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DECIZIA NR. 50 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de societatea x înregistrat� la Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice Bucure�ti sub nr.x/24.09.2010 �i înregistrat� la D.G.F.P. 
Cara�-Severin sub nr.x/28.01.2013 

 
 
 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin, a fost sesizat 
de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Municipiului Bucure�ti - Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii prin adresa nr.x/24.01.2013 înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub 
nr.x/28.01.2013, asupra contesta�ie formulat� de societatea x cu sediul în x utca x, ora� 
x, x. 
 

Societatea nerezident� x contest�  Decizia de rambursare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat 
membru al Uniunii Europene nr.x/10.08.2010 prin care s-a respins la rambursare TVA în 
sum� de x lei, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Municipiului Bucure�ti-
Serviciul Reprezentan�e, Ambasade �i Administrare a Contribuabililor Nereziden�i. 

 
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) din O.P.A.N.A.F. nr.3333/2011 privind 

condi�iile de delegare a competen�ei de solu�ionare a contesta�iilor altui organ de 
solu�ionare, Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor, Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal� prin adresa nr.x/17.01.2013, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin 
sub nr.x/22.01.2013 deleag� competen�a de solu�ionare a contesta�iei formulat� de 
societatea x împotriva Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii 
Europene nr. x/10.08.2010 emis� de D.G.F.P. a Municipiului Bucure�ti - Serviciul 
Reprezentan�e, Ambasade �i Administrare a Contribuabililor Nereziden�i, structurii 
specializate de solu�ionarea a contesta�iilor din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin.  

D.G.F.P. a Municipiului Bucure�ti – Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, urmare a 
adresei Direc�iei Generale de Solu�ionare a Contesta�iilor, Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal� nr.x/17.01.2013 transmite la D.G.F.P. Cara�-Severin prin adresa 
nr.x/24.01.2013 dosarul contesta�iei formulat� de societatea nerezident� x, acestea fiind 
înregistrat� sub nr.x/28.01.2013. 

 
 În temeiul art.5 alin.(2) din O.P.A.N.A.F. nr.3333/2011 privind condi�iile de 
delegare a competen�ei de solu�ionare a contesta�iilor altui organ de solu�ionare, 
societatea nerezident� x a fost în�tiin�at� de c�tre Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, prin adresa nr.x/31.01.2013, despre 
delegarea de competen�� a solu�ion�rii contesta�iei formulat� de societatea nerezident� 
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 Direc�ia General� a Finan�elor  
 Publice Cara�-Severin 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  

Str. Valea Domanului II, nr.17  
Localitatea Re�i�a    
Jude�ul Cara�-Severin 
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c�tre, structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iei sus 
amintite. 
 

Prin urmare, având în vedere art.23 alin.(2) din Directiva 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, �i constatând c� sunt 
întrunite condi�iile prev�zute de dispozi�iile art. 205 alin.(1), art. 206 �i art.207 alin.(1) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare,  Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-
Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este legal investit� cu solu�ionarea 
contesta�iei formulat� de societatea x din Ungaria. 

 
I. Prin contesta�ia înregistrat� la D.G.F.P. Bucure�ti sub nr.x/24.09.2010, 

societatea nerezident� x se îndreapt� împotriva respingerii cererii cu num�r dosar x 
privind rambursarea de TVA din anul 2009, potrivit Deciziei de rambursare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt 
stat membru al Uniunii Europene nr. x /10.08.2010. 

Contestatoarea arat� c� motivul respingerii cererii privind rambursarea de TVA 
este faptul c� a indicat un cod fiscal nevalabil. 

Societatea precizeaz� urm�toarele: 
- codul fiscal al societ��ii este x; 
- codul de înregistrare al grupului fiscal este x; 
- codul fiscal european este x,  

codul fiscal european nu apare pe formularul de rambursare TVA cu num�rul x. 
 Contestatoarea sus�ine c� este societate impozabil� înregistrat� în scopuri de 
TVA în Ungaria din data de 08.06.1990, �i acest statut este neschimbat pân� la data 
prezentei contesta�ii. 
 Contestatoarea precizeaz� c� la data înaint�rii cererii de rambursare TVA, 
respectiv în perioada pentru care a cerut rambursarea TVA (01.01.2009-31.12.2009), 
codurile de identificare fiscal� prezentate în contesta�ie au fost valabile. Totodat�, 
sus�ine c� aceste coduri fiscale le-a indicat �i în cererea înaintat�, �i de aceea nu 
în�elege de ce acest cod nu este valabil. 
 Pentru certificarea celor precizate anexeaz� scrisoarea Oficiului de Control 
Financiar �i Fiscal nr. x, din data de 05.07.2010, cu privire la transmiterea cererii de 
rambursare TVA, respectiv comunicarea Oficiului de Control Financiar �i Fiscal nr.xdin 
data de 04.02.2008, cu privire la intrarea în vigoare a codului de identificare grup fiscal. 
 Ca urmare, contestatoarea solicit� revizuirea respingerii cererii �i admiterea 
contesta�iei. 
  Anexeaz�, în copie la contesta�ie: 
- Decizia nr.x/10.08.2010; 
- Cererea x; 
- Scrisoarea num�rul  x; 
- Comunicarea num�rului x. 
 

II. Prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru persoanele 
impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene nr. 
x/10.08.2010, Serviciul Reprezentan�e Str�ine, Ambasade �i Administrare a 
Contribuabililor Nereziden�i din cadrul D.G.F.P. Bucure�ti a respins la rambursare TVA 
în sum� de x lei, pentru perioada 01.01.2009-31.12.2009, solicitat� prin cererea de 
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rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� c�tre persoanele impozabile nestabilite în 
România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene nr. x/27.05.2010. 
 

III. Luând in considerare documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 
organului fiscal, sus�inerile societ��ii si prevederile legale pe perioada supusa controlului 
se re�in urm�toarele: 
 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate pronun�a asupra 
taxei pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare în sum� de 20.903,89 lei prin 
Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru persoanele impozabile 
nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene 
înregistrata sub nr.x/10.08.2010, pe motiv c� cererea de rambursare este 
completat� cu cod de înregistrare în scopuri de TVA invalid la data depunerii 
cererii, în condi�iile în care societatea nerezident� la contesta�ia formulat� a depus 
documente care nu au fost avute în vedere la emiterea deciziei de rambursare a 
TVA . 

 
În fapt, prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 

persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii 
Europene înregistrata sub nr.x/10.08.2010, organele fiscale au respins la rambursare 
TVA în sum� de x lei solicitat� de societatea nerezident� x, prin cererea nr. 
x27.05.2010, num�r de referin�� x, aferent� perioadei 01.01.2009–31.12.2009, motivul 
men�ionat în decizie este c� cererea de rambursare este completat� cu cod de 
înregistrare în scopuri de TVA invalid la data depunerii cererii (26.05.2010) �i la 
perioada pentru care se solicit� rambursarea TVA, respectiv 01.01.2009 – 31.12.2009. 

Temeiul de drept invocat de organele fiscale în deciziile de rambursare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� pentru persoane impozabile nestabilite în România, stabilite în alt 
stat membru al Uniunii Europene nr.x/10.08.2010 este art.147^2 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare coroborate cu 
prevederile pct.49 alin.(7) lit.f) �i alin.(17) din Normele metodologice pentru aplicarea 
Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

  
Serviciului Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin, în urma 

analiz�rii dosarului contesta�iei formulat� de societatea nerezident� x, a constatat c� 
documentele depuse de contestatoare în sus�inerea cauzei sunt traduse în limba 
român� dar necertificate de traduc�tori autoriza�i. 

Prin adresa nr.x/29.03.2013 emis� de D.G.F.P. Cara�-Severin - Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, transmis� prin po�t� societ��ii nerezidente x cu recomandat� AR 
au fost f�cute cunoscute acesteia prevederile art.23 alin.(2) din Directiva 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, precum �i 
prevederile art.8 alin.(1), alin.(2) �i art.206 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
solicitându-i-se s� transmit� documentele, depuse în sus�inerea contesta�iei, redactate 
în limba român� cerfificate de traduc�tori autoriza�i. 

Societatea nerezident� x a transmis prin fax, Hot�rârea de autorizare a dobândirii 
calit��ii de pl�titor de TVA colectiv�, emis� de Oficiului pentru Finan�e Publice �i Control 
Financiar-Direc�ia  Marilor Contribuabili Ungaria num�r înregistrare x, înregistrat� la 
D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/10.04.2013.  
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Ulterior, cu adresa f�r� num�r înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub 
nr.x/26.04.2013, societatea nerezident� x, transmite urm�toarele documente redactate 
în limba maghiar� �i traduse în limba român�, certificate de traduc�tori autoriza�i: 

- Hot�rârea  num�rul x14.01.2008 emis� de Autoritatea de Supraveghere Fiscal�  
�i Financiar� privind constituirea grupului fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea 
ad�ugat� cu cod European x; 

- Adresa cu num�rul x emis� de Autoritatea de Supraveghere Fiscal� �i 
Financiar� privind data de intrare în vigoare a grupului fiscal din punct de vedere al taxei 
pe valoarea ad�ugat� cu codul fiscal European x �i anume 01.02.2008. 

 
În drept, potrivit art.147^2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale pct.49 din Normele metodologice 
pentru aplicarea Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare:  
 
    “Art. 147^2. - (1) În condi�iile stabilite prin norme: 

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.[…]”  

 
Normele metodologice (pentru anul 2010): 
    “49. (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. 
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    (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: 
    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. 
    […] 
   (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. 
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    (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. 
    (11) În cazul în care baza de impozitare de pe o factur� sau de pe un document de 
import este de cel pu�in echivalentul în lei a 1000 euro ori în cazul facturilor pentru 
combustibil de cel pu�in 250 euro, în vederea ob�inerii ramburs�rii taxei pe valoarea 
ad�ugat�, solicitantul trebuie s� trimit� pe cale electronic� copii de pe respectivele 
facturi sau, dup� caz, documente de import, împreun� cu cererea de rambursare. 
Echivalentul în lei se determin� pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca 
Na�ional� a României valabil la data de 1 ianuarie 2010. Pentru facturile sau 
documentele de import a c�ror valoare nu dep��e�te sumele prev�zute în teza 
anterioar�, nu este obligatorie transmiterea lor în vederea ob�inerii ramburs�rii, cu 
excep�ia situa�iei prev�zute la alin. (22). 
    (12) Solicitantul trebuie s� furnizeze o descriere a activit��ilor sale economice prin 
utilizarea sistemului armonizat de coduri detaliat la nivelul 4, stabilit în conformitate cu 
art. 34a alin. (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului 
din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativ� în domeniul taxei pe valoarea 
ad�ugat� �i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modific�rile ulterioare. 
    (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 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 
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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�. 
[…] 
   (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 normele legale sus-citate rezult� c�, în cadrul sistemului comun de TVA, 

legiuitorul comunitar a stabilit o procedur� specific� prin care persoanele impozabile 
stabilite într-un stat membru pot solicita rambursarea TVA achitat� pentru livr�ri de 
bunurile, prest�rile de servicii sau importul de bunuri efectuate în beneficiul lor pe 
teritoriul unui alt stat membru, solicitare supus� unor condi�ionalit��i specifice 
acestui tip de rambursare. 

În baza acestor prevederi legale, doar persoanele impozabile neînregistrate pe 
parcursul perioadei de rambursare �i care nu sunt obligate s� se înregistreze în scopuri 
de TVA în România, stabilite în alte state membre, pot solicita rambursarea taxei pe 
valoarea ad�ugata aferenta anumitor achizi�ii efectuate în România. 

Persoanele impozabile nerezidente �i care nu sunt stabilite în România 
beneficiaz� de rambursarea TVA achitat� în România dac� sunt îndeplinite mai multe 
condi�ii, printre care �i condi�iile cumulative referitoare la inexisten�a sediului activit��ii 
economice/sediu fix în România, la neînregistrarea sau inexisten�a obliga�iei înregistr�rii 
în scopuri de TVA în România �i la neefectuarea de opera�iuni impozabile în România, 
respectiv neefectuarea de livr�ri de bunuri sau prest�ri de servicii ce se consider� ca 
fiind livrate/prestate pe teritoriul României, cu excep�ia opera�iunilor anume precizate în 
lege.  

Referitor la prezentarea documentelor care atest� plata facturilor, se re�ine c� 
pct.49 alin.(1) din Normele metodologice prevede în mod expres c� persoana 
impozabil� neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA 
în România, stabilit� în alt stat membru al Uniunii Europene poate solicita rambursarea 
doar a taxei pe valoarea ad�ugat� facturat� �i achitat� pentru bunurile mobile ce i-au 
fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul s�u în România, iar conform 
pct.49 alin.(22), organul fiscal are dreptul s� solicite orice informa�ii/documente 
suplimentare necesare analiz�rii cererii de rambursare. 

De asemenea, se re�ine c� solicitantul ramburs�rii de TVA trebuie s� furnizeze 
atât informa�ii din cererea de rambursare, cât �i eventualele informa�ii 
suplimentare/documente solicitate de c�tre compartimentul de specialitate, iar cererea 
de rambursare se solu�ioneaz� cu analiza documentar�.  

 
 
Potrivit prevederilor alin.(5) al pct.49  din normele metodologice, se re�ine c� 

pentru a fi eligibil� pentru rambursare, persoana impozabil� nestabilit� în România 
trebuie s� efectueze opera�iuni care dau drept de deducere în statul membru în care 
este stabilit�, dispozi�ii care nu fac referire la obliga�ia acestor persoane de a efectua în 
statul membru de stabilire tranzac�ii intracomunitare. 
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În cauza analizat�, se re�ine c�, D.G.F.P. a Municipiului Bucure�ti a stabilit c� 
principalul motiv pentru care societatea nerezident� nu poate beneficia de rambursarea 
TVA solicitat�, este faptul c� cererea de rambursare este completat� cu cod de 
înregistrare în scopuri de TVA invalid în perioada pentru care se solicit� rambursarea 
TVA, respectiv 01.01.2009-31.12.2009. 

Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei se re�ine c�, ulterior emiterii 
Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru persoanele impozabile 
nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene înregistrata sub 
nr. x/10.08.2010, societatea nerezident� a depus în sus�inerea contesta�iei urm�toarele 
documente (care nu au fost analizate de c�tre organele fiscale la emiterea deciziei de 
rambursare a TVA), �i anume: 

- Hot�rârea  num�rul x/14.01.2008 emis� de Autoritatea de Supraveghere Fiscal�  
�i Financiar� privind constituirea grupului fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea 
ad�ugat� cu cod European x; 

- Adresa cu num�rul x/04.02.2008 emis� de Autoritatea de Supraveghere Fiscal� 
�i Financiar� privind data de intrare în vigoare a grupului fiscal din punct de vedere al 
taxei pe valoarea ad�ugat� cu codul fiscal European x �i anume 01.02.2008. 

 
Având în vedere c� contestatoarea a depus în sus�inerea cauzei documente 

traduse în limba român�, dar necertificate de traduc�tori autoriza�i, Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, prin adresa nr.3058/29.03.2013 a solicitat societ��ii nerezidente x 
certificarea respectivelor documente de c�tre traduc�tori autoriza�i. 

Cu adresa f�r� num�r înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub 
nr.x/26.04.2013, societatea nerezident� x transmite urm�toarele documente redactate în 
limba maghiar� �i traduse în limba român�, certificate de traduc�tori autoriza�i: 

- Hot�rârea  num�rul x/14.01.2008 emis� de Autoritatea de Supraveghere Fiscal�  
�i Financiar� privind constituirea grupului fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea 
ad�ugat� cu cod European x; 

- Adresa cu num�rul x/04.02.2008 emis� de Autoritatea de Supraveghere Fiscal� 
�i Financiar� privind data de intrare în vigoare a grupului fiscal din punct de vedere al 
taxei pe valoarea ad�ugat� cu codul fiscal European x �i anume 01.02.2008. 

 
În ceea ce prive�te dreptul contestatorilor de a depune probe noi în sus�inerea 

cauzei, sunt incidente prevederile art.213 alin.(4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 
   „(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." 
 

Conform prevederii legale mai sus prezentate, contestatorul, intervenien�ii sau 
împuternici�ii acestora pot depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar 
dac� acestea nu au fost anterior cercetate �i analizate de organele fiscale.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului fiscal care a efectuat 
activitatea de documentare i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora. 

Fa�� de cele prezentate �i având în vedere c�, societatea nerezident� x din 
Ungaria a depus în sus�inerea cauzei documente care nu au fost anexate la cererea 
pentru care a solicitat rambursarea taxei, se va face aplica�iunea art.216 alin.(3) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
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„(3) 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.”     

coroborat cu alin.(3^1) al aceluia�i articol �i cu pct.11.6 din Ordinul nr. 450/2013 
privind aprobarea Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�ruia: 
    „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.” 
 

Prin urmare, se va desfiin�a Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� 
pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al 
Uniunii Europene nr.x /10.08.2010 prin care s-a respins la rambursare TVA în sum� de 
x lei, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Municipiului Bucure�ti - Serviciul 
Reprezentan�e, Ambasade �i Administrare a Contribuabililor Nereziden�i, urmând ca 
organule fiscale s� procedeze la o nou� analiz�, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare �i cu re�inerile din prezenta decizie, prin reanalizarea documentelor depuse de 
contestatoare �i îndeplinirea celorlalte condi�ii legale cu privire la rambursare. 

 
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul actelor normative invocate în prezenta 

decizie precum �i în baza prevederilor art.216 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, coroborat cu pct.11.6 din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, se: 

 
 

D E C I D E 
 
 

Desfiin�area Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii 
Europene nr.x/10.08.2010 prin care s-a respins la rambursare TVA în sum� de x lei, 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Municipiului Bucure�ti - Serviciul 
Reprezentan�e, Ambasade �i Administrare a Contribuabililor Nereziden�i,  
urmând ca organul fiscal s� procedeze la reanalizarea cererii de rambursare nr. 
x/27.05.2010, num�r de referin�� x formulat� de societatea nerezident� x, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare �i cu re�inerile din prezenta decizie. 

 
 
Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat�, 

conform procedurii legale, în termenul de 6 luni, la instan�a de judecat� competent�. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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