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DECIZIA NR.DGc 4372/29.04.2013 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

                                                        X 
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi 

sub nr. /31.01.2013 
 
 
                   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, prin adresa nr. /IS/ 24.01.2013, 
înregistrată la instituţia noastră sub nr. /31.01.2013, asupra contestaţiei 
formulate de X, cu sediu în 11 CH - 8200, Elveţia, cod de înregistrare fiscală 
Y, reprezentat prin Z. din str. nr. 31B, Sector 6, cod de identificare fiscală Y 
                  Dosarul contestaţiei a fost transmis urmarea adresei Direcţiei 
Generale de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. /17.01.2013, prin care s-a aprobat delegarea 
competenţei de soluţionare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3333/2011 privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a 
contestaţiilor altui organ de soluţionare. 
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de rambursare a 
taxei pe valoarea adăugată pentru persoane impozabile neînregistrate şi 
care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, 
stabilite în afara Comunităţii nr.2012. 
                    Suma contestată este în valoare de X ei şi reprezintă taxa pe 
valoarea adăugată respinsă la rambursare, 
                 Contestaţia este semnată de domnul Sîncu Gabriel  în calitate de 
administrator al X şi poartă amprenta ştampilei, în original.  
                   Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal contestat a fost 
comunicat reprezentantei contestatoarei în data de 30.03.2012, prin 
semnarea de primire, potrivit adresei nr. 2012 aflată la dosarul cauzei, iar 
contestaţia a fost depusă în data de 09.04.2012, aceasta fiind înregistrată la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti sub nr.  

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală a Finanţelor 
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  Contestaţia este însoţită de Referatul nr.... şi completările la 
referat ..... semnate de conducătorul organului emitent al actului 
administrativ fiscal atacat, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Municipiului Bucureşti, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii, prin care se propune respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.  
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art. 205, art. 206 şi art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
 

I. X, reprezentant fiscal de Y S.R.L., prin contestaţia nr. 
….2012, înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului 
Bucureşti sub nr. …..2012,  precizează că formulează contestaţie împotriva 
Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoane 
impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în 
scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii nr. …...2012, 
emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, 
Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, solicitând 
anularea deciziei şi restituirea sumei de X lei reprezentând TVA solicitată la 
rambursare   
                 În susţinerea contestaţiei motivează următoarele: 
                 Pentru îndeplinirea condiţiilor pentru rambursarea TVA achitată 
în România, prevăzute de pct. 50 din Normele metodologice pentru 
aplicarea art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, valabil în anul 2010, 
contestatoarea, societate stabilită în afara Comunităţii, a desemnat ca 
reprezentant în România, în scopul rambursării de TVA pe Y., persoană 
juridică impozabilă, stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România. 
                  Petenta menţionează că în vederea înregistrării sale a depus la 
Administraţia Finanţelor Publice Sector 6, Declaraţia de înregistrare fiscală 
cod 010, înregistrată sub nr. ……2010, împreună cu documentaţia pentru 
desemnarea reprezentantului în scopul rambursării, în baza documentaţiei, 
organul fiscal a emis Certificatul de înregistrare fiscală seria B nr. …..din 
data de …..2010. 
                   În calitate de reprezentant fiscal al societăţii X, S.C. Y S.R.L., a 
depus la Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 Cererea de rambursare 
pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, 
stabilite în afara Comunităţii nr. …..2010, pentru perioada ianuarie – 
februarie 2009. 
                     Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
………a emis Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru 
persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se 
înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii nr. 
……..2012 prin care valoarea totală a TVA solicitată la rambursare a fost 
respinsă, motivul invocat fiind faptul că la data depunerii cererii de 
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rambursare S.C. Y S.R.L. nu era înregistrată ca reprezentant pentru X în 
vederea rambursării TVA. 
                    Petenta consideră că decizia autorităţilor fiscale de respingere 
la rambursare a TVA în sumă de X lei este neîntemeiată, întrucât a 
îndeplinit cerinţele legale pentru obţinerea statutului de reprezentant 
desemnat în scopul rambursării TVA pentru contestatoare, fiind respectate 
prevederile precizate la pct. 2 – 4 din Ordinul nr. 5/2010 pentru aprobarea 
Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a TVA formulate de 
către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, 
stabilite în afara Comunităţii. 
                    În susţinerea contestaţiei invocă prevederile pct. 50 din 
Normele metodologice pentru aplicarea art.147^2 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi dispoziţiile art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
                  S.C. Y S.R.L. menţionează faptul că prin adresa nr. 
……..7.2011, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
Bucureşti, în conformitate cu prevederile pct. 13 din Ordinul nr. 5/2010, i-a 
solicitat, în vederea analizării Cererii de rambursare, să facă dovada 
înregistrării ca reprezentant fiscal, în vederea rambursării TVA pentru 
contestatoare, precum şi alte documente suplimentare pentru soluţionarea 
cererii de rambursare. 
                 Cu adresa nr. …...2011, petenta precizează că a depus dovada 
înregistrării ca reprezentant fiscal pentru contestatoare pentru scopul 
solicitării rambursării TVA în baza prevederilor Directivei a 13 – a 
86/560/EEC, respectiv copia certificatului de înregistrare eliberat de 
Administraţia Finanţelor Publice Sector 6. 
                Prin adresa nr. ……...2011, Administraţia Finanţelor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii a solicitat petentei dovada efectuării plăţii pentru 
achiziţiile efectuate pentru care se solicită rambursarea TVA şi contractele 
încheiate cu furnizorii de bunuri şi servicii. 
                În data de …… prin adresa nr. …… societatea a depus la organul 
fiscal documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea de compensare 
reciprocă a obligaţiilor cu furnizorii de bunuri şi servicii pentru care a solicitat 
rambursarea TVA. 
                 La data de ……2012, Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Bucureşti a emis Decizia nr. S prin care a fost respinsă 
întreaga sumă  de TVA solicitată la rambursare, motivat, pe lângă cel 
referitor la înregistrarea S.C. Y S.R.L. ca reprezentant în scopul rambursării 
de TVA şi de faptul că nu au fost depuse documente prin care să se justifice 
achitarea TVA, fără a ţine cont de documentele transmise din care a reieşit 
compensarea reciprocă, plata efectuându-se prin intermediul compensării şi 
nu prin ordine de plată/extrase bancare. 
                 Faţă de considerentele expuse, petenta consideră că motivele de 
respingere a rambursării TVA invocate de autorităţile fiscale sunt 
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neîntemeiate şi pe cale de consecinţă se impune anularea 
Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoane 
impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în 
scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii nr. ……..2012, 
emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, 
Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, în ceea ce 
priveşte suma de X lei reprezentând TVA respinsă la rambursare.                  
  

II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice a Municipiului Bucureşti, Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii, în baza prevederilor art.147^2 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
a art. 83 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Cererii de rambursare pentru  persoanele impozabile neînregistrate în 
scopuri de TVA  în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru  perioada 
ianuarie – decembrie 2009, înregistrată sub nr. …….2010  şi a analizei 
cererii, a emis Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru 
persoanele impozabile impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să 
se înregistreze în scopuri de TVA  în România, stabilite în afara Comunităţii 
nr. …...2012, prin care a respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată 
în sumă de X lei. 
                    Motivele invocate de organul fiscal pentru respingerea la 
rambursare a taxei pe valoarea adăugată sunt următoarele: 
                    La data depunerii Cererii de rambursare pentru persoanele 
impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara 
Comunităţii, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 sub nr. 
/…...2010 şi înaintată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului 
Bucureşti, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, spre 
competentă soluţionare, cu adresa nr. …...2011, S.C. Y S.R.L. nu era 
înregistrat ca reprezentant pentru X, ţara de rezidenţă …., în vederea 
rambursării taxei pe valoarea adăugată. Referitor la efectuarea plăţii, 
organul fiscal precizează că pentru achiziţiile efectuate pentru care se 
solicită rambursarea taxei pe valoarea adăugată, S.C. Y S.R.L. 
menţionează faptul că “nu pot fi puse la dispoziţie extrase bancare”.  
                     Temeiurile de drept invocate pentru respingerea la rambursare 
sunt art. 147^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile pct. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
prevederile pct. 2 - 4 din Ordinul preşedintelul Agenţiei Naţionale de 
Administrare fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a 
cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către 
personae impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite 
în afara Comunităţii. 
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                 III. Având în vedere documentele existente la dosarul 
cauzei, constatările organului fiscal, susţinerile petentei şi prevederile 
legale în vigoare la data emiterii deciziei de rambursare, se reţin 
următoarele: 
 

Cauza supusă soluţionării este dacă persoana impozabilă 
neînregistrată în scopuri de TVA în România, stabilită în afara 
Comunităţii, poate beneficia de rambursarea taxei solicitate, în 
condiţiile în care la data depunerii cererii de rambursare, nu a 
îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, respectiv nu şi-a desemnat un 
reprezentant în România în scopul rambursării. 

 
                  În fapt, prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugată 
pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se 
înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii nr. 
…...2012, emisă pentru X  reprezentată prin S.C. Y S.R.L., organul fiscal a 
respins la rambursare taxa pe valoarea adăugată în sumă de X lei, 
solicitată prin cererea nr. …...2010, aferentă perioadei ianuarie-decembrie 
2009, motivul respingerii fiind faptul că la data depunerii cererii de 
rambursare, S.C. Y S.R.L. nu era înregistrat ca reprezentant în vederea 
rambursării taxei pe valoarea adăugată, pentru X, ţara de rezidenţă …… 
                S.C. Y S.R.L. consideră că decizia autorităţilor fiscale de 
respingere la rambursare a taxei pe valoarea adăugată în sumă de 54.456 
lei este neîntemeiată, întrucât a îndeplinit cerinţele legale pentru obţinerea 
statutului de reprezentant desemnat în scopul rambursării TVA pentru 
contestatoare, fiind respectate prevederile precizate la pct. 2 – 4 din Ordinul 
nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de 
rambursare a TVA formulate de către personae impozabile neînregistrate în 
scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii. 
                 În drept, în conformitate cu dispoziţiile art. 147^2 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi  în 
conformitate cu prevederile punctului 50 din Normele metodologice de 
aplicare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, în vigoare 
începând cu data de 01.01.2010: 
                “Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în 
scopuri de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre 
către persoane impozabile stabilite în România. 
                Art. 147^2. - (1) În condiţiile stabilite prin norme: 
                b) persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să 
se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită în Comunitate, 
poate solicita rambursarea taxei achitate pentru importuri şi achiziţii de 
bunuri/servicii, efectuate în România dacă, în conformitate cu legile ţării 
unde este stabilită, o persoană impozabilă stabilită în România ar avea 
acelaşi drept de rambursare în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată 
sau alte impozite/taxe similare aplicate în ţara respectivă;[….]” 
               Normele metodologice: 
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              “50. (1) În baza art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal 
persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se 
înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită în Comunitate, poate 
solicita rambursarea taxei achitate pentru importuri şi achiziţii de bunuri 
mobile corporale şi de servicii, efectuate în România. Taxa pe valoarea 
adăugată se rambursează de către România, dacă persoana impozabilă 
respectivă îndeplineşte următoarele condiţii: 
    a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut în România sediul 
activităţii sale economice sau un sediu fix de la care să fi efectuat operaţiuni 
economice sau, în lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau reşedinţa sa 
obişnuită; 
    b) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri şi nu a prestat 
servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României, cu 
excepţia următoarelor operaţiuni: 
    1. prestarea de servicii de transport şi de servicii auxiliare acestora, 
scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-f), h)-m), art. 144 alin. (1) lit. c ) şi 
art. 144^1 din Codul fiscal; 
    2. livrarea de bunuri şi prestarea de servicii către o persoană care are 
obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art. 150 alin. (2)-(6) din Codul 
fiscal. 
                (2) Nu se va acorda rambursarea pentru: 
    a) taxa pe valoarea adăugată care, conform Codului fiscal, a fost 
facturată incorect; 
    b) taxa pe valoarea adăugată facturată pentru livrări de bunuri care sunt 
sau pot fi scutite în temeiul art. 143, 144 şi 144^1 din Codul fiscal; 
    c) taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii pentru 
a căror livrare/prestare nu se acordă în România deducerea taxei în 
condiţiile art. 145, 145^1 şi 146 din Codul fiscal; 
    d) taxa pe valoarea adăugată care, conform Codului fiscal, a fost 
facturată ulterior înregistrării în România în scopuri de TVA a 
respectivei persoane impozabile, pentru care se aplică prevederile art. 
147^1 din Codul fiscal. 
                 [….] 
                (18) Persoana impozabiă neînregistrată şi care nu este obligată 
să se înregistreze în scopuri de TVA şi nu este stabiliă în Comunitate poate 
solicita rambursarea taxei achitate dacă, în conformitate cu legile ţării unde 
este stabilită, o persoană impozabilă stabilită în România ar avea acelaşi 
drept de rambursare în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată sau alte 
impozite/taxe similare aplicate în ţara respectivă, fapt dovedit prin existenţa 
unor acorduri/declaraţii de reciprocitate semnate de reprezentanţii 
autorităţilor competente din România şi din ţara solicitantului. În vederea 
semnării unor astfel de acorduri/declaraţii, autorităţile competente ale ţărilor 
interesate trebuie să se adreseze Ministerului  Finanţelor  Publice. Ţările  cu 
 care România a semnat acorduri/declaraţii de reciprocitate în ceea ce 
priveşte rambursarea taxei pe valoarea adăugată vor fi publicate pe pagina 
de internet a Ministerului Finanţelor Publice. 
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                 (19) Prevederile alin. (1) - (18) transpun Directiva 86/560/CEE, 
a treisprezecea directivă a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind 
armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de 
afaceri - Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor 
impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunităţii, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 326 din 21 noiembrie 1986.” 
                Din normele legale citate mai sus rezultă că legiuitorul a stabilit o 
procedură specifică prin care persoanele impozabile stabilite în afara 
Comunităţii pot solicita rambursarea TVA achitată pentru livrări de 
bunuri/prestări de servicii sau importul de bunuri efectuate în beneficiul lor 
pe teritoriul unui alt stat membru, solicitare supusă unor condiţionalităţi 
specifice acestui tip de rambursare, şi anume: persoanele în cauză să nu fie 
înregistrate sau să nu aibă obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în statul 
caruia i se solicită rambursarea, să nu efectueze livrări de bunuri sau 
prestări de servicii în perioada pentru care solicită rambursarea, pentru care 
locul livrării sau prestării este în statul membru căruia i se solicită 
rambursarea, să depună o cerere de rambursare în termenul legal şi să 
îndeplinească anumite formalităţi specifice (depunerea cererii pe un format 
cu un anumit conţinut, la care să anexeze documente justificative corect 
întocmite. 
                   Totodată, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare 
a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către 
persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite 
în afara Comunităţii, Anexa I, pct. 1- 4.5: 
                   “1. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoane 
impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în 
scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit 
dispoziţiilor art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cu modificările şi 
complet[rile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele 
metodologice, se efectuează potrivit prezentei proceduri. 
                  2. Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea 
adăugată achitate, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la pct. 50 alin. (1) din normele metodologice şi să îşi desemneze 
un reprezentant în România în scopul rambursării, potrivit pct. 50 alin. (5) 
din aceleaşi norme. 
                  3. Reprezentantul solicită rambursarea taxei pe valoarea 
adăugată prin completarea şi depunerea formularului 313 "Cerere de 
rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA 
în România, stabilite în afara Comunităţii", cod MFP 14.13.03.02/13, 
prevăzut în anexa nr. II la ordin. 
                  4.1. Reprezentantul desemnat în scopul rambursării trebuie să 
înregistreze la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal 
actul de împuternicire în formă autentică, potrivit dispoziţiilor art. 18 din 
Codul de procedură fiscală. 
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                  4.2. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele stabilite prin 
lege, respectiv de pct. 50 alin. (6) şi (7) din normele metodologice. 
                  4.3. În vederea înregistrării fiscale, reprezentantul desemnat 
depune la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare. 
                  4.4. Comunicarea certificatului de înregistrare fiscală se face fie 
la sediul organului fiscal, prin prezentarea reprezentantului, fie prin poştă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
                  4.5. Codul de înregistrare fiscală atribuit reprezentantului va fi 
utilizat numai pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată persoanei 
reprezentate, stabilită în afara Uniunii Europene.” 
                   În prezenta cauză, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Municipiului Bucureşti, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii Bucureşti, a stabilit, prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea 
adaugată pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt 
obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara 
Comunităţii nr. …….2012 că societatea nerezidentă X  nu poate beneficia 
de rambursarea TVA solicitată în sumă de X lei deoarece la data depunerii 
Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în 
scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, înregistrată la 
Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 sub nr. ……2010, S.C. Y S.R.L. 
nu era înregistrat ca reprezentant pentru X, ţara de rezidenţă Elveţia, în 
vederea rambursării taxei pe valoarea adăugată.  
                Prin adresa nr. ........2013, organul de soluţionare competent a 
solicitat S.C. Y S.R.L. să transmită decizia emisă de organul fiscal în a cărui 
rază teritorială îşi are domiciliul fiscal, respectiv de Administraţia Finanţelor 
Publice a Sectorului 6, prin care s-a aprobat înregistratea ca reprezentant în 
scopul rambursării de TVA pentru X. 
                 În data de 15.03.2013, pe adresa de e-mail, ca răspuns la 
solicitarea organului de soluţionare, S.C. Y S.R.L.  a transmis: “Referitor la 
cerinţa dvs. din adresa nr. DG …….2013 privind decizia emisă de 
Admininistraţia Finanţelor Publice a Sectorului 6 prin care s-a aprobat 
înregistrarea Mazars ca reprezentant pentru John Deere, dorim să vă 
informăm că am luat legătura cu AFP Sector 6 pentru a face demersurile 
necesare obţinerii acestei decizii…….” 
                Se reţine faptul că până la data emiterii prezentei decizii de 
soluţionare, S.C. Y S.R.L., nu a depus documente din care să rezulte că 
societatea, înainte de depunerea cererii de rambursare, a fost înregistrată 
legal ca reprezentant fiscal în vederea rambursării de TVA pentru X 
                Faţă de cele mai sus prezentate rezultă că societatea nerezidentă 
nu este îndreptăţită să beneficieze de rambursarea taxei pe valoarea 
adăugată în sumă de X lei, urmând a se respinge contestaţia, ca 
neîntemeiată. 
                Pentru considerentele prezentate şi în temeiul art. 147^2  din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, pct. 50 din Normele metodologice de aplicare aprobate prin 
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Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 şi  art. 216 din Ordonanţa Guvernului  
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Directorul executiv al Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, 
 

DECIDE : 
 
 

                Art. 1 Respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de  
X, prin S.C. Y S.R.L., împotriva Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea 
adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt 
obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara 
Comunităţii nr. …….2012, emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
a Municipiului Bucureşti, Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii, pentru suma de X lei, reprezentând taxa pe valoarea 
adăugată respinsă la rambursare. 
  

          Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Municipiului Bucureşti, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii ……, spre a fi dusă la îndeplinire. 

 
 
 
 

              În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
 
                   Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula 
acţiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
instanţa de judecată competentă. 
 
 

       
 


