
   

DECIZIA  nr. 162  din 2015
privind solutionarea contestatiei formulata de

X
 inregistrata la D.G.R.F.P.-Bucuresti sub nr. ...

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Serviciul solutionare
contestatii  a  fost  sesizata  cu  adresa  nr.  ...  de  catre  Serviciul  reprezentante  straine  si
nerezidenti  din  cadrul  Administratiei  Fiscale  pentru  Contribuabili  Nerezidenti  cu  privire  la
contestatia societatii nerezidente X, cu sediul in Germania, str. ....

Obiectul  contestatiei,  transmisa prin posta  la  data de  31.01.2014 si  inregistrata  la
DGRFPB sub nr. .. il constituie decizia de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile
nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene nr. .., prin care s-a
respins la rambursare TVA in suma de .. lei .

Avand in vedere dispozitiile art. 23 alin. (2) din Directiva 2008/9/CE si 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 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu pct. 3.7 din Intructiunile pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobat
prin Ordinul Presedintelui ANAF, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti
este investita sa solutioneze contestatia formulata de societatea nerezidenta X.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

I. Prin  decizia  de  rambursare  a  TVA pentru  persoanele  impozabile  nestabilite  in
Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene nr. .., organele de specialitate din
cadrul Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenti au respins la rambursare TVA
in  suma de  .. lei,  solicitata  la  rambursare  in  temeiul  Directivei  2008/9/CE  de  societatea
nerezidenta X,  prin  cererea  inregistrata  sub  nr.  ...,  aferenta  perioadei  01.01.2012  –
31.12.2012.

II. Societatea nerezidenta X solicita reanalizarea Deciziei de rambursare a TVA nr. ...
prin care a fost respins la rambursare TVA-ul solicitat pe motiv ca facturile anexate la cerere
un contin suma TVA solicitata la rambursare.

În susținere anexeaza facturile, în copie emise în limba romana transmise de S.C. Y,
care contin sumele în lei, dovada achitarii facturilor mai sus mentionate, contractul încheiat
cu S.C. Y SRL.

III.  Fata  de  constatarile  organelor  fiscale,  sustinerile  societatii  nerezidente
contestatoare,  reglementarile  legale  in  vigoare  pentru  perioada analizata  si  documentele
existente in dosarul cauzei se retin urmatoarele :

Cauza supusa solutionarii este daca o persoana impozabila nerezidenta, stabilita in
alt stat membru al Uniunii Europene poate beneficia de rambursarea taxei achitata pentru
importul  de  bunuri  in  Romania,  in  conditiile  in  care  nu  indeplineste  conditiile  legale  de
rambursare.
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In  fapt ,  societatea  nerezidenta  X a  solicitat  prin  cererea  nr.  ..  nr.  de referinta  ...
rambursarea  taxei  pe  valoarea  adaugata  in  suma  de  ...  lei,  perioada  01.01.2012  –
31.12.2012,  conform  art.  1472 alin.  (1)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal  cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru un numar de 2 facturi care au fost inregistrate in
“Lista operatiunilor pentru care se solicita rambursarea TVA”, parte integranta a cererii de
rambursare.

Prin  decizia  de  rambursare  a  TVA  pentru  persoanele  impozabile  nestabilite  in
Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene nr. ..., organele fiscale au respins la
rambursare TVA in suma de ... lei solicitata de X, pe motiv ca facturile un contin suma TVA
solicitata la rambursare în “lei”.

In  drept , potrivit  art.  1472 alin.  (1)  din  Legea nr.  571/2003 privind  Codul  fiscal  al
Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare si ale pct. 49 din Normele metodologice
date in aplicarea Titlului VI, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare:

Codul fiscal:
"Art. 1472. - (1) In conditiile stabilite prin norme : 
a)  persoana  impozabila  nestabilita  in  Romania ,  care  este  stabilita  in  alt  stat

membru,  neinregistrata  si  care  nu este  obligata  sa se inregistreze in  scopuri  de TVA in
Romania,  poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea ad augata  achitate pentru
importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuat e in Romania ; [...]". 

Norme metodologice: 
"49. (1) In baza art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal orice persoana impozabila

nestabilita in Romania, dar stabilita in alt stat membru,  poate beneficia de rambursarea
taxei  pe  valoarea  adaugata  achitate  pentru  importuri  si  achizitii  de  bunuri/servicii
efectuate  in  Romania.  Taxa pe valoarea adaugata  se ramburseaza  de catre  Romania,
statul membru in care au fost achizitionate bunuri/servicii sau in care s-au efectuat importuri
de bunuri, daca persoana impozabila respectiva indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

(…)
c)  pe parcursul  perioadei de rambursare nu a livrat  bunuri  si  nu a prestat  servicii

considerate  ca  fiind  livrate/prestate  pe  teritoriul  Romaniei,  cu  exceptia  urmatoarelor
operatiuni: 

1. prestarea de servicii de transport si de servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul
art. 143 alin. (1) lit. c)-f), h)-m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 1441 din Codul fiscal;

2. livrarea de bunuri si prestarea de servicii catre o  persoana care are obligatia
de a plati TVA in conformitate cu art. 150 alin. (2 )-(6) din Codul fiscal. 

(2) Nu se ramburseaza: 
a) taxa  pe  valoarea  adaugata  care,  conform  Codului  fiscal,  a  fost  facturata

incorect; 
b) taxa pe valoarea adaugata facturata pentru livrari  de bunuri care sunt sau pot fi

scutite in temeiul art. 143, 144 si 1441 din Codul fiscal; 
(...)
(4)  Dreptul la rambursarea taxei aferente achizitiilor este determinat in temeiul

prevederilor art. 145, 145  1   si 146 din Codul fiscal. 
(5)  Pentru  a  fi  eligibila  pentru  rambursare  in  Romania,  o  persoana  impozabila

nestabilita in Romania trebuie sa efectueze operatiuni care dau dreptul de deducere in statul
membru in care este stabilita. In cazul in care o persoana impozabila nestabilita in Romania
efectueaza,  in  statul  membru  in  care  este  stabilita,  atat  operatiuni  care  dau  drept  de
deducere,  cat  si  operatiuni  care  nu  dau  drept  de  deducere  in  respectivul  stat  membru,
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   Romania  va  rambursa  numai  acea  parte  din  TVA  rambursabila  conform  alin.  (3)  care
corespunde operatiunilor cu drept de deducere. Dreptul de rambursare a taxei se determina
conform alin. (4), respectiv in aceleasi conditii ca si cele aplicabile pentru operatiuni care sunt
realizate in Romania. 

(11) În cazul în care baza de impozitare  de pe o factur ă sau de pe un document
de import este de cel pu ţin echivalentul în lei a 1000 euro ori în cazul fac turilor pentru
combustibil de cel pu ţin 250 euro, în vederea ob ţinerii ramburs ării taxei pe valoarea
adăugat ă,  solicitantul  trebuie s ă  trimit ă  pe cale electronic ă  copii  de pe respectivele
facturi  sau,  dup ă  caz,  documente  de  import,  împreun ă  cu  cererea  de  rambursare .
Echivalentul  în lei se determină  pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca
Naţională a României valabil la data de 1 ianuarie 2010. Pentru facturile sau documentele de
import a căror valoare nu depăşeşte sumele prevăzute în teza anterioară, nu este obligatorie
transmiterea lor în vederea obţinerii rambursării, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (22).

(13)  Solicitantul  trebuie  sa  furnizeze  informatiile  din  cererea  de  rambursare  si
eventualele  informatii  suplimentare  solicitate  de organul  fiscal  competent  din  Romania  in
limba romana. 

(15) Cererea de rambursare se refera la urmatoarele : 
a)  achizitii  de  bunuri  sau  servicii  care  au  fost  fa cturate  in  perioada  de

rambursare, achitate pana la data solicitarii rambu rsarii ; 
 b) importuri de bunuri efectuate in perioada de rambursare. 
(22) In cazul in care organul fiscal competent din Romania considera ca nu are

toate informatiile relevante pentru a lua o decizie  privind cererea de rambursare in
totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poat e cere , pe cale electronica, informatii
suplimentare, in special  de la solicitant,  dar si  de la autoritatile competente din statul
membru de stabilire, pe parcursul perioadei de 4 luni prevazute la alin. (21). In cazul in care
informatiile suplimentare sunt cerute de la o alta sursa decat solicitantul sau o autoritate
competenta dintr-un stat membru, cererea se transmite prin mijloace electronice numai daca
destinatarul  cererii  dispune de astfel  de mijloace. Daca este necesar, se pot solicita alte
informatii suplimentare. Informatiile solicitate in conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde
depunerea facturii sau a documentului de import respectiv, in original sau in copie, in cazul in
care exista indoieli intemeiate cu privire la validitatea sau acuratetea unei anumite cereri. In
acest caz, plafoanele prevazute la alin. (11) nu se aplica. 

(23) Informatiile solicitate in temeiul alin. (22) trebuie furnizate in termen de o luna de
la  data  la  care  solicitarea  de  informatii  suplimentare  este  primita  de  cel  caruia  ii  este
adresata. 

(34) Prevederile  alin.  (1)-(33)  transpun  prevederile  Dir ectivei  2008/9/CE  a
Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a no rmelor detaliate privind rambursarea
taxei  pe  valoarea  adaugata,  prevazuta  in  Directiva  2006/112/CE,  catre  persoane
impozabile stabilite in alt stat membru decat statu l membru de rambursare, publicata
in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L44 din 20 februarie 2008 ".

Conform dispozitiilor legale antecitate, persoanele impozabile nerezidente si care nu
sunt stabilite in Romania beneficiaza de rambursarea TVA achitata in Romania daca sunt
indeplinite mai multe conditii,  printre care si conditiile cumulative referitoare la inexistenta
sediului  activitatii  economice/sediului  fix  in  Romania,  la  neinregistrarea  sau  inexistenta
obligatiei  inregistrarii  in  scopuri  de  TVA  in  Romania  si  la  neefectuarea  de  operatiuni
impozabile in Romania, cu conditia ca taxa sa fie achitata pana la data solicitarii rambursarii
si sa fie justificata cu documentele prevazute de lege. 

Totodata, firmele straine care solicita rambursarea TVA in temeiul  Directivei  a 9-a
trebuie sa indeplineasca, in primul rand, conditiile cumulative, specifice si peremptorii
acestui  tip  special  de  rambursare, asa  cum  rezulta  din  pct.  49  din  Normele
metodologice care transpun fidel Directiva comunitara in materie. 

Analizand sustinerile contestatarei si documentele prezentate se retin urmatoarele:
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   Dreptul  societatilor  stabilite  in alte state membre al  Uniunii  Europene la  restituirea
taxei pe valoarea adaugata este stabilit prin Directiva a 9-a (Directiva 2008/9/CE) si poate fi
valorificat  numai  prin  respectarea  legislatiei  nationale  a  fiecarui  stat  membru  intrucat,  in
materia dreptului comunitar,  prevederile  directivelor  nu se aplica direct,  ci prin adoptarea
unor acte de transpunere in legislatia fiecarui stat membru. 

In cazul  Romaniei,  Directiva a 9-a este transpusa prin art.  1472 alin. (1) lit.  a) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
pct.  49  din  Normele  metodologice  date  in  aplicarea  Titlului  VI,  aprobate  prin  H.G.  nr.
44/2004,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  si  O.P.A.N.A.F.  nr.  4/2010  pentru
aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru
al Uniunii Europene.

Prin urmare, pentru a beneficia de dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata
aferenta  achizitiilor  efectuate  din  Romania,  persoana  nerezidenta  este  obligata  sa
respecte prevederile legislatiei romane care transp une directiva comunitara, inclusiv
cele referitoare la solicitarea rambursarii  taxei i n baza unor documente justificative
(facturi)  care  sa  contina  toate  informatiile  prevaz ute  de  legislatia  romaneasca  in
materie.

De  altfel,  chiar  in  jurisprudenta  comunitara  in  materie  se  subliniaza  ca  normele
instituite nu trebuie sa conduca la un tratament diferit al persoanelor platitoare de impozit in
functie de statele membre pe teritoriul carora aceste persoane sunt stabilite, ceea ce implica
faptul ca si persoanele impozabile nerezidente trebuie sa indepl ineasca acelasi conditii
de forma si de fond cu persoanele impozabile romane  pentru a beneficia de deducerea
si rambursarea taxei pe valoarea adaugata. 

In acelasi sens sunt si prevederile art. 5 paragraf 2 din Directiva a 9-a, care stipuleaza
ca “in intelesul prezentei directive, dreptul la o rambursare a taxei aferente intrarilor  este
determinat in temeiul Directivei 2006/112/CE,  astfel cum se aplica in statul membru de
rambursare ”.  Or,  aceste  prevederi  nu  vin  decat  sa  sublinieze  faptul  ca
restituirea/rambursarea TVA pentru  aceste persoane se realizeaza numai cu respectarea
anumitor conditii de forma si procedurale, cum ar fi: depunerea cererii intr-un anumit termen
de decadere, suma minima ce poate fi solicitata si perioada la care se refera,  anexarea
facturilor corect intocmite  etc. 

Reiese,  asadar,  ca  si  in  cazul  facturilor  prezentate  de  persoanele  impozabile
nerezidente, pentru a beneficia de rambursarea TVA din partea autoritatilor fiscale romane
trebuie respectate conditiile de forma si de fond stipulate de legislatia in materie, respectiv de
prevederile  art.  145,  art.  146 si  art.  155 din Legea nr.  571/2003 privind Codul fiscal,  cu
modificarile si completarile ulterioare, in forma aplicabila in anul 2011 conform carora:

"Art. 145. - (1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei. 
(2)  Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca tax a aferenta achizitiilor,

daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul u rmatoarelor operatiuni: 
a) operatiuni taxabile ; [...]."
"Art.  146.  -  (1)  Pentru  exercitarea  dreptului  de  deducere  a  taxei,  p ersoana

impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele con ditii : 
a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii

fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori  urmeaza sa ii  fie prestate in beneficiul sau,  sa
detina o factura  care sa cuprinda informatiile prevazute la art. 155  alin. (5) ".

"Art. 155. - (5) Factura cuprinde in mod obligatoriu  urmatoarele informatii:  
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     h) denumirea  şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate , precum
şi  particularităţile  prevăzute  la  art.  1251 alin.  (3)  în  definirea  bunurilor,  în  cazul  livrării
intracomunitare de mijloace de transport noi;

j)  indicarea cotei  de taxa aplicate si a  sumei taxei colectate, exprimate in lei , in
functie de cotele taxei; […] ”.

Norme metodologice:
"72. (1) Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi intocmita in orice

limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de control
trebuie  asigurata  traducerea in  limba romana.  Baza de impozitare  poate fi  inscrisa in
valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de tax a, suma taxei trebuie inscrisa si in
lei .  Pentru  inregistrarea  in  jurnalele  de  vanzari,  baza  impozabila  va  fi  convertita  in  lei
utilizand cursul de schimb prevazut la art. 1391 din Codul fiscal".

Astfel, potrivit acestor prevederi legale, factura prevăzută la art. 155 alin. (5) din Codul
fiscal va fi întocmită în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la
solicitarea organelor de inspecţie fiscală trebuie asigurată traducerea în limba română, iar
baza de impozitare poate fi înscrisă în valută, dar dacă operaţiunea nu este scutită de taxă,
suma taxei trebuie înscrisă şi în lei. 

Totodata, se retine  ca inscrierea in lei a taxei colectate prin facturi le emise de
furnizori/prestatori  este  o  obligatie  expres  stipul ata  in  legislatia  fiscala  in  materie,
menita sa asigure colectarea corecta a taxei la bug etul statului  in care are loc livrarea
bunurilor si prestarea serviciilor,  prevederile art. 155 alin. (5) lit. j) din Codul fiscal fiind in
concordanta deplina cu dispozitiile art. 230 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun
al taxei pe valoarea adaugata, care prevad ca "sumele indicate in factura se pot exprima in
orice  moneda,  cu  conditia ca  valoarea  TVA  de  plata  sa  fie  exprimata  in  moneda
nationala a statului membru in care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii". 

Prin urmare, numai taxa exprimata in lei si inscrisa in facturi poate fi solicitata la
rambursare  de persoanele impozabile  stabilite  in  alt  stat  membru UE,  intrucat  numai in
aceasta situatie  exista certitudinea cu privire la cuantumul taxei c olectate la bugetul
statului  de catre furnizorii/prestatorii romani si, pe cale de consecinta, a cuantumului sumei
susceptibile a fi restituita pentru beneficiarii comunitari.

Referitor  la  corectia  facturilor  devin  incidente  prevederile  art.  159  din  Legea  nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

"Art. 159. - (1) Corectarea informatiilor inscrise in facturi sau in  alte documente 
care tin loc de factura se efectueaza astfel:  

a) in cazul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza 
si se emite un nou document; 

b) in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou
document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial,
numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte,
informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continand informatiile si
valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus in
care se inscriu numarul si data documentului corectat". 

Cu privire la continutul si corectia documentelor justificative, pct.  72 si pct. 812 din
Normele  metodologice  aprobate  prin  H.G.  nr.  44/2004,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare prevad urmatoarele:

"72. (1) Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi intocmita in orice
limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de control
trebuie  asigurata  traducerea in  limba romana.  Baza de impozitare  poate fi  inscrisa in
valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de tax a, suma taxei trebuie inscrisa si in
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   lei .  Pentru  inregistrarea  in  jurnalele  de  vanzari,  baza  impozabila  va  fi  convertita  in  lei
utilizand cursul de schimb prevazut la art. 1391 din Codul fiscal".

"812.(2) In situatia in care o persoana impozabila a emis facturi aplicand regimul de
taxare si ulterior intra in posesia documentelor justificative care îi  dau dreptul la aplicarea
unei scutiri  de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art.  143, 144 sau 1441 din Codul
fiscal,  aceasta poate corecta facturile emise,  potrivit art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal, aplicand regimul de scutire corespunzator o peratiunilor realizate . 

(3) Organele de control fiscal vor permite deducerea taxei pe valoarea adaugata in
cazul  in  care  documentele  controlate  aferente  achizitiilor  nu  contin  toate  informatiile
prevazute  la  art.  155  alin.  (5)  din  Codul  fiscal sau/si  acestea  sunt  incorecte,  daca  pe
perioada desfasurarii controlului documentele respective vor fi corectate in conform itate
cu art. 159 din Codul fiscal . Furnizorul/Prestatorul are dreptul sa aplice prevederile art. 159
alin.  (1)  lit.  b)  din  Codul  fiscal  pentru  a corecta  anumite  informatii  din  factura  care sunt
obligatorii potrivit art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, care au fost omise sau inscrise eronat, dar
care nu sunt de natura sa modifice baza de impozitare si/sau taxa aferenta operatiunilor ori
nu modifica regimul fiscal al operatiunii facturate initial, chiar daca a fost supus unei inspectii
fiscale. Aceasta factura va fi atasata facturii initiale, fara sa genereze inregistrari in decontul
de taxa al perioadei fiscale in care se opereaza corectia, nici la furnizor/prestator, nici la
beneficiar".

In speta, societatea nerezidenta X nu a prezentat  documentatia care sa respecte
conditiile legale in vigoare referitoare la corecti a facturilor, respectiv :

- facturile initiale nr. ... si nr. ... au fost emise de SC Y SRL cu nerespectarea cerintelor
expres  prevazute  de  art.  155  alin.  (5)  din  Codul  fiscal,  respectiv  facturile au fost  emise
exclusiv in euro si nu contin cuantumul in lei pentru TVA aferenta operatiunii;

- nu a fost prezentate facturi de stornare a facturilor initiale (cu semnul minus);
-  in sustinerea contestatiei societatea nerezidenta X a anexat o singura factura nr.

...emisa de SC Y SRL cu TVA aferenta in suma de ...  lei  corespunzatoare facturii  nr.  ..,
pentru care societatea nerezidenta a solicitat TVA in suma de ... lei.

Prin contestatie societatea recunoaste ca facturile atasate la cererea de rambursare
contin suma taxei pe valoarea adaugata dar este exprimata in euro, iar pentru convertirea
acestei  sume in  lei  s-a  utilizat  un  curs  mediu,  conform tabelelor  anexate  la  cererea  de
rambursare, acesta fiind motivul pentru care a rezultat o suma diferita fata de cea inscrisa pe
factura nr. ..., fara sa rezulte ca a fost corectata factura initiala .

Or, contestatara X, nu face dovada respectarii procedurii de corectie s tipulata de
aceste  prevederi  si  nici  nu  prezinta  o  explicatie  c u  privire  la  situatia  creata,
nerespectand prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) si art. 155 alin. (5) lit. j) din Codul fiscal, deci
nu indeplineau dispozitiile legale in vigoare pentru a putea fi folosite ca documente pentru
justificarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata. 

Totodata, se retine ca prin contestatia formulata societatea nerezidenta nu a justificat
nici fondul tranzactiei , respectiv prin  facturile  nr. .. si nr.  ...SC  Y  SA  a facturat societatii
nerezidente contravaloarea unor produse a caror natura reiese din contractul incheiat cu SC
Y SRL anexat in sustinerea contestatiei, dar societatea nerezidenta nu a prezentat la cererea
de rambursare precum si la contestatie documente justificative din care sa reiasa destinatia,
deocumentele  de  transport  (CMR)  din  care  sa  reiasa  circuitul  ulterior  al  bunurilor
achizitionate  si  nici  explicatii  (cu  documente)  despre  activitatea  societatii  nerezidente  Y,
documente din care sa rezulte cine este beneficiarul final al bunurilor/serviciilor inscrise in
facturile pentru care se solicita rambursarea. Totodata prezentarea acestor documente este
necesara pentru a stabili incadrarea fiscala a acestor operatiuni din punct de vedere al taxei
pe valoarea adaugata si in final pentru a stabili daca societatea nerezidenta este indreptatita
la rambursarea taxei din punct de vedere al fondului cauzei. 
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   In concluzie, se retine ca  noua factura atasata contestatiei nu face dovada ca  este
document care sa ateste informatiile si valorile corecte aferente tranzactiei, in conditiile in
care nu a fost respectata procedura de corectie prevazuta de art. 159 alin. (1) lit.  b) din
Codul fiscal si nu au fost prezentate documente care sa formeze organului de solutionare a
contestatiei convingerea ca este vorba de livrarea acelorasi bunuri pentru care s-a solicitat
rambursarea taxei,  avand in vedere si  dispozitiile  art.  213 alin.  (1)  din O.G. nr.  92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata conform carora:

“Art.  213.  –  (1)  În  solu ţionarea  contesta ţiei  organul  competent  va  verifica
motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului ad ministrativ fiscal.
Analiza  contesta ţiei  se  face  în  raport  de  sus ţinerile  p ărţilor,  de  dispozi ţiile  legale
invocate  de  acestea  şi  de  documentele  existente  la  dosarul  cauzei .  Solu ţionarea
contesta ţiei se face în limitele sesiz ării ”.

 Rezulta  ca  societatea  nerezidenta  X nu  este  indreptatita  sa  beneficieze  de
rambursarea din bugetul statului roman, prin intermediul mecanismului special instituit  de
Directiva a 9-a si de art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal care transpune aceasta directiva,
a sumei de ...lei .

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 1472 alin. (1) si art. 155 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
si ale pct. 49 si pct. 72 din Normele metodologice date in aplicarea Titlului VI, aprobate prin
H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 5 si art. 6 din Directiva a 9-
a/CE din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe
valoare adaugata, prevazuta în Directiva 2006/112/CE

DECIDE:

Respinge ca neintemeiata contestatia X formulata impotriva Deciziei de rambursare a
TVA 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. ... pentru
TVA respinsa la rambursare in suma de ... lei .

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
contestata in termen de 6 luni de la data comunicarii la Tribunalul Bucuresti.
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