s� efectueze opera�iuni care dau dreptul
de deducere în statul membru în care este stabilit�. În cazul în care o persoan�
impozabil� nestabilit� în România efectueaz�, în statul membru în care este
stabilit�, atât opera�iuni care dau drept de deducere, cât �i opera�iuni care nu dau
drept de deducere în respectivul stat membru, România va rambursa numai acea
parte din TVA rambursabil� conform alin. (3) care corespunde opera�iunilor cu
drept de deducere. Dreptul de rambursare a taxei se determin� conform alin. (4),
respectiv în acelea�i condi�ii ca �i cele aplicabile pentru opera�iuni care sunt
realizate în România.

(6) Pentru a ob�ine o rambursare a TVA în România, persoana impozabil�
care nu este stabilit� în România adreseaz� o cerere de rambursare pe cale
electronic� �i o înainteaz� statului membru în care este stabilit�, prin intermediul
portalului electronic pus la dispozi�ie de c�tre statul membru respectiv.

(7) Cererea de rambursare con�ine urm�toarele informa�ii:
a) numele �i adresa complet� ale solicitantului;
b) o adres� de contact pe cale electronic�;
c) descrierea activit��ii economice a solicitantului pentru care sunt

achizi�ionate bunurile �i serviciile;
d) perioada de rambursare acoperit� de cerere;
e) o declara�ie din partea solicitantului c� nu a livrat bunuri �i nu a prestat

servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României pe parcursul
perioadei de rambursare, cu excep�ia opera�iunilor prev�zute la alin. (1) lit. c) pct.
1 �i 2;

f) codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscal�
al solicitantului;

g) datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN �i BIC.
(8) În afar� de informa�iile men�ionate la alin. (7), cererea de rambursare

mai con�ine, pentru fiecare factur� sau document de import, urm�toarele
informa�ii:

a) numele �i adresa complet� ale furnizorului sau prestatorului;
b) cu excep�ia importurilor, codul de înregistrare în scopuri de TVA al

furnizorului sau prestatorului;
c) cu excep�ia importurilor, prefixul statului membru de rambursare în

conformitate cu codul ISO 3166 - alfa 2, respectiv codul RO;
d) data �i num�rul facturii sau documentului de import;
e) baza impozabil� �i cuantumul TVA, exprimate în lei;
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 f) cuantumul TVA deductibil, calculat în conformitate cu alin. (3), (4) �i (5),
exprimat în lei;

g) dup� caz, partea de TVA deductibil� calculat� în conformitate cu alin. (5)
�i exprimat� ca procent;

h) natura bunurilor �i a serviciilor achizi�ionate, descris� conform codurilor
de la alin. (9).

(9) În cererea de rambursare natura bunurilor �i a serviciilor achizi�ionate
se descrie conform urm�toarelor coduri:

1. combustibil;
2. închiriere de mijloace de transport;
3. cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât bunurile �i

serviciile prev�zute la codurile 1 �i 2);
4. taxe rutiere de acces �i taxa de utilizare a drumurilor;
5. cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu mijloacele de

transport public;
6. cazare;
7. servicii de catering �i restaurant;
8. acces la târguri �i expozi�ii;
9. cheltuieli pentru produse de lux, activit��i de divertisment �i spectacole;
10. altele. În cazul în care se utilizeaz� codul 10, se specific� natura

bunurilor livrate �i a serviciilor prestate.
(10) Solicitantul trebuie s� furnizeze pe cale electronic� informa�ii

suplimentare codificate cu privire la codurile 1 �i 3 prev�zute la alin. (9), aceste
informa�ii fiind necesare pentru a determina existen�a unor restric�ii asupra
dreptului de deducere.
    (13) Solicitantul trebuie s� furnizeze informa�iile din cererea de rambursare
�i eventualele informa�ii suplimentare solicitate de organul fiscal competent din
România în limba român�.

(15) Cererea de rambursare se refer� la urm�toarele:
a) achizi�ii de bunuri sau servicii care au fost facturate în perioada de

rambursare, achitate pân� la data solicit�rii ramburs�rii;
b) importuri de bunuri efectuate în perioada de rambursare.
(16) Pe lâng� opera�iunile men�ionate la alin. (15), cererea de rambursare

poate s� se refere, de asemenea, la facturi sau documente de import care nu au fost
acoperite de cererile de rambursare precedente �i care privesc opera�iuni finalizate
pe parcursul anului calendaristic în cauz�.

(17) Cererea de rambursare este trimis� statului membru în care este stabilit
solicitantul cel târziu pân� la data de 30 septembrie a anului calendaristic care
urmeaz� perioadei de rambursare. Se consider� c� cererea a fost depus� numai în
cazul în care solicitantul a furnizat toate informa�iile/documentele cerute conform
alin. (7) - (12). Statul membru în care este stabilit solicitantul îi trimite acestuia, de
îndat�, o confirmare electronic� de primire a cererii  �i transmite pe cale
electronic� organului fiscal competent din România cererea de rambursare
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completat� conform alin. (7) - (9) �i informa�iile/documentele prev�zute la alin.
(10) - (12).
   (22) În cazul în care organul fiscal competent din România consider� c� nu
are toate informa�iile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de
rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale
electronic�, informa�ii suplimentare, în special de la solicitant, dar �i de la
autorit��ile competente din statul membru de stabilire, pe parcursul perioadei de 4
luni prev�zute la alin. (21). În cazul în care informa�iile suplimentare sunt cerute
de la o alt� surs� decât solicitantul sau o autoritate competent� dintr-un stat
membru, cererea se transmite prin mijloace electronice numai dac� destinatarul
cererii dispune de astfel de mijloace. Dac� este necesar, se pot solicita alte
informa�ii suplimentare. Informa�iile solicitate în conformitate cu prezentul alineat
pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv, în original
sau în copie, în cazul în care exist� îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau
acurate�ea unei anumite cereri. În acest caz, plafoanele prev�zute la alin. (11) nu
se aplic�.

(23) Informa�iile solicitate în temeiul alin. (22) trebuie furnizate în termen de
o lun� de la data la care solicitarea de informa�ii suplimentare este primit� de cel
c�ruia îi este adresat�.
          (33) Prevederile alin. (1) - (32) se aplic� cererilor de rambursare depuse
dup� 31 decembrie 2009. Cererile de rambursare depuse înainte de 1 ianuarie
2010 se solu�ioneaz� potrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii lor.

(34) Prevederile alin. (1) - (33) transpun prevederile Directivei 2008/9/CE a
Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind
rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat�, prev�zut� în Directiva 2006/112/CE,
c�tre persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de
rambursare, publicat� în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L44 din 20
februarie 2008.”

Din  prevederile legale mai sus enuntate se retine ca, in cadrul sistemului comun
de TVA, legiuitorul comunitar a stabilit o procedura specifica prin care persoanele
impozabile nestabilite in Romania pot beneficia de rambursarea TVA achitata pentru
importuri si achizitii de bunuri si servicii efectuate in Romania.

Referitor la prezentarea documentelor care atesta plata facturilor, la pct.49
alin.(1) din Normele metodologice, mai sus enuntat, se prevede in mod expres ca
persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri
de TVA in Romania, stabilita in alt stat membru al Uniunii Europene poate solicita
rambursarea doar a taxei facturata si achitata pentru bunuri mobile ce i-au fost livrate
sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in Romania. 

Din prevederile legale enuntate se prevede totodata ca, persoanele  impozabile
stabilite intr-un stat membru pot solicita rambursarea TVA achitata pentru importuri si
achizitii de bunuri si servicii efectuate in Romania daca indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:

-persoanele in cauza sa nu fie inregistrate sau sa nu aiba obligatia inregistrarii in
scopuri de TVA in statul caruia i se solicita rambursarea; 
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-sa nu efectueze livrari de bunuri si prestari de servicii, pe perioada pentru care
se solicita rambursarea TVA, pentru care locul livrarii sau prestarii este in statul membru
caruia i se solicita rambursarea TVA;

-sa depuna cererea de rambursare pana la data de 30 septembrie a anului
calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare si sa indeplinesca anumite
formalitati specifice si anume: depunerea cererii pe un anumit format cu un anumit
continut la care se anexeaza documentele aferente in original, sa raspunda solicitarii
organului fiscal, sa depuna documentele care sa evidentieze taxa achitata de acesta
persoana pentru achizitia a carei rambursare se solicita;

-TVA se ramburseaza persoanelor impozabile nestabilite in Romania in masura in
care se demonstreaza ca bunurile sau serviciile achizitionate din Romania sunt utilizate
pentru operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii se considera
in afara Romaniei daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar fi
realizate in Romania sau pentru operatiuni efectuate catre o persoana care are obligatia
de a plati TVA;

Potrivit art.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, in cazul taxei pe valoarea adaugata sunt aplicabile principii clare,
principii care se regasesc si in jurisprudenta Curtii Europene de  Justitie si care sunt pe
deplin transpuse in legislatia romana in materie de TVA, in special la art.147^2 alin.(1) si
art.155 din Codul Fiscal si pct.49 din H.G. Nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaza conditiile obligatorii pe
care trebuie sa le indeplinesca persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt
obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pentru a solicita rambursarea
taxei facturate de alte persoane impozabile, intre care dovada achitarii TVA si
prezentarea tuturor documentelor si informatiilor necesare pentru a stabili daca o cerere
de rambursare este justificata.    

De asemenea, dreptul la rambursarea taxei aferente achizitiilor este determinat
de prevederilor art. 145,  art. 146, art.155 din Codul fiscal, si anume:

-art. 145
1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei.
(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent�

achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor
opera�iuni:

 a) opera�iuni taxabile;

-art. 146
“(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil�

trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii:
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori

urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate
în beneficiul s�u de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� emis� în
conformitate cu prevederile art. 155;

-art.155 
“(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii:[...]
j) indicarea cotei de tax� aplicate �i a sumei taxei colectate, exprimate în lei,

în func�ie de cotele taxei;”
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La pct.72 din H.G. Nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal se prevede:

“(1) Factura prev�zut� la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi întocmit� în
orice limb� oficial� a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea
organelor de inspec�ie fiscal� trebuie asigurat� traducerea în limba român�. Baza
de impozitare poate fi înscris� în valut�, dar, dac� opera�iunea nu este scutit� de
tax�, suma taxei trebuie înscris� �i în lei. “

Din prevederile legale enuntate se retine ca persoana impozabila are dreptul sa
deduca TVA aferenta achizitiilor daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul
operatiunilor taxabile ale societatii. 

De asemenea, in factura emisa de furnizor, baza de impozitare poate fi inscrisa in
valuta insa suma taxei pe valoarea adaugata trebuie inscrisa si in lei.

Analizand documentele existente la dosarul contestatiei se retin urmatoarele:
Prin  Cererea  de rambursare  a taxei pe valoarea adaugata catre persoanele

impozabile nestabilite  in Romania depusa la Directia Generala a Finantelor Publice
Bucuresti, societatea nerezidenta X a solicitat la rambursare TVA  aferenta facturilor
reprezentand contravaloare chirie  emise, pe perioada august 2011-decembrie 2011,  de
SC E, societate inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

In referatul pentru analiza documentara, organul fiscal din cadrul D.G.F.P.
precizeaza ca, in cauza in speta, au fost analizate urmatoarele documente:

-cererea inregistrata la D.G.F.P.,, prin care s-a solicitat rambursarea TVA
-facturile in baza carora se solicita rambursarea;
In urma analizei s-a constatat ca persoana juridica nerezidenta nu a respectat

prevederile legale referitoare la rambursarea sumei solicitate, intrucat facturile transmise
au inscrisa TVA doar in valuta(USD), motiv pentru care prin Decizia de rambursare a
taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania,
stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, organele fiscale din cadrul Directiei
Generale a Finantelor Publice au respins la rambursare  TVA in conformitate cu
prevederile art.146 alin.(1) lit.a) coroborat cu prevederile art.155 alin.(5), art.159 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal precum si  pct.72 alin.(1)  din H.G. Nr.44/2004
privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Avand in vedere ca cererea de rambursare a TVA a fost respinsa prin Decizia de
rambursare a TVA pentru persoane impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat
membru al Uniunii Europene pe motiv ca facturile anexate cererii nu au inscrisa taxa pe
valoarea adaugata in lei, societatea contestatoare a refacut facturile mai sus enumerate,
inscriind TVA si in lei conform prevederilor legale mai sus enuntate.

La contestatia formulata  societatea contestatoare, a anexat facturile corectate,
acestea avand inscrise atat baza de impozitare si TVA in USD cat  si TVA in lei.  

Potrivit prevederilor art.213 din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile:

“(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun�
probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal emitent al
actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de
control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.”
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Astfel,  se retine ca societatea nerezidenta poate depune in sustinerea cauzei
documente si probe noi, chiar daca acestea nu au fost analizate anterior de organele
fiscale.In aceasta situatie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal i se ofera
posibilitatea sa se pronunte asupra acestor documente.

In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei organul fiscal emitent al
actului administrativ fiscal contestat  mentioneaza ca societatea contestatoare a
prezentat la dosarul contestatiei alte facturi decat cele in baza carora s-a solicitat TVA. 

Organul fiscal mentioneaza ca documentele transmise la contestatie au fost
intocmite ulterior primirii deciziei de rambursare, nerespectandu-se prevederile art.159
alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, potrivit caruia :

“(1) Corectarea informa�iilor înscrise în facturi sau în alte documente care
�in loc de factur� se efectueaz� astfel:

b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un
nou document care trebuie s� cuprind�, pe de o parte, informa�iile din documentul
ini�ial, num�rul �i data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de
alt� parte, informa�iile �i valorile corecte, fie se emite un nou document con�inând
informa�iile �i valorile corecte �i concomitent se emite un document cu valorile cu
semnul minus în care se înscriu num�rul �i data documentului corectat.

-pct.81^2 din H.G. Nr.44/2004 privind Normele metodiologice de aplicare a
Codului Fiscal 

“(3) Organele de inspec�ie fiscal� vor permite deducerea taxei pe valoarea
ad�ugat� în cazul în care documentele controlate aferente achizi�iilor nu con�in
toate informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau/�i acestea sunt
incorecte, dac� pe perioada desf��ur�rii inspec�iei fiscale la beneficiar
documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator în conformitate cu art.
159 din Codul fiscal. Furnizorul/Prestatorul are dreptul s� aplice prevederile art.
159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal pentru a corecta anumite informa�ii din factur�
care sunt obligatorii potrivit art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, care au fost omise
sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natur� s� modifice baza de impozitare
�i/sau taxa aferent� opera�iunilor ori nu modific� regimul fiscal al opera�iunii
facturate ini�ial, chiar dac� a fost supus unei inspec�ii fiscale. Aceast� factur� va fi
ata�at� facturii ini�iale, f�r� s� genereze înregistr�ri în decontul de tax� al
perioadei fiscale în care se opereaz� corec�ia, nici la furnizor/prestator, nici la
beneficiar.

(4) Furnizorii/Prestatorii care emit facturi de corec�ie dup� inspec�ia fiscal�,
în conformitate cu prevederile art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, vor înscrie aceste
facturi în jurnalul pentru vânz�ri într-o rubric� separat�, care vor fi preluate de
asemenea într-o rubric� separat� din decontul de tax�, f�r� a avea obliga�ia s�
colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� înscris� în respectivele facturi. Pentru a evita
situa�iile de abuz �i pentru a permite identificarea situa�iilor în care se emit facturi
dup� inspec�ia fiscal�, în cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vor
men�iona c� sunt emise dup� inspec�ia fiscal�. Beneficiarii vor avea dreptul de
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscrise în aceste facturi în limitele �i în
condi�iile stabilite la art. 145 - 147^1 din Codul fiscal, taxa fiind înscris� în
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rubricile din decontul de tax� aferente achizi�iilor de bunuri �i servicii. Emiterea
facturilor de corec�ie nu poate dep��i perioada prev�zut� la art. 147^1 alin. (2) din
Codul fiscal.”

Verificand facturile transmise la dosarul contestatiei se retine ca acestea contin
aceleasi informatii ca si documentele inscrise in cererea de rambursare;facturile au
inscrisa atat baza de impozitare si TVA in USD  si TVA in lei, specificata in cererea de
rambursare.

Astfel, motivele invocate in referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei
conform carora facturile au fost intocmite ulterior primirii deciziei de rambursare nu pot fi
luate in considerare la solutionarea contestatiei intrucat facturile corectate prezentate
respecta prevederile pct.81^2 alin.(3) si (4) din H.G. Nr.44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal in sensul ca acestea corecteaza
informatiile obligatorii prevazute de art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal si nu modifica baza de impozitare si /sau TVA aferenta operatiunilor, nici regimul
fiscal al facturii prezentate initial, corectia putandu-se realiza atat in timpul inspectiei
fiscale cat si ulterior desfasurarii acestuia in conditiile stabilite prin norme.
  

Mentionam ca la dosarul contestatiei nu au fost atasate documente din care sa
rezulte daca societatea contestatoare indeplineste  cumulativ conditiile  stipulate expres
in legislatia din Romania cu privire la rambursarea TVA  achitata   serviciilor de
inchiriere efectuate in Romania si anume:

-nu s-a facut dovada destinatiei serviciilor achizitionate in Romania;anume daca
acestea sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile pentru care locul livrarii se
considera in afara Romaniei;

-nu se face nicio referire cu privire la activitatea desfasurata de societate in
Romania si  daca aceasta este   inregistrata sau  are obligatia de a se inregistra   in
scopuri de TVA in Romania; 

-sa faca dovada ca este persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
intr-un stat membru; 

-nu s-a facut dovada cu documente(ordine de plata, extrase de cont) a platii TVA
solicitata la rambursare pana la data depunerii cererii de rambursare;

-nu s-a analizat daca SCR 10453114, a depus la organul fiscal teritorial optiune
de taxare pentru veniturile din chirii facturate in perioada octombrie-decembrie 2011,
conform art.141 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Mai mult, in referatul pentru analiza documentara, organul fiscal din cadrul
D.G.F.P.nu a analizat aceste conditii prevazute expres la pct.49 din H.G. nr.44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dupa cum am aratat si mai sus , organul fiscal in referatul pentru analiza
documentara a analizat  cererea inregistrata la D.G.F.P. prin care s-a solicitat
rambursarea TVA si facturile in baza carora se solicita rambursarea TVA.

Din documentele existente la dosarul contestatiei nu rezulta daca societatea
contestatoare a  depus si alte documente in sustinerea cererii de rambursare sau daca
organul fiscal ar fi  solicitat  informatii suplimentare.

In conformitate cu prevederile  pct.8 si 9.1 din Ordinul nr.4/2010 pentru aprobarea
Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata

10/12



formulate de catre persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat
membru al Uniunii Europene:

“8. Compartimentul de specialitate analizeaz� documenta�ia depus� de
solicitant, verificând respectarea condi�iilor impuse pentru rambursare, potrivit
pct. 49 din normele metodologice.

9.1. În cazul în care compartimentul de specialitate consider� c� nu are
toate informa�iile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în
totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronic�,
informa�ii suplimentare, în special de la solicitant, dar �i de la autorit��ile
competente din statul membru de stabilire, pe parcursul perioadei de 4 luni
prev�zute la pct. 49 alin. (21) din normele metodologice.”

Avand in vedere ca organul fiscal din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice- Serviciul Reprezentante Straine, Ambasade si Administrare a Contribuabililor
Nerezidenti prin referatul pentru analiza documentara nu a analizat in totalitate conditiile
obligatorii prevazute de legislatia din Romania referitoare la rambursarea TVA  aferenta
achizitiilor din Romania efectuate de  societatile nerezidente si mai mult societatea
nerezidenta a prezentat facturile enumerate in cererea de rambursarea, refacute,
inscriind TVA si in lei iar potrivit prevederilor legale enuntate,  in masura sa analizeze
documentatia depusa de societatea contestatoare si sa verifice respectarea conditiilor
impuse pentru rambursare, potrivit pct. 49 din normele metodologice de aplicare a
codului fiscal,  este compartimentul de specialitate din cadrul Directiei Generale a
Finantelor Publice ,  in speta se vor aplica prevederile art.216 alin.(3) din acelasi act
normativ potrivit caruia:

“Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat,
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea
în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

Prin urmare, se va desfiinta Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata
pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al
Uniunii Europene prin care organele fiscale din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice au respins la rambursare  TVA,  urmand ca Serviciul Reprezentante Straine,
Ambasade si Administrare a Contribuabililor Nerezidenti din cadrul Directiei Generale a
Finantelor Publice, prin alta echipa de control, sa procedeze la reanalizarea Cererii de
rambursare  a taxei pe valoarea adaugata catre persoanele impozabile nestabilite  in
Romania depusa de X  la Directia Generala a Finantelor Publice,  in  raport de
prevederile legale mai sus enuntate precum si  documentele noi depuse de societatea
nerezidenta la dosarul contestatiei .

La reverificarea creantei fiscale contestate si pentru care s-a dispus desfiintarea
actului atacat se vor avea in vedere si prevederile pct.11 din  Ordinul 2137/2011 privind
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, potrivit carora:

“11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile
de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i
obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul
accesoriilor aferente.
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    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari
decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.”

La pct.102.5 din H.G. Nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, se prevede:  

“În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform art.
185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�*4), este necesar� reverificarea unei
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.”

In consecinta,  Serviciul Reprezentante Straine, Ambasade si Administrare a
Contribuabililor Nerezidenti din cadrul D.G.F.P. va proceda la o noua verificare in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu retinerile din prezenta decizie, prin
solicitarea, in temeiul art.7 din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala,
republicata si Ordinul 4/2010,  de dovezi obiective  pentru verificarea respectarii
conditiilor impuse pentru rambursarea TVA.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 216 din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,  se,

DECIDE

Desfiintarea Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru
persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii
Europene,  contestata de societatea nerezidenta X, prin care organele fiscale din cadrul
Directiei Generale a Finantelor Publice au respins la rambursare  TVA.

Organul fiscal din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice - Serviciul
Reprezentante Straine, Ambasade si Administrare a Contribuabililor Nerezidenti, prin
alta echipa de control, va reanaliza Cererea de rambursare  a taxei pe valoarea
adaugata catre persoanele impozabile nestabilite  in Romania inregistrata  la Directia
Generala a Finantelor Publice,  in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cele
retinute in prezenta decizie.
 

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul in termen de 6 luni conform Legii
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

12/12


