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                        D   E   C   I   Z   I   A     nr. 2440/780/17.09.2014 
privind modul de solu�ionare a contesta�iei depus� de PFA X , inregistrata la 
AJFP ... sub nr..../...2014 
 
     Direc�ia generala regionala a finan�elor publice Timi�oara a fost sesizata de 
AJFP ... cu adresa nr. .../...2014 asupra contesta�iei formulat� de PFA X, cu 
sediul in ..., ... jud...., prin ...av. ..., conform imputernicirii avocatiale nr..../2014 
depusa in original la dosarul cauzei,   împotriva Deciziei de impunere 
nr..../...2014 si a Raportului de inspectie fiscala partiala nr..../...2014, emisa de 
AJFP ...-Inspectie Fiscala, privind suma totala de ... lei, reprezentand:  
-   ... lei – TVA suplimentara;  
-     ... lei – majorari de intarziere; 
-     ... lei- penalitati de intarziere TVA.   
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din OG 
nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, fiind inregistrata la 
AJFP ... sub nr. .../...2014, fata de data comunicarii Deciziei contestate, 
03.07.2014, potrivit confirmarii de primire atasata la dosarul cauzei. 
        Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, art.206 
si art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
   I. Prin contestatia formulata petentul sustine ca presteaza servicii de 
consultanta exclusiv pentru ... Austria si nu pot influenta desfasurarea activitatii 
de instalare si exploatare a refractarelor livrate de aceasta la clienti.Astfel: 
    a) instruirea personalului se refera la prezentarea desenelor tehnice de 
instalare a produselor refractare, la care participa responsabilul cu refractarele, 
maistrul responsabil cu zidarii si sefii de echipa.Dupa aceasta prezentare rolul 
petentului inceteaza. 
     b) supravegherea instalarii se refera doar la verificarea prin sondaj daca 
desenul sau instructiunile sunt respectate.Petentul nu intervine in procesul de 
instalare a produselor refractare livrate de catre ... clientului respectiv. 
     c) intreaga activitate de consultanta catre ... are ca scop final pastrarea 
clientilor la care ... livreaza produsele si mentinerea vanzarilor la un nivel cat 
mai ridicat. 
    De asemnea, petentul sustine ca activitatea prestata se incadreaza in 
prevederile art.133 alin.(2) Cod fiscal si nu la cele  de la alin.(4) . 
    Pe cale de consecinta se solicita admiterea contestatiei.  
 II. Prin Raportul de inspectie fiscala care a stat la baza emiterii Deciziei de 
impunere nr..../...2014, organele de inspectie fiscala din cadrul AJFP ... au 
constatat urmatoarele:  
  Perioada supus� inspec�iei fiscale par�iale este  01.02.2011 – 30.04.2014. 
    Contribuabilul desf��oar� activit��i de inginerie si consultanta tehnica �i a 
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devenit pl�titor de TVA prin optiune, de la inceputul activitatii, respectiv data 
de 02.02.2011. 
    Contribuabilul  desf��oar� activit�ti de expertiza si consultanta tehnica in 
legatura cu produsele livrate de catre societatea ... Austria catre otelarii din 
Romania. ... Austria livreaza diverse produse refractare care sunt montate si 
exploatate in cuptoare de topire a metalului si in oalele de turnare. In baza 
contractului incheiat intre X PFA si ... Austria, primul presteaza servicii catre 
firma furnizoare, servicii care consta in asistenta si supraveghere la montarea 
acestor produse refractare, instruirea personalului beneficiarului cu privire la 
exploatarea produselor, urmarirea modului de comportare a produselor 
refractare pe fluxul tehnologic, cu aceasta ocazie intocmind rapoarte catre 
producator. 
    In perioada verificata, contribuabilul  a realizat venituri din prest�ri servicii 
intracomunitare �i a emis facturi pentru care a aplicat m�surile simplificate cu 
privire la TVA. 
    Avand in vedere faptul ca X PFA efectueaza servicii de  supraveghere, 
analiza si instruiere de personal in legatura cu montarea si exploatarea 
produselor furnizate de catre ... Austria, produse care sunt montate in otelarii( 
...), organele de inspectie fiscala au stabilit ca activitatile descrise mai sus au 
suficienta legatura cu respectivele bunuri imobile �i au locul prest�rii la locul 
unde este situat bunul imobil. 
    Astfel, prestarile de servicii efectuate de X PFA se incadreaza in prevederile 
art.133 din Legea nr. 571 / 2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
referitor la locul de prestare a serviciilor, in sensul ca , locul prest�rii este 
considerat a fi  locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prest�rile de 
servicii efectuate în leg�tur� cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de 
exper�i �i agen�i imobiliari.  
   Astfel contribuabilul avea obligatia calcularii, evidentierii, retinerii si platii 
TVA. 
     Consecin�a fiscal� a înc�lc�rii prevederilor legale men�ionate mai sus, 
const� în stabilirea în timpul inspec�iei fiscale a unei diferen�e la TVA de plata 
în sum� totala de ... lei. Aferent TVA stabilit suplimentar au fost calculate 
accesorii in suma de ... lei din care majorari de intarziere in suma de ... lei si 
penalitati in suma de ... lei, calculate pana la data de 17.06.2014 
     III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate, se re�in urm�toarele: 
      PFA X are sediul in ..., ... judetul ..., CUI 27977083. 
      Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspectie fiscala in mod 
corect si legal au stabilit, de plata, in sarcina petentei, suma totala de ... lei, 
reprezentand ... lei cu titlu de  TVA suplimentara si accesorii in suma de ... lei, 
in conditiile in care, motivatiile aduse de petent prin contestatie nu sunt de 
natura sa modifice constatarile din actul administrativ atacat. 
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      In fapt, conform celor prezentate in contestatie, petentul presteaza servicii 
de consultanta exclusiv pentru ... Austria, servicii care nu pot influenta 
desfasurarea activitatii de instalare si exploatare a produselor refractare livrate 
de aceasta la clienti.Aceste servicii constau in: 
    a) instruirea personalului, in sensul prezentarii desenelor tehnice de instalare 
a produselor refractare, la care participa responsabilul cu refractarele, maistrul 
responsabil cu zidarii si sefii de echipa.Dupa aceasta prezentare, rolul 
petentului inceteaza. 
     b) supravegherea instalarii, in sensul verificarii prin sondaj daca desenul sau 
instructiunile sunt respectate.Petentul nu intervine in procesul de instalare a 
produselor refractare livrate de catre ... clientului respectiv. 
     Prin actul de control organele de inspectie au constatat ca, petentul 
desf��oar� activit�ti de expertiza si consultanta tehnica in legatura cu produsele 
livrate de catre societatea ... Austria catre otelarii din Romania. ... Austria 
livreaza diverse produse refractare care sunt montate si exploatate in cuptoare 
de topire a metalului si in oalele de turnare. In baza contractului incheiat intre 
X PFA si ... Austria, primul presteaza servicii catre firma furnizoare, servicii 
care consta in asistenta si supraveghere la montarea acestor produse refractare, 
instruirea personalului beneficiarului cu privire la exploatarea produselor, 
urmarirea modului de comportare a produselor refractare pe fluxul tehnologic, 
cu aceasta ocazie intocmind rapoarte catre producator. 
      Avand in vedere faptul ca X PFA efectueaza servicii de  supraveghere, 
analiza si instruire de personal in legatura cu montarea si exploatarea 
produselor furnizate de catre ... Austria, produse care sunt montate in otelarii( 
...), organele de inspectie fiscala au stabilit ca activitatile descrise mai sus au 
suficienta legatura cu respectivele bunuri imobile �i au locul prest�rii la locul 
unde este situat bunul imobil, drept pentru care avea obligatia calcularii, 
evidentierii, retinerii si platii TVA. 
     In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.133 Cod fiscal: 
   „ (1) În vederea aplic�rii regulilor referitoare la locul de prestare a 
serviciilor: 
    a) o persoan� impozabil� care desf��oar� �i activit��i sau opera�iuni care 
nu sunt considerate impozabile în conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este 
considerat� persoan� impozabil� pentru toate serviciile care i-au fost 
prestate; 
    b) o persoan� juridic� neimpozabil� care este înregistrat� în scopuri de 
TVA este considerat� persoan� impozabil�. 
    (2) Locul de prestare a serviciilor c�tre o persoan� impozabil� care 
ac�ioneaz� ca atare este locul unde respectiva persoan� care prime�te 
serviciile î�i are stabilit sediul activit��ii sale economice. Dac� serviciile sunt 
furnizate c�tre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în 
care persoana î�i are sediul activit��ii sale economice, locul de prestare a 
serviciilor este locul unde se afl� respectivul sediu fix al persoanei care 
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prime�te serviciile. În absen�a unui astfel de loc sau sediu fix, locul de 
prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabil� care prime�te 
aceste servicii î�i are domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit�. 
…………………………………………………………………………………… 
    (4) Prin excep�ie de la prevederile alin. (2)…, pentru urm�toarele prest�ri 
de servicii, locul prest�rii este considerat a fi: 
    a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prest�rile de servicii 
efectuate în leg�tur� cu bunurile imobile…” 
      Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, se retin urmatoarele: 
      Petentul  efectueaz� servicii de supraveghere, asisten�� la montare   a 
produselor refractare livrate de c�tre ... Austria, instruie�te personalul cu 
privire la exploatarea acestora, analizeaz� �i întocmeste rapoarte cu privire la 
comportamentul acestor produse pe fluxul tehnologic. Materialele refractare, 
constând în c�r�mizi refractare, sunt încorporate în instala�ia de turnare, 
respectiv oala de turnare, cuptorul electric, acestea fiind indispensabile 
func�ion�rii �i derul�rii procesului tehnologic din cadrul unei o�el�rii.   
       Astfel, materialele refractare furnizate de grupul austriac ... �i a caror 
montare si ulterior, supraveghere in functionare, face obiectul serviciilor de 
consultan�� �i asisten�� tehnic� furnizate de PFA X, de�i sunt considerate  
ini�ial bunuri mobile, prin încorporarea acestora în instala�iile de turnare din 
cadrul otelariilor, ca �i p�r�i componente indispensabile function�rii acestora, 
dobandesc ulterior calitatea de bun imobil.  
       De altfel, obiectul serviciilor de consultan�� �i asisten�� tehnic� furnizate 
de petent tocmai in aceasta rezida, in sensul observarii si supravegherii 
functionarii instalatiilor pe care au fost montate produsele refractare ale 
grupului ... Austria.Nu poate fi vorba de o observare asupra functionarii strict 
a unor bunuri mobile, intrucat luate in individualitatea lor aceste piese nu 
necesita un asemenea serviciu, in lipsa integrarii lor intr-un ansamblu ele fiind 
nefunctionale.   
      In acest sens sunt aplicabile si prevederile art. 538  din Codul civil 
referitoare la bunurile care r�mân sau devin imobile: 
,,(2) Materialele aduse pentru a fi întrebuin�ate în locul celor  vechi devin 
bunuri imobile din momentul în care au dobândit aceast� destina�ie.’’ 
       Astfel, serviciile prestate de petent sunt în leg�tur� direct� cu bunurile 
imobile situate pe teritoriul României, in sensul asigurarii pe care prestatorul o 
furnizeaza referitor la functionarea acestor bunuri ulterior incorporarii 
materialelor refractare achizitionate de la ... Austria. 
       Din practica CEJ se retine concluzia c�, în ceea ce prive�te problema dac� 
o prestare de servicii trebuie considerat� prestare de servicii în leg�tur� cu un 
bun imobil, sunt relevante în special caracteristicile care pot fi rezumate în 
urm�toarele grupe de criterii: 
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       - prestarea de servicii trebuie s� se refere la un bun imobil individual 
determinat �i anume la un bun imobil care este identificabil prin pozi�ia unic� 
ocupat� la sol; 
       - obiectul prest�rii de servicii trebuie s� fie un bun imobil concret sau 
prestarea de servicii trebuie efectuat� în leg�tur� cu/pentru bunul imobil 
concret (nu în leg�tur� cu/pentru un bun imobil oarecare) 
        - acest bun imobil concret trebuie s� reprezinte esen�a prest�rii de servicii 
efectuate, s� constituie componenta central�, s� fie inerent prest�rii, s� 
defineasc� scopul principal al acesteia �i s�-i determine con�inutul, fapt care 
trebuie în�eles în sensul c� prestarea de servicii poate fi efectuat� exclusiv în 
leg�tur� direct� cu bunul imobil respectiv, iar nu cu un alt bun imobil; 
        - în absen�a unui bun imobil individual determinat, prestarea de servicii 
este lipsit� de orice ra�iune de a fi, iar efectuarea sa nu este posibil�.       
      Raportând considera�iile din practica CEJ la speta de fata, rezult� ca ,            
în ceea ce prive�te prestarea de servicii rezultat� urmare încheierii contractului 
de servicii de consultan��, aceasta are loc in locatii din Romania,  respectiv 
otelariile din ..., ..., ..., ..., etc., iar intre prestarea de servicii si bunurile imobile 
situate la aceste locatii exista o legatura directa.  
     Avand in vedere considerentele prezentate, pentru debitul de ... lei 
reprezentand TVA suplimentara, contestatia urmeaza a fi respinsa. 
     In ceea ce priveste accesoriile in suma totala de ... lei, in  speta sunt 
aplicabile prevederile art.119, art.120 si art.120^1 din OG 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare: 
  „   ART.119  
    Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 
       ART. 120  
    Major�ri de întârziere 
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv. 
   ART.120^1 
    Penalit��i de întârziere 
  (1)Penalit��ile de întârziere reprezint� sanc�iunea pentru neîndeplinirea 
obliga�iilor de plat� la scaden�� �i se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i 
pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozi�iile art. 120 alin. (2)-
(6) sunt aplicabile în mod corespunz�tor. 
   .......................................................................................................................... 

 (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
    De asemenea, intrucat urmare analizei efectuate, organul de solutionare a 
constatat ca debitul de ... lei reprezentand TVA este datorat, potrivit 
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principiului „accesoriul urmeaza principalul”, si majorarile de intarziere in 
suma de ... lei sunt datorate. 
       Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor art.216 din 
OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� in baza 
referatului nr.                                         se 
                                
                                        D  E  C  I  D  E : 
 
  1. Respingerea, ca neintemeiata,a contestatiei formulata de PFA X, împotriva 
Deciziei de impunere nr..../...2014 si a Raportului de inspectie fiscala partiala 
nr..../...2014, emisa de AJFP ...-Inspectie Fiscala, privind suma totala de ... lei, 
reprezentand:  
-   ... lei – TVA suplimentara;  
-     ... lei – majorari de intarziere; 
-     ... lei- penalitati de intarziere TVA 
  3. Prezenta decizie se comunica la: 
        - CIA ..., ..., ..., jud..... 
        - DGRFP Timisoara - AJFP .... 
  4. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios 
administrativ competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei. 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
… 

 


