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DECIZIA nr. 149/30.11.2005

Privind solu�ionarea contesta�iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD�

     înregistrat� la DGFP Constan�a sub nr…………………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a a
fost sesizat de c�tre S.A.F. - ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL
CONSTANTA prin adresa nr……………/…….10.2005, înregistrat� la
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a sub
nr…………/…….01.2005, cu privire la contesta�ia depus� de S.C.
CONSTANTA S.A. CERNAVOD� în calitate de reprezentant fiscal pentru
R…………………, Cloppenburg, Germania, cu sediul în localitatea
Cernavod�, ………………………, Jud.Constan�a, CUI ………………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura dispus� de
organele de control din cadrul SAF - Activitatea de Control Fiscal
Constan�a în Raportul de inspec�ie fiscal� din data de …….09.2005,
respectiv Decizia de impunere nr…………… din …….09.2005, privind
respingerea la rambursare f�r� drept de preluare în decontul lunii
urm�toare a TVA în sum� de ………………… lei.

Contesta�ia a fost semnat� de reprezentantul legal, conform
prevederilor art.176 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscal�, republicat�, fiind înregistrat� la S.A.F. -
A.C.F. Constan�a sub nr……………/…….11.2005.

 Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii privind procedura de solu�ionare a contesta�iei,
prev�zute la art.176;177;179(1) pct.a) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a are competen�a s�
analizeze pe fond dosarul cauzei �i s� pronun�e solu�ia legal�.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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   I Prin adresa înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr………………/…….10.2005, iar la D.G.F.P.
Constan�a sub nr………………/…….11.2005, S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD�
în calitate de reprezentant fiscal pentru R…………………, Cloppenburg,
Germania, formuleaz� contesta�ie, în temeiul art.175 din O.G.
nr.92/2003, republicat�, împotriva Deciziei de impunere
nr……………/…….09.2005 privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscal� referitoare la TVA de plat�  în
sum� de ………………… lei.

În contesta�ie se arat� c�, suma reprezint�  TVA respins la
rambursare f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare, pe
motiv c� organul de control a considerat c� R………………, Cloppenburg,
Germania avea obliga�ia s� se înregistreze cu un sediu permanent
în România pentru activitatea de predare la cheie a 12 sta�ii de
decantare a gazelor pentru S.N.G.N. R………………… S.A. MEDIA� �i nu ca
reprezentant fiscal.

S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD� în calitate de reprezentant
fiscal al R…………………, Cloppenburg, Germania contest� punctul de
vedere al organului de control conform c�ruia contestatoarea avea
obliga�ia de a se înregistra în Romania cu un sediu permanent.

Fat� de cele mai sus prezentate contestatoarea precizeaz� c�:
R…………………, Cloppenburg, Germania, a solicitat statului român

acceptarea ca reprezentant fiscal în România a S.C. CONSTANTA S.A.
CERNAVOD� iar statul român prin MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE a
emis acceptul s�u prin eliberarea cerificatului de înregistrare
fiscal� (CIF):R …………………… din data de 15.12.2004.

Solicitarea s-a f�cut în conformitate cu prevederile Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, art.151, alin.(3) care prevede:
"în cazul livr�rilor de bunuri taxabile pentru care locul livr�rii
se consider� a fi în România, efectuate de persoane stabilite în
str�in�tate, acestea au obliga�ia s� desemneze un reprezentant
fiscal în România".

Se precizeaz� c�, în sus�inerea m�surilor luate, organul de
control invoc�  obliga�ia R…………………, Cloppenburg, Germania de a se
înregistra cu sediu permanent în România,  conform prevederilor
art.8, alin (3) din Legea 571/2003 care stipuleaz� urm�toarele:
" un sediu permanent presupune un santier de construc�ii, un
proiect de construc�ie, ansamblu sau montaj sau activit��i de
supervizare legate de acestea, numai dac� �antierul sau proiectul
sau activit��ile dureaz� mai mult de 6 luni".

 Petenta nu este de acord cu afirma�iile organului de control
motivând c� livrarea de sta�ii nu presupune existen�a unui santier
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sau a unui proiect de construc�ii, iar activitatea
reprezentantului fiscal, care face obiectul cererii de rambursare,
prive�te o perioad� mai mic� de 6 luni respectiv pân� la
15.06.2005.

De asemenea, contestatoarea nu-�i însu�e�te  invocarea de
c�tre organele de control a prevederilor pct.55, alin (1) TITLUL
VI - “Taxa pe valoarea ad�ugat�” din H.G. nr.44/2004, potrivit
carora:
 "dac� activitatea pe care o desf��oar� în România persoana
impozabil� stabilit� în str�in�tate implic� obligativitatea
înregistr�rii unui sediu permanent a�a cum este definit la Titlul
I al Codului Fiscal, acesta nu mai poate s�-�i desemneze un
reprezentant fiscal în România".

Fa�� de aceste prevederi petenta motiveaz� c� "solicitarea de
desemnare a unui reprezentant fiscal a fost f�cut� tot statului
român care analizând cererea a emis Decizia nr……………/…….12.2004" de
numire ca reprezentant fiscal a S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD�.

Referitor la aplicarea de c�tre organul de control a
prevederilor  punctului  55 alin.(3) din H.G. nr.44/2004 care
prevede c� "sediul permanent este angajat din punct de vedere al
drepturilor �i obliga�iilor privind TVA" , S.C. CONSTANTA S.A.
CERNAVOD� prin reprezentantul s�u legal domnul Ionescu Ion
contest� temeiul legal invocat din urm�toarele motive:
 - "cererea de rambursare a fost f�cut� de reprezentantul fiscal
�i nu de sediul permanent";
 - "cel pu�in pentru primele 6 luni de activitate dac� nu �i
pentru viitor activitatea reprezentantului fiscal este legal� �i
incontestabil�".

De asemenea, referitor la punctul 55 alin.(4) TITLUL VI -
“Taxa pe valoarea ad�ugat�”  din H.G. nr.44/2004 care prevede c� :
"în situa�ia în care ulterior desemn�rii unui reprezentant fiscal,
persoanei impozabile îi revine obliga�ia înregistr�rii unui sediu
permanent, acesta trebuie s� renun�e la reprezentantul fiscal,
drepturile �i obliga�iile în ceea ce prive�te taxa pe valoarea
ad�ugat� fiind preluate de sediul permanent", petenta contest�
invocarea acestui temei legal pentru respingerea la rambursare
f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare a TVA
solicitat� la rambursare din urm�toarele considerente :

- "prive�te o perioad� viitoare a derul�rii activit��ii firmei
str�ine prin una din forme", form� care cel pu�in pentru primele 6
luni de desf��urare a activit��ii este prin reprezentant fiscal
conform prevederilor art.8 (3) Cod fiscal;

- "decizia de impunere se refer� la perioada 01.12.2004 -
31.05.2005";
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- "cererea de rambursare este efectuat� de o persoan�
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de TVA, pentru opera�iuni
impozabile care au avut loc în realitate �i dovedite cu documente
originale iar soldul sumei negative este mai mare de 50 milioane
lei inclusiv".

În aceste condi�ii în opinia petentei, "respingerea reprezint�
un abuz în serviciu contra intereselor personale".

II. Prin Decizia de impunere nr……………/…….09.2005 privind
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�,
constatate prin Raportul de inspec�ie fiscal� întocmit  în data de
…….09.2005, ca urmare a desfiin��rii prin Decizia
nr.115/31.08.2005 privind solu�ionarea contesta�iei depuse de SC
CONSTANTA SA Cernavod�, a Raportului de inspec�ie fiscal� întocmit
în data de …….07.2005, au fost stabilite obliga�ii fiscale în sum�
total� de …………… lei, reprezentând TVA respins la rambursare f�r�
drept de preluare în decontul lunii urm�toare.

Prin decontul de TVA înregistrat la organul fiscal teritorial
sub nr…………/02.06.2005, S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD�, în calitate
de reprezentant fiscal al R…………………, Cloppenburg Germania, solicit�
rambursarea soldului sumei negative a TVA aferent� activit��ii de
"predare la cheie a 12 sta�ii de decantare a gazelor" pentru
S.N.G.N. R………………… S.A. Media� în calitate de client, activitate
aferent� perioadei 01.12.2004 - 31.05.2005.

Urmare  verific�rii documentelor prezentate, organele de
control din cadrul SAF - ACF au constatat c�, R…………………,
Cloppenburg Germania,  avea obliga�ia înregistrarii, în România, a
unui sediu permanent conform prevederilor art.8 alin.(3) din Legea
571/2003 privind Codul Fiscal coroborat cu pct.55 alin (1) TITLUL
VI din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal �i nu de
reprezentant fiscal.

Fiind înregistrat� ca reprezentant fiscal S.C. CONSTANTA S.A.
CERNAVOD� nu poate beneficia de deducerea TVA aferent� lucr�rilor
�i serviciilor necesare pentru înfiin�area a 12 sta�ii complete de
decantare a gazelor în diferite loca�ii.

Urmare celor mai sus ar�tate si conform pct.55 alin(3) �i (4)
TITLUL VI - “Taxa pe valoarea ad�ugat�” din H.G. nr.44/2004 citate
în cuprinsul deciziei de impunere nr…………/29.09.2005, organele de
control au stabilit c� suma de …………… RON se respinge la rambursare
f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare.

III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie
fiscal�, motiva�iile petentei în sus�inerea contesta�iei,
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documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele
normative în vigoare în perioada verificat�, se re�in urm�toarele:

În fapt, S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD� având calitatea de
reprezentant fiscal, a solicitat, prin decontul de tax� pe
valoarea ad�ugat� aferent lunii mai 2005, înregistrat la organul
fiscal sub nr…………/02.06.2005, rambursarea soldului sumei negative
a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……………… lei (RON).

Prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de …….09.2005
organele de control din cadrul SAF - ACF CONSTAN�A resping la
rambursare f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare suma
de ……………… lei (RON), ca urmare a nerespect�rii de c�tre agentul
economic a prevederilor art.8 alin.(3) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal, respectiv a prevederilor pct.55  alin. (3)
�i (4) ale art.151 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,
conform c�rora societatea str�in� avea obliga�ia de a-�i declara
direct sediu permanent.

 Pentru aceast� sum� organele de control au emis Decizia de
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
nr……………/29.09.2005.

Societatea contest� m�sura stabilit� considerând-o ca un abuz
în serviciu contra intereselor personale.

Cauza supus� solu�ion�rii este legalitatea m�surii de
respingere la rambursare f�r� drept de preluare în decontul lunii
urm�toare a sumei de ……………… lei (RON), reprezentand soldul sumei
negative a TVA din decontul aferent lunii mai 2005 depus �i
înregistrat la AFP Cernavod� sub nr…………/02.06.2005, de c�tre S.C.
CONSTANTA S.A. CERNAVOD�, în calitate de reprezentant fiscal al
R…………………, Cloppenburg Germania.

În drept, TITLUL I art.8 alin. 3 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, stipuleaz�:

"un sediu permanent presupune un �antier de construc�ii, un
proiect de construc�ie ansamblu sau montaj sau activit��i de
supervizare legate de acestea, numai dac� �antierul, proiectul sau
activit��ile dureaz� mai mult de 6 luni".

Potrivit prevederilor pct.55 (1) din  H.G. nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003,
privind Codul Fiscal, referitor la aplicarea TITLULUI VI art.151:

“ Dac� activitatea pe care o desf��oar� în România  persoana
impozabil� stabilit� în str�in�tate implic� obligativitatea
inregistr�rii unui sediu permanent, astfel cum este definit la
titlul I al Codului fiscal, aceasta nu mai poate s�-�i desemneze
un reprezentant fiscal în România. Sediul permanent se
înregistreaz� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� �i
îndepline�te toate obliga�iile privind taxa pe valoarea ad�ugat�
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care decurg din titlul VI al Codului fiscal �i din prezentele
norme metodologice pentru activit��ile atribuibile sediului
permanent. ”

Fa�� de prevederile legale mai sus men�ionate, rezult� c� în
situa�ia în care persoanei impozabile stabilite în str�in�tate îi
revine obliga�ia înregistr�rii unui sediu permanent aceasta nu
poate s�-�i desemneze un reprezentant fiscal.

In spet�, R…………………, Cloppenburg, Germania a solicitat �i
ob�inut de la organul fiscal din România desemnarea unui
reprezentant fiscal,  pentru activitatea de livrare la cheie a 12
sta�ii  de decantare a gazelor pentru S.N.G.N. R…………… SA  MEDIA� -
Sucursala R……………… Ploie�ti, activitate ce urma s� dureze mai mult
de 12 luni conform adresei societ��ii solicitante, anexat� la
dosar.

În calitatea de reprezentant fiscal S.C. CONSTANTA S.A.
CERNAVOD�, nu beneficiaz� de deducere a TVA �i în consecin�� nici
de rambursarea sumei de ……………… lei (RON) reprezentând soldul sumei
negative a TVA din decontul aferent lunii mai 2005, pe motiv c� nu
a îndeplinit condi�iile legale prev�zute de pct55 (1) din HG.
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, conform c�rora avea
obliga�ia de a se înregistra ca sediu permanent.

Motiva�iile  petentei cu privire la faptul c� R………………,
Cloppenburg, Germania, nu avea obliga�ia s� se înregistreze cu un
sediu permanent  deoarece livrarea de sta�ii nu presupune
existen�a unui �antier sau a unui proiect de construc�ii �i c�
solicitarea TVA la rambursare prive�te activitatea pe o perioad�
mai mic� de 6 luni, nu pot fi re�inute în favoarea acesteia din
urm�toarele considerente:

- persoana impozabil� stabilit� în str�in�tate realizeaz� pe
teritoriul României, a�a cum rezult� din descrierea proiectului,
lucr�ri �i servicii pentru o sta�ie complet� de decantare a
gazului(GDU) care includ urm�toarele:

a) o unitate de decantare a gazelor, constând într-o coloan�
absorbant� �i o unitate de regenerare a gliconului;

b) lucr�rile preg�titoare necesare ( drumuri, funda�ii,
furnizare utilit��i, tevarie, montarea �i conectarea
unit��ii GDU);

c) Punerea în func�iune a unit��ii GDU.

În ceea ce prive�te activitatea desf��urat� pe o perioada mai
mic� de 6 luni, petenta confund� perioada pentru care a solicitat
rambursarea cu durata proiectului care este de 60 de s�pt�mâni,
aproximativ 13 luni �i care are un rol determinant în ceea ce
prive�te obliga�ia persoanelor impozabile stabilite în
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str�in�tate,  care realizeaz� prest�ri de servicii taxabile pe
teritoriul României,  de a desemna un reprezentant fiscal sau de a
înregistra un sediu permanent.

Deasemenea petenta critic� si punctul de vedere al organului
de control conform c�ruia societatea str�in� nu trebuia s�-�i
desemneze un reprezentant fiscal atâta timp c�t îndeplinea
condi�iile înregistr�rii unui sediu permanent. În acest sens
societatea sus�ine c� a îndeplinit condi�iile de desemnare a
reprezentantului fiscal, conform documentelor anexate.

 Îns� din analiza documentelor dosarului reiese c� cererea de
desemnare a reprezentantului fiscal a fost înso�it� de acceptul
societ��ii române în care s-a men�ionat c� durata proiectului este
de 60 de zile, a�a cum rezult� dealtfel �i din traducerea
autorizat� existent� la dosar.

De�i în documentul original(anexat la dosar) se precizeaz� c�
durata proiectului este de 60 de s�pt�mâni, în traducere figureaz�
60 de zile, eroare în baza c�reia societatea a putut s� ob�in�
desemnarea unui reprezentant fiscal.

Nici motiva�ia petentei cu privire la faptul c�, cel pu�in
pentru primele 6 luni în care a func�ionat ca �i reprezentant
fiscal al R……………………, Cloppenburg, Germania, "activitatea
reprezentantului fiscal este legal� �i incontestabil�", nu este
sus�inut� fa�� de prevederile legale în materie, atâta timp cât
durata de desf��urare a activit��ii, de 60 de s�pt�mâni, a fost
stabilit� înc� de la începutul proiectului, durat� ce trebuia
precizat� în solicitarea adresat� organului fiscal.

Astfel, în aceste condi�ii în care durata programat� este mai
mare de 12 luni, aceea�i activitate nu se  poate  desf�sura pentru
primele 6 luni prin intermediul unui reprezentant fiscal iar dup�
expirarea acestui termen printr-un sediu permanent.
 Se constat� c� toate aceste motiva�ii nu pot fi re�inute în
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei petentei.

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei
decizii �i în temeiul prevederilor art.179 �i 185(3) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, se

D E C I D E:

Respingerea ca fiind neîntemeiat� legal, a contesta�iei
formulat� de S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD�, împotriva Raportul de
inspec�ie fiscal� încheiat în data de …….09.2005 �i a deciziei de
impunere nr…………/…….09.2005 întocmite de c�tre SAF - ACF Constan�a
pentru suma total� de ……………… lei (RON), reprezentând TVA respins
la rambursare f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare.
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Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalului Constan�a, în
conformitate cu prevederile art.188 alin.2 din Codul de procedur�
fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003, republicat� �i ale art.11
alin.(1) din Lg. nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ,
în termen de 6 luni de la data primirii, la instan�a de contencios
administrativ competent� din cadrul Tribunalului Constan�a.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

                             �EF SERVICIU
                            SOLU�IONARE CONTESTA�II

                               EMILIA CRÂNGU�

                          �EF SERVICIU
                        SOLU�IONARE CONTESTA�II,
                          EMILIA CRÂNGU�

C.I.
30.11.2005


