D E C I Z I A

nr. 3406/256/15.10.2013

privind solu ionarea contesta iei formulat de X din ..., reprezentat prin SC Y
SRL ..., înregistrat la DGFP Hunedoara sub nr. ... / 2013.

DGFP Hunedoara a fost sesizat cu adresa nr. ... / 28.02.2013,
înregistrat la DGFP Hunedoara sub nr. .../... / 05.03.2013, emis de Direc ia
General de Solu ionare a Contesta iilor din cadrul ANAF, care în baza
prevederilor art.3 alin.(1) (2) din OPANAF Nr. 3333 din 18 octombrie 2011, a
delegat în favoarea DGFP Hunedoara competen a de solu ionare a contesta iei
depuse de X din ..., SC Y SRL ....
Prin urmare, cu adresa nr. ... / HD / 05.03.2013 a DGFP Bucure ti –
Serviciul Solu ionare Contesta ii, înregistrat la DGFP Hunedoara sub nr. ... /
08.03.2013 s-a înaintat dosarul contesta iei formulat de X din ..., SC Y SRL ...,
spre competent solu ionare Biroului Solu ionare Contesta ii din cadrul DGFP
Hunedoara.
X din ..., persoan juridic ... cu sediul social situat în ..., având num r de
înregistrare fiscal ..., reprezentat de SC Y SRL , cu sediul social în ..., nr.
ONRC: ..., CIF: ..., a depus contesta ie la DGFP Bucure ti, fiind înregistrat sub
nr. ... / 15.03.2012.
Contesta ia este formulat împotriva Deciziei nr. ... / 30.01.2012 de
rambursare a taxei pe valoarea ad ugat pentru persoanele impozabile
nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, emis
de ANAF, DGFP Bucure ti i care vizeaz suma de ... lei reprezentând tax pe
valoarea ad ugat respins la rambursare.
Contesta ia este întocmit i semnat de dl. Z, director al SC Y SRL , în
calitate de reprezentant pentru societatea nerezident X, la contesta ie fiind
anexat , în original, o traducere a procurii, legalizat la notar public Q din ...,
sub nr. ... / 13.03.2012.
În vederea îndeplinirii condi iilor procedurale, prin adresa nr. ... /
01.10.2013, transmis prin email în data de 02.10.2013, primit de petent în
data de 03.10.2013, DGRFP Timi oara a solicitat transmiterea unui exemplar al
contesta iei, în original, care s poarte amprenta tampilei societ ii SC Y SRL .
Prin adresa înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr. ... / 08.10.2013,
SC Y SRL , în calitate de reprezentant pentru societatea nerezident X transmite
contesta ia purtând amprenta tampilei societ ii.
Referitor la depunerea în termen a contesta iei, potrivit celor men ionate
în referatul nr..../30.01.2013 cu propunerile de solu ionare, Decizia
nr..../30.01.2012 a fost transmis societ ii X, atât prin portalul electronic în data
de 31.01.2012, cât i prin po t cu confirmare de primire extern . Decizia a fost
primit de societatea nerezident în data de 13.02.2012, potrivit confirm rii de
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primire externe anexate în copie la dosarul contesta iei. Contesta ia a fost
înregistrat DGFP Bucure ti, sub nr. ... / 15.03.2012.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art. 207 din OG
nr. 92 / 2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 –
207 din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, i având în vedere prevederile art.3
alin.(1)(2) din OPANAF Nr. 3333 din 18 octombrie 2011 privind condi iile de
delegare a competen ei de solu ionare a contesta iilor altui organ de solu ionare,
precum i dispozi iile exprese ale art.17 din OUG nr.74 / 2013, coroborat cu
art.12 din HG nr. 520 / 2013, DGRFP Timi oara, prin Serviciul de Solu ionare a
Contesta iilor este investit s se pronun e asupra contesta iei.
I. Prin contesta ia formulat , petenta invoc urm toarele:
La data de 13.02.2012, societ ii i-a fost comunicat Decizia de
rambursare a TVA prin care a fost respins la rambursare suma solicitat în
cuantum de ... RON.
Motivul de fapt care a stat la baza deciziei, a fost acela c : “societatea
nerezident nu a prezentat notificarea potrivit prevederilor pct.38 alin.(3) Titlul
VI “Taxa pe valoare ad ugat ” din Normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal, din care s rezulte faptul c ... Sucursala Bucure ti a optat
pentru pentru taxarea opera iunilor scutite de taxa prev zute la art. 141 alin.
(2) lit. e) din Codul fiscal”.
În ceea ce prive te motivul pentru respingerea ramburs rii TVA, petenta
face precizarea c notificarea privind op iunea de taxare a opera iunilor
prev zute la art.141 alin.(2) lit.e) a fost f cut i înregistrat la DGFP Bucure ti
– AFPCM, sub nr. ... din data de 12.07.2011.
Pe baza celor de mai sus, petenta consider c , în mod eronat, organele
fiscale au respins rambursarea sumei de ... RON, deoarece notific rile, dup cum
s-a men ionat anterior, au fost înregistrate de locator înc din data de
12.07.2011.
În drept, contesta ia se întemeiaz pe prevederile art.205-207 din OG
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nr.93/2003 privind Codul de procedur fiscal , prevederile art.147 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal i punctele corespunz toare acestora din
normele metodologice de aplicare a Codului de procedur fiscal i ale Codului
fiscal.
Petenta în sus inere ata eaz la contesta ie urm toarele:
-în copie, notificarea privind op iunea de taxare a opera iunilor prev zute la
art.141 alin.(2) lit.e).
II. Organele fiscale din cadrul DGFP Bucure ti, Serviciul Reprezentan e
Str ine, Ambasade i Administrare a Contribuabililor Nereziden i, prin Decizia
de rambursare nr. ... / 30.01.2012 au consemnat urm toarele:
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Urmare a Cererii de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre
persoanele impozabile nestabilite în România, pentru anul 2010, perioada
01.01.2010 – 31.12.2010, formulat de X din ..., înregistrat cu nr. ... /
02.09.2011, cu num rul de referin ..., în baza art.147 alin.(1) lit.a din Legea nr.
571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i a
art.85 alin.(2) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, DGFP Bucure ti,
Serviciul Reprezentan e Str ine, Ambasade i Administrare a Contribuabililor
Nereziden i a emis Decizia nr. ... / 30.01.2012 de rambursare a taxei pe valoare
ad ugat pentru persoanele impozabile neînregistrate i care nu sunt obligate s
se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al
Uniunii Europene, prin care s-a stabilit tax pe valoarea ad ugat de rambursat
astfel:
TVA solicitat
...RON
TVA aprobat la rambursare
...RON
TVA respins la rambursare
...RON,
având în vedere urm toarele motive de fapt i de drept:
În fapt, organele fiscale din cadrul DGFP Bucure ti, Serviciul
Reprezentan e Str ine, Ambasade i Administrare a Contribuabililor Nereziden i
nu au acordat drept de rambursare pe motiv c :
Din analiza documentelor anexate la cererea de rambursare a rezultat
faptul c W Sucursala ... a prestat societ ii nerezidente X din ..., servicii care au
constat în punerea la dispozi ie a unui spa iu i servicii contabile.
Serviciile de închiriere a unui bun imobil sau numai a unei p r i din
bunul imobil sunt opera iuni scutite de tax potrivit prevederilor art.141 alin.(2)
lit.e) din Codul fiscal. Societatea nerezident nu a prezentat notificarea potrivit
prevederilor pct.38 alin.(3) Titlul VI “Taxa pe valoare ad ugat ” din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
HG nr.4412004, cu modific rile i complet rile ulterioare, din care s rezulte
faptul c W Sucursala ... a optat pentru taxarea opera iunilor scutite de tax
prev zute la art.141 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal.
În cazul serviciilor contabile locul prest rii serviciului se consider a fi
conform art.133 alin.(2) din Codul fiscal, locul unde persoana impozabil , care
prime te serviciul î i are stabilit sediul activit ii sale economice, respectiv
Germania. Întrucât locul prest rii serviciului nu este în România rezult c
opera iunea nu este impozabil în România, conform art.126 alin.(1) din Codul
fiscal.
De asemenea în art.147^2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003, privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu pct.49
alin.(2) lit.a) Titlul VI “Taxa pe valoare ad ugat ” din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004,
cu modific rile i complet rile ulterioare, se precizeza faptul c : “nu se
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ramburseaz taxa pe valoare ad ugat care, conform Codului fiscal a fost
facturat incorect”.
În drept, organele fiscale au invocat prevederile:
- art.141 alin.(2) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
- art.141 alin.(2) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu pct.38 alin.(3) Titlul VI
“Taxa pe valoare ad ugat ” din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, cu modific rile
i complet rile ulterioare;
- art.133 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
- art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
- art.147^2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu pct.49 alin.(2) lit.a) Titlul
VI “Taxa pe valoarea ad ugat ” din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin HG nr.44/2004, cu modific rile
i complet rile ulterioare.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în
vedere motiva iile contestatoarei, constat rile organelor fiscale, actele
normative, în raport cu perioada supus verific rii, se re in urm toarele:
Cauza supus solu ion rii este dac organele fiscale, în mod corect au
respins la rambursare taxa pe valoarea ad ugat solicitat în sum de ... RON, în
condi iile în care din documentele noi depuse în sus inerea cauzei, precum i din
documentele existente la dosarul contesta iei nu rezult o alt situa ie de fapt
decât cea constatat de organele fiscale.
În fapt, organele fiscale din cadrul DGFP Bucure ti, prin Decizia nr. ... /
30.01.2012 de rambursare a taxei pe valoare ad ugat pentru persoanele
impozabile neînregistrate i care nu sunt obligate s se înregistreze în scopuri de
TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, au stabilit
tax pe valoarea ad ugat de rambursat astfel:
TVA solicitat
... RON
TVA aprobat la rambursare
... RON
TVA respins la rambursare
... RON,
Împotriva Deciziei nr. ... / 30.01.2012, X a formulat i a depus
contesta ie, înregistrat DGFP Bucure ti, sub nr. ... / 09.05.2011, petenta
contestând suma de ... lei i invocând faptul c notificarea privind op iunea de
taxare a opera iunilor prev zute la art.141 alin.(2) lit.e) a fost f cut de locator i
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înregistrat la Bucure ti – Administra ia Finan elor Publice Contribuabili
Mijlocii, sub nr. ... din data de 12.07.2011.
Societatea nerezident X a solicitat prin cererea de rambursare,
înregistrat cu nr. ... / 02.09.2011, cu num rul de referin ..., rambursarea taxei
pe valoarea ad ugat în sum de ... lei, perioada 01.01.2010 – 31.12.2010,
conform art.147^2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, pentru un num r de 13 facturi care au
fost înscrise în “Lista opera iunilor pentru care se solicit rambursarea TVA” parte integrant a cererii de rambursare.
Întrucât documentele anexate la cererea de rambursare erau incomplete
i irelevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare, Serviciul
Reprezentan e Str ine, Ambasade i Administrare a Contribuabililor Nereziden i
a solicitat societ ii nerezidente X SRL, prin intermediul cererii de informa ii
suplimentare nr..../20.12.2011 (anexa 2), prezentarea urm toarelor documente:
-documente justificative de plat care s ateste achitarea facturilor înscrise în
cererea de rambursare i implicit a taxei pe valoare ad ugat pentru care se
solicit rambursarea;
-contractele care au stat la baza emiterii facturilor pentru care se solicit
rambursarea, înso ite de traducerea autorizat a acestora în limba român ;
- descrierea opera iunilor efectuate de societate în România;
- orice alte documente din care s rezulte opera iunile desf urate de societate în
România (facturi, contracte încheiate cu alte societ i i care au leg tur cu
bunurile/serviciile care au fost livrate/prestate în România, documente de
transport, etc).
Potrivit prevederilor pct.49 alin.(7) lit.b) din Normele metodologice de
aplicare a Titlului VI “Taxa pe valoare ad ugat ” din Codul fiscal, “Cererea de
rambursare trebuie s con in o adres de contact pe cale electronic . Astfel,
cererea de informa ii suplimentare nr..../20.l2.2011 a fost transmis societ ii
nerezidente X pe cale electronic , conform prevederilor legale, la adresa de mail
înscris pe cererea de rambursare, fiind confirmat de primire.
Informa iile solicitate în temeiul alin.(22) trebuie fumizate în termen de o
lun de la data la care solicitarea de informa ii suplimentare este primit de cel
c ruia îi este adresat , conform pct.49 alin.(23) din Normele metodologice de
aplicare a Titlului VI “Taxa pe valoare ad ugat ” din Codul fiscal.
Prin mailul din data de 17.01.2012, societatea nerezident X a transmis
contractele încheiate de aceasta cu W Sucursala ... i SC J SA, precum i o serie
de extrase de cont.
În urma analiz rii acestor documentelor a rezultat faptul c W Sucursala
... a prestat societ ii nerezidente o serie de servicii care au constat în punerea la
dispozi ie a unui spa iu în cadrul birourilor W Sucursala ..., precum i servicii
legate de organizarea eviden elor contabile. Urmare serviciilor prestate W
Sucursala ... a facturat societ ii nerezidente contravaloarea acestor servicii prin
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intermediul facturilor anexate la cererea de rambursare nr..../02.09.2011 pentru
care societatea nerezident X a solicitat rambursarea taxei pe valoare ad ugat .
Astfel, potrivit prevederilor art.141 alin.(2) lit.e) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, închirierea unui
bun imobil sau numai a unei p r i din bunul imobil sunt opera iuni scutite de
tax .
Trebuie men ionat faptul c societatea nerezident X a prezentat conform
pct.38 alin.(3) din Titlul VI “Taxa pe valoare ad ugat ” din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
HG nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, nu a prezentat ini ial
notificarea potrivit c reia W Sucursala ... ar fi optat pentru taxarea opera iunilor
scutite de taxa prev zute la art.141 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal.
Notific rile privind op iunea de taxare de c tre W Sucursala ... a
opera iunilor prev zute la art.141 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal au fost transmise
de societatea nerezident X prin mail în data de 15.02.2012, dup data emiterii i
comunicarii deciziei nr..../30.01.2012. Notific rile potrivit c rora W Sucursala ...
a optat pentru taxarea opera iunilor prev zute la art.141 alin.(l) lit.e) din Codul
fiscal, pentru bunul imobil situat în ...Bucure ti, data de la care se opta pentru
taxare fiind 01.09.2009, respectiv pentru pentru bunul imobil situat în ...
Bucure ti, data de la care se opta pentru taxare fiind 01.01.2010, acestea au fost
înregistrate în data de 12.07.2011, la DGFP Bucure ti – Administra ia Finan elor
Publice Contribuabili Mijlocii, sub nr. ... din data de 12.07.2011.
În drept, în conformitate cu dispozi iile art.147^2 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i
pct.49 din Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 44/2004:
Codul fiscal:
"Art. 147^2. - (1) În condi iile stabilite prin norme:
a) persoana impozabila neînregistrata i care nu este obligat sa se înregistreze
în scopuri de TVA în România, stabilit în alt stat membru, poate solicita
rambursarea taxei achitate pentru importuri i achizitii de bunuri/servicii,
efectuate în România. (...)"
Norme metodologice:
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 ;
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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) - 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 turoperatorilor, 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.
(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.
(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 ;
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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.
(8) În afar de informa iile men ionate la alin. (7), cererea de rambursare
mai con ine, pentru fiecare factur sau document de import, urm toarele
informa ii:
a) numele i adresa complet ale furnizorului sau prestatorului;
b) cu excep ia importurilor, codul de înregistrare în scopuri de TVA al
furnizorului sau prestatorului;
c) cu excep ia importurilor, prefixul statului membru de rambursare în
conformitate cu codul ISO 3166 - alfa 2, respectiv codul RO;
d) data i num rul facturii sau documentului de import;
e) baza impozabil i cuantumul TVA, exprimate în lei;
f) cuantumul TVA deductibil, calculat în conformitate cu alin. (3), (4) i (5),
exprimat în lei;
g) dup caz, partea de TVA deductibil calculat în conformitate cu alin. (5)
i exprimat ca procent;
h) natura bunurilor i a serviciilor achizi ionate, descris conform codurilor
de la alin. (9).
(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.
(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
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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).
(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. Prin excep ie, pentru cererile care se refer
la ramburs ri aferente anului 2009, termenul-limit de transmitere este 31
martie 2011. 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).
(21) Dup primirea cererii transmise pe cale electronic de autoritatea
competent din alt stat membru, organul fiscal competent din România îi
comunic de îndat solicitantului, pe cale electronic , data la care a primit
cererea. Decizia de aprobare sau respingere a cererii de rambursare se
comunic solicitantului în termen de 4 luni de la data primirii cererii, dac nu
se solicit informa ii suplimentare conform alin. (22).
(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
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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 dîntr-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 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 L 44 din 20
februarie 2008, i ale Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie
2010 de modificare a Directivei Consiliului 2008/9/CE de stabilire a normelor
detaliate privind rambursarea taxei pe valoare 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 L
275 din 20 octombrie 2010.”
Din normele legale sus-citate rezult c legiuitorul 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, i anume: persoanele în cauz s nu fie înregistrate sau s nu aib
obliga ia înregistr rii în scopuri de TVA în statul c ruia i se solicita
rambursarea, s nu efectueze livr ri de bunuri sau prest ri de servicii în perioada
pentru care solicit rambursarea, pentru care locul livr rii sau prest rii este în
statul membru c ruia i se solicit rambursarea, s depun o cerere de rambursare
în termenul legal i s îndeplineasc anumite formalit i specifice (depunerea
cererii pe un format cu un anumit con inut, la care se anexeze toate documentele
aferente, s depun documentele care s eviden ieze taxa în lei achitat de
aceast persoan pentru achizi ia a c rei rambursare se solicit , s trimit pe cale
electronic copii de pe facturile fiscale în care baza de impozitare este de cel
pu in echivalentul în lei a 1000 euro ori în cazul facturilor pentru combustibil de
cel pu in 250 euro , etc.).
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Referitor la prezentarea facturilor i a 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 facturata i achitat
pentru bunuri mobile ce i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în
beneficiul s u în România.
Potrivit art. 3 din Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
în cazul taxei pe valoarea ad ugat sunt aplicabile principii clare, principii care
se reg sesc i în jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie i care sunt pe deplin
transpuse în legisla ia român în materia TVA, în special, la art.147^2 alin.(1) i
art.155 alin.(5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare i la pct.49 din Normele metodologice de aplicare,
aprobate prin HG nr. 44/2004, care stipuleaz condi iile obligatorii pe care
trebuie s le îndeplineasca persoanele impozabile neînregistrate i care nu sunt
obligate s se înregistreze în scopuri de TVA în România pentru a solicita
rambursarea taxei facturat de alte persoane impozabile, între care:
- dovada achit rii TVA;
- prezentarea tuturor documentelor i informa iilor necesare pentru a stabili dac
o cerere de rambursare este justificat .
De asemenea trebuie avute în vedere prevederile Sec iunii a 2-a
-Solicitarea ramburs rii i a Sec iunii a 3-a -Analiza cererii i a documentelor
ata ate, din Anexa nr. 1 PROCEDURA de solu ionare a cererilor de rambursare
a taxei pe valoarea ad ugat formulate de c tre persoanele impozabile nestabilite
în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, aprobat prin
OPANAF nr. 4/2010, care prevede:
“Sec iunii a 2-a Solicitarea ramburs rii
3. Pentru a ob ine o rambursare a TVA în România, persoana impozabil care
nu este stabilit în România, denumit în continuare solicitant, adreseaz pe
cale electronic o cerere de rambursare pe care o înainteaz statului membru în
care este stabilit , prin intermediul portalului electronic pus la dispozi ie de
c tre statul membru respectiv.
4. Solicitantul trebuie s furnizeze atât informa iile din cererea de rambursare,
cât i eventualele informa ii suplimentare/documente solicitate de c tre
compartimentul de specialitate, în condi iile pct. 9.1 i 9.3 din prezenta
procedur , în limba român sau înso ite de traduceri în limba român
certificate de traduc tori autoriza i, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din
Codul de procedur fiscal .
5.1. Cererile de rambursare primite prin intermediul statului membru de
stabilire, care con in elementele prev zute la pct. 49 alin. (7) - (12) din normele
metodologice, se transmit, cu ajutorul portalului electronic pus la dispozi ie de
Direc ia general de tehnologia informa iei, compartimentului de specialitate
definit la pct. 2 din prezenta procedur .
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coroborate cu SEC IUNEA a 3-a Analiza cererii i a documentelor ata ate, care
prevede:
“8. Compartimentul de specialitate analizeaz documenta ia depus de
solicitant, verificând respectarea condi iilor impuse pentru rambursare, potrivit
pct. 49 din normele metodologice.
9.1. În cazul în care compartimentul de specialitate 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 pct. 49 alin. (21) din normele metodologice.
9.2. 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 de
rambursare se transmite prin mijloace electronice numai dac destinatarul
cererii dispune de astfel de mijloace.
9.3. Dac , ulterior transmiterii cererii de informa ii suplimentare,
compartimentul de specialitate consider necesar, se pot solicita alte informa ii
suplimentare.
10. Informa iile solicitate în conformitate cu pct. 9 din prezenta procedur
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 sau acurate ea unei anumite cereri. În acest caz, plafoanele
prev zute la pct. 49 alin. (11) din normele metodologice nu se aplic .
11. Solicitarea de informa ii potrivit pct. 9 din prezenta procedur se face
prin completarea i transmiterea cererilor de informa ii suplimentare/alte
informa ii suplimentare, ale c ror modele sunt prev zute în anexele nr. 2, 3 i 4
la prezenta procedur .
12.1. În situa ia în care compartimentul de specialitate transmite cererea de
informa ii suplimentare/alte informa ii suplimentare prin mijloace electronice,
destinatarul cererii va confirma electronic data primirii acestei cereri.”
Astfel cu toate c petenta face precizarea c notificarea privind op iunea
de taxare a opera iunilor prev zute la art.141 alin.(2) lit.e) a fost f cut i
înregistrat la DGFP Bucure ti – AFPCM, sub nr. ... din data de 12.07.2011, din
analizarea contractului nr. .../25.08.2009, precum i a facturilor anexate la
cererea de rambursare nr..../02.09.2011 a rezultat faptul c W Sucursala ... a pus
la dispozi ia societ ii nerezidente X un spa iu în incinta birourilor sale pe o
perioda mai mare de un an, facturând în acest sens, atât serviciile de închiriere a
spa iului, cât i serviciile legate de eviden ele contabile i alte cheltuieli variabile
prestate de c tre aceasta conform prevederilor contractuale.
Potrivit contractului nr..../19.03.2008 societatea nerezident X, în
calitate de prestator, se angaja s închirieze SC J SA, în calitate de beneficiar, 3
macarale turn care urmau s fie montate la fabrica de ciment din .... Pe lâng
serviciile de închiriere societatea nerezident asigura suportul tehnic i uman
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pentru montarea, demontarea, între inerea, supervizarea, repara iile i preg tirea
personalului clientului în leg tur cu utilizarea macaralelor.
Având în vedere aceste aspecte, precum i perioada lung de timp pentru
care societatea nerezident a închiriat spa iul de birouri din incinta W Sucursala
... i serviciile efectuate de c tre acesta în leg tur cu eviden ele contabile ale
societ ii nerezidente, din descrierea activit ii economice pentru care sunt
achizi ionate bunurile i serviciile nu reiese cu claritate dac X 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 , în condi iile în care a
dispus de suficiente resurse tehnice i umane pentru a efectua prest rile de
servicii c tre SC J SA, conform prevederilor art.125^1 alin.(2) lit.b) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
În consecin societatea nerezident nu poate beneficia de rambursarea
taxei pe valoare ad ugat întrucât nu au fost îndeplinite condi iile prev zute la
pct.49 alin.(4) din Titlul VI “Taxa pe valoare ad ugat ” din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
HG nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.
De asemenea este de men ionat i faptul c în cazul serviciilor contabile,
locul de prestare a acestor servicii 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, conform dispozi iilor art.133 alin.(2) din Codul
fiscal. Întrucât locul prest rii serviciului nu este în România, rezult c
opera iunea nu este impozabil în România conform prevederilor art.126 alin.(1)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
Astfel se re ine c potrivit dispozi iilor pct.49 alin.(2) lit.a) Titlul VI
“Taxa pe valoare ad ugat ” din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin HG nr.44/2004, cu modific rile
i complet rile ulterioare, nu se ramburseaz taxa pe valoare ad ugat care,
potrivit Codului fiscal a fost facturat incorect.
Prin urmare, pe lâng cele re inute mai sus, trebuie avut în vedere c
pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea ad ugat , înscris în cererea
de rambursare, persoanele impozabile neînregistrate i care nu sunt obligate s
se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru,
trebuie în primul rând s fie exprimat în lei, s fac dovada c taxa solicitat la
rambursare a fost achitat pân la data depunerii cererii de rambursare, iar
exigibilitatea taxei aferent facturilor înscrise în cererea de rambursare a
intervenit în perioada pentru care s-a solicitat rambursarea, cu prezentarea
tuturor documentelor i informa iilor necesare.
De asemenea conform prevederilor pct.49 alin.3 din Normele
metodologice de aplicare a Titlului VI “Taxa pe valoarea ad ugat ” din Codul
fiscal se ramburseaz oric rei persoane impozabile nestabilite în România taxa
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pe valoarea ad ugat achitat pentru achizi ii de bunuri/servicii, inclusiv pentru
importuri efectuate în România dac bunurile i serviciile respective sunt
utilizate pentru anumite opera iuni, expres prev zute la respectivul aliniat al
pct.49.
Mai mult decât atât aceast prevedere este întârit i de cele men ionate
la pct.49 alin.(l5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI “Taxa pe
valoare ad ugat ” din Codul fiscal, unde se precizeaz faptul c :
“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”.
În consecin , în cazul neprezent rii dovezii achit rii taxei, organul
fiscal competent este îndrept it s resping solicit rile de rambursare.
Totodat , Directiva 208/9/CE a Consiliului con ine prevederi clare cu
privire la prezentarea unei dovezi care s ateste achitarea taxei de c tre
solicitant, prevederi în baza c rora se ramburseaz TVA achitat în alt stat
membru decât statul membru de stabilire.
Astfel c , în situa ia în care persoanele nerezidente nu fac dovada
achit rii taxei pe valoarea ad ugat , organul fiscal competent are obliga ia de a
respinge pentru care nu a fost f cut dovada achit rii.
Men ion m c , în acest sens s-a exprimat i direc ia de specialitate din
cadrul ANAF, implicat în elaborarea legisla iei aplicabile în România, prin care
au fost transpuse prevederile Directivei 2008/9/CE a Consiliului.
Ori din documentele aflate la dosarul contesta iei nu reiese achitarea de
c tre X a achitarea TVA solicitat la rambursare pentru pozi iile din lista
opera iunilor, la dosarul contesta iei se afl o serie de documente, în limba ...,
f r îns a se prezenta documente din care s reias clar achitarea facturilor,
respectiv: ordine de plat , extrase de cont sau orice alte documente de plat a
facturilor emise de banca prin care s-au derulat aceste opera iuni, iar în aceste
condi ii documentele, în limba ..., nu pot fi considerate documente doveditoare
pentru achitarea TVA din facturile pentru care se solicita rambursarea TVA.
Astfel se re ine faptul c , atât la depunerea cererii de rambursare, cât i
ulterior, cu ocazia cererii de informa ii suplimentare, respectiv prin depunerea
contesta iei, petenta nu a transmis ordine de plat , extrase de cont sau orice alte
documente de plat a facturilor, documente emise, vizate i tampilate de banca
prin care s-au derulat aceste opera iuni, documente care s ateste achitarea TVA
solicitat la rambursare pentru pozi iile din lista opera iunilor, cu atât mai mult cu
cât chiar în cadrul facturilor la rubrica destinat coordonatelor bancare sunt
men ionate date referitoare la banc i contul bancar.
De i prevederile legale referitoare la rambursarea taxei conform
art.147^2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, sunt clare în ceea ce privesc obliga iile ce
trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de rambursarea taxei pe valoare
ad ugat , societatea nerezident X nu a anexat la cererea de rambursare
14

documente justificative de plat care s ateste achitarea facturilor i implicit a
taxei pe valoare ad ugat facturat pentru care se solicita rambursarea.
Mai mult, în spe sunt aplicabile i prevederile OG Nr. 92 din 24
decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , la art. 206
alin.(1) lit.c-d) precizeaz urm toarele:
„ART. 206 Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
… c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ; ”
În legatur cu explicitarea acestui articol, prin Instruc iunile pentru
aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , aprobate prin OPANAF nr. 2137/2011 (prevederi aplicabile la data
depunerii contesta iei), se precizeaz c :
„2.5. Organul de solu ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu
privire la motivele de fapt i de drept pentru care a contestat actul administrativ
fiscal respectiv.”
De asemenea pct.11.1 lit. a) – b) din din Instruc iunile pentru aplicarea
titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
aprobate prin OPANAF nr. 2137/2011 (prevederi aplicabile la data depunerii
contesta iei), care stipuleaz :
“11. Instruc iuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedur fiscal Solu ii asupra contesta iei
11.1. Contesta ia poate fi respins ca:
a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept prezentate
în sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse prin actul
administrativ fiscal atacat;
b) nemotivat , în situa ia în care contestatorul nu prezint argumente de fapt
i de drept în sus inerea contesta iei sau argumentele aduse nu sunt incidente
cauzei supuse solu ion rii;”
În baza celor re inute i având în vedere faptul c X, nu aduce alte
argumente referitoare la aceste sume, care s fie justificate cu documente i
motivate pe baz de dispozi ii legale, prin care s combat constat rile organelor
fiscale i din care s rezulte o situa ie contrar fa de cea constatat de organele
fiscale, nu invoc alte prevederi legale în spe , organele de solu ionare nu se
pot substitui contestatoarei cu privire la alte motive prin care aceasta în elege s
combat cele constatate de organele fiscale.
În consecin , societatea nerezident X nu a respectat condi iile impuse
pentru rambursare potrivit prevederile pct.49 din Normele metodologice pentru
aplicarea Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, dat în explicitarea art.
147^2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile
i complet rile ulterioare, rezult c organul fiscal din cadrul DGFP Bucure ti,
Serviciul Reprezentan e Str ine, Ambasade i Administrare a Contribuabililor
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Nereziden i, în mod legal, nu au acordat drept de rambursare pentru taxa pe
valoarea ad ugat în sum de ... lei.
Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG Nr. 92 din 24
decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile
i complet rile ulterioare, în baza referatului nr.
se
D E C I D E :
1. Respingerea, ca neîntemeiat i nemotivat , a contesta iei formulat de
X din ..., reprezentat prin SC Y SRL ..., împotriva Deciziei nr. ... / 30.01.2012
de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat pentru persoanele impozabile
nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, i care
vizeaz suma de ... lei reprezentând tax pe valoarea ad ugat respins la
rambursare.
2. Prezenta decizie se comunic la:
- X din ...,
reprezentat prin SC Y SRL ...
- DGRFP Bucure ti – Administra ia Fiscal pentru
Contribuabili Nereziden i – Serviciul Reprezentan e
Str ine, Ambasade i Administrare a Contribuabililor
Nereziden i.
Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac
i poate fi atacat potrivit prevederilor legale la instan a judec toreasc de
contencios administrativ competent , în termen de 6 luni de la primirea
prezentei.
DIRECTOR GENERAL
…
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