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DECIZIA nr. 118/13.09.2005

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………………/2005, înregistrat� la
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a sub
nr………………/2005, cu privire la contesta�ia depus� de S.C. CONSTANTA
S.A. CERNAVOD� în calitate de reprezentant fiscal pentru CONSTANTA
1 Gmbh, ………………………, Germania,  cu sediul în localitatea ………………,
Jud.Constan�a, CUI ………………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura dispus� de
oganele de control din cadrul SAF-Activitatea de Control Fiscal
Constan�a în Raportul de inspec�ie fiscal� din data de ……………2005,
respectiv, Decizia de impunere nr………… din …………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.175 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………………/2005.

 Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii privind procedura de solu�ionare a contesta�iei,
prev�zute la art.175;176;178(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……………/2005, iar la D.G.F.P.
Constan�a sub nr……………/2005, S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD� în
calitate de reprezentant fiscal pentru CONSTANTA 1 Gmbh, ……………………,
Germania, formuleaz� contesta�ie, în temeiul art.174 din
O.G.nr.92/2003, republicat�, împotriva Deciziei de impunere
nr……………/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� de fapt TVA
respins la rambursare f�r� drept de preluare în decontul lunii
urm�toare,  ca  urmare a faptului c� CONSTANTA 1 Gmbh, ………………………,
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. CONSTANTA 2 S.A.

In sus�inerea celor de mai sus petenta  precizeaz� c�,
organul de control a invocat prevederile art.8, alin. (3) din
Legea 571/2003  coroborat cu pct.55 alin. (1), respectiv alin. (3)
�i (4) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal potrivit
c�rora pentru desf��urarea activitatii mai sus men�ionate era
necesar� existen�a unui sediu permanent �i nu desf��urarea acestei
activit��i prin intermediul unui reprezentant fiscal.

S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD� în calitate de reprezentant
fiscal al CONSTANTA 1 Gmbh, …………………………, Germania contest� faptul
ca aceasta avea obliga�ia de a se înregistra în Romania cu un
sediu permanent.

Fat� de cele mai sus prezentate contestatoarea precizeaz� c�;

 CONSTANTA 1 Gmbh, ………………………, 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
……………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".
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Se precizeaz� c�, în sus�inerea m�surilor luate organul de
control invoc�  obliga�ia CONSTANTA 1 Gmbh, ……………………, 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 �antier 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 contest� afirma�iile organlui de control motivând c�
livrarea de sta�ii nu presupune existen�a unui �antier 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) din H.G.
nr.44/2004 potrivit c�rora:
 "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".

Fat� 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…………/2004".

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) 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
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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 01.06.2005-
30.06.2005";

- "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……………/2005 privind obliga�iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, constatate
prin Raportul de inspec�ie fiscal� întocmit  în data de ……………2005,
au fost stabilite obliga�ii fiscale în sum� total� de 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………………/2005, S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD�, în calitate de
reprezentant fiscal al CONSTANTA 1 Gmbh, ……………………, 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. CONSTANTA 2 S.A.  în calitate de client,
activitate aferent� perioadei 01.06.2005-30.06.2005.

Urmare verific�rii efectuate, organele de control din cadrul
SAF-ACF au constatat c�, CONSTANTA 1 Gmbh, …………………, 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) al art.151 din H.G.
44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Urmare celor mai sus ar�tate si conform pct.55 alin.(3) �i
(4) din H.G. nr.44/2004 citate în cuprinsul deciziei organele de
control au stabilit c� suma de ………………… lei se respinge la
rambursare f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare.

III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei,
motiva�iile petentei în sus�inerea contesta�iei,  precum �i actele
normative în vigoare în perioada verificat�, se re�in urm�toarele:
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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, reprezentand soldul sumei
negative a TVA din decontul aferent lunii iunie 2005 depus �i
înregistrat la A.F.P. Cernavod� sub nr………………/2005.

În vederea emiterii unei solu�ii corecte �i legale, organul
de solu�ionare a contesta�iei  urmeaz� a se pronun�a asupra
obligativit��ii înregistr�rii în Romania a unui sediu permanent de
catre CONSTANTA 1 Gmbh, ………………………, Germania pentru activitatea de
"predare la cheie a 12 sta�ii de  decantare a gazelor" pentru
S.N.G.N. CONSTANTA 2 S.A., Sucursala ………………….

În fapt, prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de
……………2005 organele de control din cadrul SAF-ACF CONSTAN�A resping
la rambursarea f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare
suma de ………………… lei, 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.

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

De asemenea, potrivit prevederilor cap.11 art.151 din  H.G.
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, pct.54 (1), "desemnarea
reprezentantului fiscal se face pe baz� de cerere depus� de
persoana impozabil� stabilit� în str�in�tate la organul fiscal la
care reprezentantul fiscal este înregistrat ca pl�titor de
impozite �i taxe. Cererea trebuie înso�it� de:

a) declara�ia de începere a activit��ii care va cupride :
data, volumul �i natura activit��ii pe care o va desf��ura
în România;

b) copie dup� actul de constituire în str�in�tate a persoanei
imozabile;

c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal
prin care acesta se angajeaz� s� îndeplineasc� obliga�iile
ce-i revin potrivit legii �i în care acesta trebuie s�
precizeze natura opera�iunilor �i valoarea estimat� a
acestora".

Organul fiscal are obliga�ia verific�rii îndeplinirii
condi�iilor prev�zute mai sus �i  "în cel mult 30 zile de la data
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primirii cererii, comunic� decizia luat� atât persoanei impozabile
stabilite în str�in�tate cât �i persoanei propuse ca reprezentant
fiscal de aceasta".

In cazul respingerii cererii se va men�iona motivul
refuzului.

Potrivit prevederilor pct.55 din acela�i act normativ
alin.(4) "în situa�ia în care ulterior desemn�rii unui
reprezentant fiscal, persoanei impozabile stabilite în str�in�tate
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".

In spet�, fa�� de motiva�iile  petentei cu privire la faptul
c� CONSTANTA 1 Gmbh, ……………………, Germania, nu avea obliga�ia s� se
înregistreze cu un sediu permanent �i �inând cont de prevederile
art.182 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�, care prevede c� "[...] Analiza contesta�iei
se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale
invocate �i de documentele existente la dosarul cauzei", organul
de solu�ionare a contesta�iei nu se poate pronun�a în spe��,
deoarece din Raportul de inspec�ie fiscal� întocmit  de SAF - ACF
nu rezult� clar  care au fost documentele în baza c�rora S.C.
CONSTANTA S.A. CERNAVOD�  a fost desemnat ca singur reprezentant
fiscal  al CONSTANTA 1 Gmbh, …………………, Germania.   

Avand în vedere faptul c� în contesta�ie agentul economic
motiveaz� c� "solicitarea de desemnare a reprezentantului fiscal a
fost f�cut� tot reprezentantului statului român", se în�elege c�
natura activit��ii pe care S.C. CONSTANTA  S.A. CERNAVOD� urma s�
o desf�soare  în calitate de reprezentant fiscal al CONSTANTA 1
Gmbh, ……………………, Germania, a fost cea care a facut obiectul
prezentei cererii de rambursare.

Organul de control precizeaz� c�, prin adresa emis� de
CONSTANTA 1 Gmbh, ………………………, Germania în calitate de furnizor
c�tre S.N.G.N. CONSTANTA 2 S.A. în calitate de client, prin care
firma str�in� se oblig� s� efectueze în România un proiect de
"predare la cheie a 12 sta�ii de decantare a gazelor" pentru
S.N.G.N. CONSTANTA 2 S.A. SUCURSALA PLOIE�TI este precizat�  ca �i
durat� de desf��urare a activit��ii o perioad� de 60 de s�pt�mâni.

Fa�� de cele de mai sus, în actul de control nu se precizeaz�
îns� nimic cu privire la data la care persoanei impozabile
(CONSTANTA 1 Gmbh, …………………, Germania) îi revenea obliga�ia
înregistr�rii unui sediu permanent �i în ce condi�ii S.C.
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CONSTANTA S.A. CERNAVOD� a primit acceptul de reprezentant fiscal
al CONSTANTA 1 Gmbh, …………………, Germania.

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
CONSTANTA 1 Gmbh, ……………………, Germania, "activitatea
reprezentantului fiscal este legal� �i incontestabil�", nu este
sus�inut� din punct de vedere legal atâta timp cât durata de
desf��urare a activit��ii trebuie în mod expres precizat� in
solicitarea adresat� organului fiscal.

Urmare celor mai sus ar�tate, se re�ine faptul c�, organul de
control nu a eviden�iat în cuprinsul raportului de inspec�ie
fiscal� urm�toarele:

- documentele în baza c�rora a fost desemnat� S.C. CONSTANTA
S.A. CERNAVOD� unic reprezentant fiscal pentru CONSTANTA 1 Gmbh,
……………………, Germania, conform prevederilor art.151 pct.54 alin. (1)
din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Lg.571/2003 privind Codul fiscal;

- precizarea în mod expres a datei la care CONSTANTA 1 Gmbh,
……………………, Germania, avea obliga�ia înregistr�rii unui sediu
permanent în România, având în vedere  prevederile pct.55 alin.
(4), respectiv dac� aceasta  a intervenit ulterior desemn�rii unui
reprezentant fiscal în Romania;

- dac� la data depunerii documenta�iei privind numirea S.C.
CONSTANTA S.A. CERNAVOD� ca reprezentant fiscal al CONSTANTA 1
Gmbh, …………………, Germania, firma str�in� îndeplinea condi�iile
prev�zute de reglement�rile legale în vigoare, în vederea
desf��ur�rii activit��ii prin reprezentant fiscal, sau avea
obliga�ia înregistr�rii înc� de la început, a unui sediu permanent
în România.

Fa�� de cele mai sus prezentate, urmeaz� a se desfiin�a
Raportul de inspec�ie fiscal� întocmit în data de ………………2005 de
c�tre SAF-Activitatea de Control Fiscal CONSTAN�A, respectiv
decizia de impunere nr…………………/2005 în vederea refacerii
verific�rii  în conformitate cu dispozi�iile legale în vigoare �i
�inând cont de aspectele precizate în cuprisul prezentei decizii.

Reverificarea se va efectua în condi�iile precizate la
punctul 102.5 din Hotarârea Guvernului 1050/2004 care arat�:

"în cazul în care ca urmare a desfiin��rii actului administrativ
fiscal conform art.185 alin 3 din Codul de procedur� fiscal� este
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va
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efectua de c�tre o alt� echip�  de inspec�ie fiscal� decât cea
care a încheiat actul contestat".

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:

Desfiin�area Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat în data
de …………………2005 �i a deciziei de impunere nr………………/2005 întocmite
de c�tre SAF-ACF Constan�a la S.C. CONSTANTA S.A. CERNAVOD�,
pentru suma total� de ……………… lei, urmând a se întocmi un nou
raport de inspec�ie fiscal� �i o nou� decizie de impunere �inând
cont de aspectele mai sus invocate.

Un exemplar al reverific�rii va fi transmis Serviciului
Solu�ionare Contesta�ii în termen de 30 zile de la data primirii
prezentei.

 Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalului Constan�a, în
coformitate cu prevederile art.187 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�

  R.D./5 ex.
                          �EF SERV


