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DECIZIA  NR.  _109____ 
din  ________29.04.2013____ 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de persoana nerezident� 
............ - Spania, 

 cu domiciliul în …………….., SPANIA,  
cod de identificare fiscal� – ES ............,  

înregistrat�  la  Direc�ia  General�  a Finan�elor  Publice 
 a jude�ului Suceava sub  nr. …………. 

 
 

În baza prevederilor art. 3 alin. 1 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. .. din 18 octombrie 2011 privind condi�iile de 
delegare a competen�ei de solu�ionare a contesta�iilor altui organ de solu�ionare,  
Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal�, prin adresa nr. …………, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor publice a jude�ului Suceava sub nr. …….., ne comunic� c� a delegat 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava competen�a de 
solu�ionare a contesta�iei formulat� de ............. 

Conform deleg�rii de competen�� dat�, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Municipiului Bucure�ti – Activitatea de Metodologie �i Administrare a 
Veniturilor Statului – Serviciul Reprezentan�e Str�ine, Ambasade �i Administrare a 
Contribuabililor Nereziden�i, cu adresa nr. ……………., transmite Direc�iei Generale 
a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava dosarul contesta�iei formulate de ............ - 
Spania, persoan� nerezident�, cu domiciliul în …………………….., SPANIA, cod 
de identificare fiscal� – ES ............, înregistrat la D.G.F.P. Suceava sub nr. 
…………………. 

 
Persoana nerezident� ............ – Spania contest� Decizia de rambursare a 

taxei pe valoarea ad�ugat� pentru persoanele impozabile neînregistrate �i care nu 
trebuie s� se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru 
al Uniunii Europene, nr. ………….., emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a Municipiului Bucure�ti, prin care a fost respins� la rambursare TVA în sum� de 
............. 

 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare 
Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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În raport de data comunic�rii actelor administrative fiscale contestate, 
respectiv 17.08.2011, potrivit �tampilei depuse pe confirmarea de primire nr. 
……………………… de înaintare a actelor atacate, contesta�ia a fost depus� în 
termenul legal prev�zut de art. 207 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, fiind 
înregistrat� la Direc�ia General� a municipiului Bucure�ti sub nr. 
…………../15.09.2011, a�a cum rezult� de pe �tampila Serviciului Registraturii 
DGFPM Bucure�ti aplicate pe originalul contesta�iei, aflate la dosarul cauzei. 

 
Având în vedere dispozi�iile art. 23 alin. 2 din Directiva a 2008/9/CE din 

12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe 
valoarea ad�ugat�, prev�zut� în Directiva 2006/112/CE, c�tre persoane impozabile 
stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare �i constatând c� în 
spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 

 
I. ............, cu domiciliul în …………………….., SPANIA, cod de 

identificare fiscal� – ES ............, contest� Decizia de rambursare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� pentru persoanele impozabile neînregistrate �i care nu 
trebuie s� se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat 
membru al Uniunii Europene, nr. ............, emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a Municipiului Bucure�ti, prin care a fost respins� la 
rambursare TVA în sum� de ............. 

 
În contesta�ia depus�, societatea solicit� admiterea contesta�iei �i 

desfiin�area deciziei atacate. 
Astfel, petenta sus�ine c� este o societate din Spania, considerat� la nivel 

interna�ional principalul furnizor de solu�ii IT pentru industria de turism, oferind un 
sistem de tranzac�ionare �i solu�ii tehnice atât pentru operatorii de turism, cât �i 
agen�iilor de turism. 

Afirm� c� ac�ioneaz� atât ca o re�ea interna�ional�, conectând operatorii de 
turism �i agen�iile de c�l�torie printr-o platform� de prelucrare date pentru distribu�ia 
de servicii �i produse de c�l�torie, cât �i ca un furnizor de portofoliu de solu�ii IT 
care automatizeaz� anumite procese, cum ar fi rezerv�rile, gestionarea proceselor de 
inventariere pentru operatorii de turism. 

Pentru implementarea acestui sistem IT, societatea are 4 birouri regionale 
care ofer� servicii de vânz�ri �i marketing, precum �i servicii suport pentru 
beneficiarii sistemului IT. 

Pentru serviciile locale de suport, societatea are birouri opera�ionale în mai 
multe din ��rile lumii. 

Astfel, în România are încheiat un contract de servicii cu ............ (............), 
care ac�ioneaz� în calitate de prestator de servicii în România, prestând servicii de 
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cercetare pia��, marketing �i promovare a sistemului integral automatizat de rezervare 
�i distribu�ie (............) folosit în industria de turism pentru informare, comunicare, 
rezerv�ri, vânz�ri bilete. 

De asemenea, precizeaz� c� ............ pune la dispozi�ie, instaleaz� �i 
faciliteaz� accesul la cest sistem pentru abona�ii situa�i pe teritoriul României, dreptul 
de distribuire a produselor ............ fiind acordat c�tre ............, în conformitate cu 
condi�iile incluse în acorduri specifice suplimentare fa�� de contractul de servicii sau 
în contrate speciale. Dup� implementarea sistemului ............, ............ va acorda 
servicii de suport clien�ilor, prin crearea unui birou de servicii în beneficiul 
utilizatorilor sistemului ............. 

Petenta precizeaz� c�, pentru oferirea unor servicii de calitate, aceasta 
solicit� prin contractul de servicii ca ............ s� aib� la dispozi�ie personal de 
isntruire �i vânz�ri, precum �i personal de asisten�� tehnic� care ofer� consultan�� atât 
la sediul ............, cât �i la sediul utilizatorilor sistemului, iar pentru a-�i îndeplini 
aceast� obliga�ie, ............ trebuie s� asigure personalului accesul la programe de 
instruire de baz�, precum �i traininguri tehnice asigurate de ............. 

Pentru prestarea acestor servicii, ............ factureaz� lunar c�tre petent�, în 
baza tuturor costurilor opera�ionale suportate (salariile personalului, cheltuieli de 
deplasare aferente serviciilor de asisten�� în teren, cheltuieli de reclam� �i publicitate 
pentru produsele petentei, precum �i alte cheltuieli administrative), la care se adaug� 
o marj� de profit de 5%. 

Societatea sus�ine c� acest serviciu complex este o opera�iune taxabil� în 
România, conform prevederilor art. 133 alin. 1 din Codul fiscal, valabil în 2007. 
Astfel, ............ a emis facturi cu TVA de 19% pentru serviciile prestate c�tre ............. 

Societatea afirm� c�, în anul 2007, a achitat TVA în România pentru 
serviciul achizi�ionat de la ............, pe care a solicitat-o la rambursare, conform art. 
1472 alin. 1 lit. a din Codul fiscal. 

Precizeaz� c� a depus cererea de rambursare fiind înregistrat� la DGFP 
Bucure�ti sub nr. ……….. �i nr. de referin�� ……... 

Prin adresa nr. …………, organele fiscale au solicitat documente �i 
informa�ii adi�ionale, respectiv documente de plat� care s� ateste achitarea TVA 
aferent� serviciilor pentru care a fost solicitat� rambursarea (copii ale ordinelor de 
plat� sau extrase de cont), certificatul emis de autoritatea fiscal� competent� care s� 
ateste înregistrarea societ��ii în alt stat membru �i preciz�ri suplimentare referitoare 
la acordul de schimbare a numelui ............ …………….. în ............. 

Petenta precizeaz� c� aceste documente au fost depuse în termenul legal de 
30 zile, având adresa de înaintare nr. ………….. 

Societatea sus�ine c� organele fiscale au respins la rambusare TVA întrucât 
nu se poate determina natura serviciilor prestate de ............ în beneficiul 
contribuabilului nerezident. 

Petenta consider� decizia organului fiscal ca fiind nelegal� �i neîntemeiat�. 
Astfel, consider� c� decizia de impunere este lovit� de nulitate, lipsind 

elementele obligatorii prev�zute de art. 43 alin. 2 lit. e din OG 92/2003 �i c� este 
nemotivat�, fapt prev�zut la art. 65 alin. 2 din acela�i act normativ. 
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Invoc� �i prevederile art. 2 alin. 3 din Codul de procedur� fiscal�, 
coroborate cu cele ale art. 105 alin. 2 din Codul de procedur� civil�. 

De asemenea, societatea consider� c� organele fiscale �i-au înc�lcat 
obliga�iile prev�zute prin art. 7 alin. 2 �i 3 din OG 92/2003, precum �i prevederile art. 
94 paragraful 2 lit. a �i e, art. 105 alin. 1 din acela�i act normativ. 

Societatea invoc� în sus�inerea afirma�iilor sale prevederile art. 145 alin. 2 
lit. a �i art. 146 alin. 1 din Codul fiscal. 

Petenta sus�ine c� organele fiscale nu au men�ionat în decizie încadrarea 
legal� aferent� serviciilor achizi�ionate �i nici baza legal� pentru respingerea cererii 
de rambursare. 

Societatea invoc� �i concluziile Cur�ii Europene de Justi�ie în cazul C-
349/96 prin care se stabile�te c� livrarea care cuprinde un singur element din punct 
de vedere economic nu trebuie împ�r�it� artificial pentru a nu afecta func�ionalitatea 
sistemului de TVA, precum �i decizia nr. C-429/97. 

Mai invoc� prevederile art. 133 alin. 1 din Codul fiscal. 
Referitor la sus�inerea organelor de control c� serviciile facturate sunt o 

refacturare de costuri de func�ionare a societ��ii ............, petenta motivez� c�, a�a 
cum prevede �i Anexa A din contractul de servicii încheiat între p�r�i, ............ este 
remunerat pentru serviciile prestate în baza unui comision care cuprinde costurile 
opera�ionale suportate de ............ la care se adaug� o marj� de profit de 5 %. 

Invoc� prevederile art. 137 alin. 1 din Codul fiscal. 
De asemenea, precizeaz� c�, în cazul serviciului de distribu�ie facturat de 

............ c�tre societate, baza de impozitare este constituit� din pre�ul serviciului, 
respectiv comisionul de distribu�ie. 

Sus�ine c�, deoarece ............ va încasa �i va re�ine toate veniturile primite 
de la beneficiarii sistemului ………………., ............ va sc�dea la calculul 
comisionului de distribu�ie valoarea acestor venituri din valoarea costurilor 
opera�ionale. În plus, comisionul de distribu�ie va cuprinde �i valoarea stimulentelor 
oferite de ............ c�tre abona�i. 

Societatea sus�ine c� ............ înregistreaz� urm�toarele costuri: cheltuieli 
cu salariile �i taxele salariale aferente, cheltuieli cu deplas�ri, cheltuieli de protocol �i 
publicitate, cheltuieli administrative, cheltuieli servicii ter�i, cheltuieli stimulente. 

În concluzie, societatea solicit� desfiin�area deciziei de impunere �i 
restituirea TVA solicitat� la rambursare. 

 
II. Direc�ia General� a Finan�elor Publice a municipiului Bucure�ti, 

prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru persoanele 
impozabile neînregistrate �i care nu trebuie s� se înregistreze în scopuri de TVA 
în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, nr. ............, a 
respins la rambursare TVA în sum� de ............. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, din analiza 

contractului …………….., încheiat între ............ �i ............ SRL, cod unic de 
înregistrare RO ……………, a rezultat c� obiectul acestuia const� în servicii de 
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cercetare de pia��, marketing �i promovare a sistemului integral automatizat de 
rezervare �i distribu�ie folosit în industria de turism pentru informare, comunicare, 
rezerv�ri �i vânz�ri bilete. Societatea ............ SRL pune la dispozi�ie, instaleaz� �i 
faciliteaz� accesul la acest sistem pentru abona�ii situa�i pe teritoriul României, 
dreptul de distribu�ie a produselor ............ fiind acordat în conformitate cu condi�iile 
incluse în acorduri specifice suplimentare date de contractul de servicii sau în 
contracte speciale. 

Pentru oferirea acestor servicii, societatea nerezident� solicit� prin 
contractul de servicii ca ............ SRL s� aib� la dispozi�ie personal de instruire �i 
vânz�ri, de asisten�� tehnic� care ofer� consultan�� atât la sediul acesteia, cât �i la 
sediul utilizatorilor sistemului. 

Pentru prestarea acestui serviciu, ............ SRL factureaz� lunar societ��ii 
nerezidente toate aceste costuri opera�ionale suportate. 

 
În urma analiz�rii documentelor, organele fiscale au constatat c� serviciile 

de distribu�ie înscrise în facturi reprezint� practic refacturarea costurilor de 
func�ionare a societ��ii ............ SRL �i au concluzionat c� serviciile prestate de c�tre 
............ SRL c�tre petent� constau în distribu�ia produselor ............, instruire, suport 
�i asisten�� tehnic�, promovate pe teritoriul României, care nu au fost tratate separat 
din punct de vedere fiscal, prin facturare separat� în func�ie de natura serviciului. 

Astfel, organele fiscale au constatat c� pentru pozi�iile 1-11 din lista 
opera�iunilor cuprinse în cererea de rambursare nr. ………………, pentru care se 
solicit� rambursarea TVA aferent� perioadei 01-12.2007, nu se poate determina 
natura serviciilor prestate în beneficiul contribuabilului nerezident �i au respins la 
rambursare TVA în sum� de ............. 

 
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 

vedere motiva�iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 
 

1. Referitor la suma de ............, reprezentând TVA respins� la 
rambursare prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
persoanele impozabile neînregistrate �i care nu trebuie s� se înregistreze în 
scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, 
nr. ............, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a municipiului 
Bucure�ti. 

 
1.1. Referitor la invocarea nulit��ii actului administrativ fiscal 

 
În fapt, societatea consider� c� decizia de impunere este lovit� de nulitate, 

lipsind elementele obligatorii prev�zute de art. 43 alin. 2 lit. e din OG 92/2003 �i c� 
este nemotivat�, fapt prev�zut la art. 65 alin. 2 din acela�i act normativ. 
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Petenta sus�ine c� organele fiscale nu au men�ionat în decizie încadrarea 
legal� aferent� serviciilor achizi�ionate �i nici baza legal� pentru respingerea cererii 
de rambursare. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Referitor la nulitatea actului administrativ fiscal, sunt aplicabile prevederile 
art. 46 din OG 92/2003, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 

ART. 46 
“Nulitatea actului administrativ fiscal 
Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare 

la numele, prenumele �i calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, 
numele �i prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului 
administrativ sau a semn�turii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu 
excep�ia prev�zut� la art. 43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se 
poate constata la cerere sau din oficiu”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� un act administrative fiscal devine 

nul numai în situa�ia în care îi lipse�te unul din elementele sale, respectiv numele, 
prenumele �i calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele �i 
prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a 
semn�turii persoanei împuternicite a organului fiscal. 

Rezult� c� nu orice element component al unui act administrativ fiscal 
atrage nulitatea sa, ci numai cele prev�zute expres de lege, respectivnumele, 
prenumele �i calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele �i 
prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a 
semn�turii persoanei împuternicite a organului fiscal. 

În contesta�ia formulat�, societatea sus�ine c� decizia de impunere este 
nul�, întrucât îi lipse�te elementul obligatoriu prev�zut de art. 43 alin. 2 lit. e din OG 
92/2003. 
 
• La art. 43 alin. 2 lit. e din OG 92/2003, republicat�, se precizeaz� c�: 
 

ART. 43 
“Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
[…] 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
[…] 
e) motivele de fapt; 
[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� unul din elementele componenete 

ale unui act administrativ fiscal îl constituie �i motivele de fapt. 
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Din textele de lege invocate anterior se re�ine c� atrage nulitatea unui act 

adminitrativ fiscal lipsa unor elemente, respectiv numele, prenumele �i calitatea 
persoanei împuternicite a organului fiscal, numele �i prenumele ori denumirea 
contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semn�turii persoanei 
împuternicite a organului fiscal. 

Aceste elemente obligatorii sunt prev�zute expres de lege, iar lipsa lor 
atrage nulitatea actului administrativ fiscal. 

Rezult� c� elementul referitor la motivele de fapt nu este un element 
obligatoriu care s� atrag� nulitatea actului. 

Prin urmare, rezult� c� sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia decizia de 
impunere este lovit� de nulitate este neîntemeiat�, motivele de fapt nereg�sindu-se 
printre elementele prev�zute expres de lege �i care atrag nulitatea actului 
administrativ fiscal. 

Mai mult decât atât, facem precizarea c� în decizia de impunere contestat�, 
organele fiscale au prezentat care sunt motivele de fapt care au dus la concluzia c� nu 
se poate rambursa TVA c�tre societate. 

 
Astfel, organele fiscale au constatat c�, din analiza contractului 

……………….., încheiat între ............ �i ............ SRL, cod unic de înregistrare RO 
……………., a rezultat c� obiectul acestuia const� în servicii de cercetare de pia��, 
marketing �i promovare a sistemului integral automatizat de rezervare �i distribu�ie 
folosit în industria de turism pentru informare, comunicare, rezerv�ri �i vânz�ri 
bilete. Societatea ............ SRL pune la dispozi�ie, instaleaz� �i faciliteaz� accesul la 
acest sistem pentru abona�ii situa�i pe teritoriul României, dreptul de distribu�ie a 
produselor ............ fiind acordat în conformitate cu condi�iile incluse în acorduri 
specifice suplimentare date de contractul de servicii sau în contracte speciale. 

Pentru oferirea acestor servicii, societatea nerezident� solicit� prin 
contractul de servicii ca ............ SRL s� aib� la dispozi�ie personal de instruire �i 
vânz�ri, de asisten�� tehnic� care ofer� consultan�� atât la sediul acesteia, cât �i la 
sediul utilizatorilor sistemului. 

Pentru prestarea acestui serviciu, ............ SRL, factureaz� lunar societ��ii 
nerezidente toate aceste costuri opera�ionale suportate. 

 
În urma analiz�rii documentelor, organele fiscale au constatat c� serviciile 

de distribu�ie înscrise în facturi reprezint� practic refacturarea costurilor de 
func�ionare a societ��ii ............ SRL �i au concluzionat c� serviciile prestate de c�tre 
............ SRL c�tre petent� constau în distribu�ia produselor ............, instruire, suport 
�i asisten�� tehnic�, promovate pe teritoriul României, care nu au fost tratate separat 
din punct de vedere fiscal, prin facturare separat� în func�ie de natura serviciului. 

Astfel, organele fiscale au constatat c� pentru pozi�iile 1-11 din lista 
opera�iunilor cuprinse în cererea de rambursare nr. ………………, pentru care se 
solicit� rambursarea TVA aferent� perioadei 01-12.2007, nu se poate determina 
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natura serviciilor prestate în beneficiul contribuabilului nerezident �i au respins la 
rambursare TVA în sum� de ............. 

 
Având în vedere cele prezentate anterior, rezult� c� sus�inerea societ��ii c� 

decizia de impunere este lovit� de nulitate este neîntemeiat�, urmând a ne 
pronun�a pe fondul cauzei. 

 
1.2. Referitor la suma de ............, reprezentând TVA respins� la 

rambursare prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
persoanele impozabile neînregistrate �i care nu trebuie s� se înregistreze în 
scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, 
nr. ............, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a municipiului 
Bucure�ti, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea avea dreptul la 
rambursarea în România a TVA aferent� unor facturi emise de c�tre o societate 
din România c�tre petent�, în condi�iile în care contestatoarea nu demonstreaz� 
care este natura serviciilor achizi�ionate din România, respectiv dac� serviciile 
sunt opera�iuni impozabile în România. 

  
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, din 

analiza contractului ……………, încheiat între ............ �i ............ SRL, cod unic de 
înregistrare RO ……………., a rezultat c� obiectul acestuia const� în servicii de 
cercetare de pia��, marketing �i promovare a sistemului integral automatizat de 
rezervare �i distribu�ie folosit în industria de turism pentru informare, comunicare, 
rezerv�ri �i vânz�ri bilete. Societatea ............ SRL pune la dispozi�ie, instaleaz� �i 
faciliteaz� accesul la acest sistem pentru abona�ii situa�i pe teritoriul României, 
dreptul de distribu�ie a produselor ............ fiind acordat în conformitate cu condi�iile 
incluse în acorduri specifice suplimentare date de contractul de servicii sau în 
contracte speciale. 

Pentru oferirea acestor servicii, societatea nerezident� solicit� prin 
contractul de servicii ca ............ SRL s� aib� la dispozi�ie personal de instruire �i 
vânz�ri, de asisten�� tehnic� care ofer� consultan�� atât la sediul acesteia, cât �i la 
sediul utilizatorilor sistemului. 

Pentru prestarea acestui serviciu, ............ SRL factureaz� lunar societ��ii 
nerezidente toate aceste costuri opera�ionale suportate. 

În urma analiz�rii documentelor, organele fiscale au constatat c� serviciile 
de distribu�ie înscrise în facturi reprezint� practic refacturarea costurilor de 
func�ionare a societ��ii ............ SRL �i au concluzionat c� serviciile prestate de c�tre 
............ SRL c�tre petent� constau în distribu�ia produselor ............, instruire, suport 
�i asisten�� tehnic�, promovate pe teritoriul României, care nu au fost tratate separat 
din punct de vedere fiscal, prin facturare separat� în func�ie de natura serviciului. 

Astfel, organele fiscale au constatat c� pentru pozi�iile 1-11 din lista 
opera�iunilor cuprinse în cererea de rambursare nr. ............, pentru care se solicit� 
rambursarea TVA aferent� perioadei 01-12.2007, nu se poate determina natura 
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serviciilor prestate în beneficiul contribuabilului nerezident �i au respins la 
rambursare TVA în sum� de ............. 

 
Referitor la sus�inerea organelor de control c� serviciile facturate sunt o 

refacturare de costuri de func�ionare a societ��ii ............, petenta motivez� c�, a�a 
cum prevede �i Anexa A din contractul de servicii încheiat între p�r�i, ............ este 
remunerat pentru serviciile prestate în baza unui comision care cuprinde costurile 
opera�ionale suportate de ............ la care se adaug� o marj� de profit de 5 %. 

De asemenea, precizeaz� c�, în cazul serviciului de distribu�ie facturat de 
............ c�tre societate, baza de impozitare este constituit� din pre�ul serviciului, 
respectiv comisionul de distribu�ie. 

Sus�ine c�, deoarece ............ va încasa �i va re�ine toate veniturile primite 
de la beneficiarii sistemului ............, ............ va sc�dea la calculul comisionului de 
distribu�ie valoarea acestor venituri din valoarea costurilor opera�ionale. În plus, 
comisionul de distribu�ie va cuprinde �i valoarea stimulentelor oferite de ............ 
c�tre abona�i. 

 
Societatea precizeaz� c�, pentru prestarea acestor servicii, ............ 

factureaz� lunar c�tre petent�, în baza tuturor costurilor opera�ionale suportate 
(salariile personalului, cheltuieli de deplasare aferente serviciilor de asisten�� în 
teren, cheltuieli de reclam� �i publicitate pentru produsele petentei, precum �i alte 
cheltuieli administrative), la care se adaug� o marj� de profit de 5%. 

Societatea sus�ine c� acest serviciu complex este o opera�iune taxabil� în 
România, conform prevederilor art. 133 alin. 1 din Codul fiscal, valabil în 2007. 
Astfel, ............ a emis facturi cu TVA de 19% pentru serviciile prestate c�tre petent�. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• În ceea ce prive�te dreptul de a solicita rambursarea TVA c�tre persoane 
impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, sunt aplicabile prevederile 
art. 147^2 alin. 1 lit. a din Codul fiscal, unde se precizeaz� c�: 
 

ART. 147^2 
“Rambursarea taxei c�tre persoane impozabile neînregistrate în 

scopuri de TVA în România 
(1) În condi�iile stabilite prin norme: 
a) persoana impozabil� neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se 

înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilit� în alt stat membru, poate 
solicita rambursarea taxei achitate; 

[…]”. 
 

• În HG Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor la aplicarea 
prevederilor art. 129 alin. 3 lit. e din Codul fiscal, la pct. 6 �i pct. 7 se stipuleaz� c�: 
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“Norme metodologice: 
49. (1) În condi�iile prezentate �i în conformitate cu procedurile de la 

alin. (4) - (14), persoana impozabil� prev�zut� la alin. (3) poate solicita 
rambursarea taxei facturat� de alte persoane impozabile �i achitat� de aceasta 
pentru bunuri mobile ce i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în 
beneficiul sau în România, precum �i a taxei achitate pentru importul bunurilor 
în România pe o perioad� de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic 
sau pe o perioad� mai mic� de trei luni r�mas� din anul calendaristic. 
Prezentele norme transpun Directiva a 8-a - 79/1072/EEC din data de 6 
decembrie 1979. 

(2) Prin exceptare de la prevederile alin. (1) nu se acord� rambursarea 
taxei datorate sau achitate de persoana impozabil� prev�zut� la alin. (3) pentru: 

a) achizi�iile de bunuri a c�ror livrare este scutit� sau care poate fi 
scutit� conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal; 

b) achizi�ii de bunuri, altele decât cele prev�zute la lit. a), sau prest�ri 
de servicii a c�ror livrare/prestare este sau poate fi scutit� de tax� conform art. 
141 - 144^1 din Codul fiscal; 

c) achizi�ii de bunuri/servicii pentru a c�ror livrare/prestare nu se 
acord� deducerea taxei în România în condi�iile art. 145 alin. (2) sau (5) din 
Codul fiscal. 

(3) Persoana impozabil� prev�zut� la art. 147^2 alin. (1) lit. a) din 
Codul fiscal este o persoan� impozabil� care în perioada prev�zut� la alin. (1) 
nu este înregistrat� �i nici nu este obligat� s� se înregistreze în scopuri de tax� în 
România conform art. 153 din Codul fiscal, nu este stabilit�, �i nici nu are un 
sediu fix în România de la care sunt efectuate activit��i economice, �i care, în 
acea perioad�, nu a efectuat livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii în România, 
cu excep�ia urm�toarelor: 

a) servicii de transport �i servicii accesorii transportului, scutite 
conform art. 143 alin. (1) lit. c) sau art. 144 alin. (1) din Codul fiscal, precum �i 
art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, în m�sura în care valoarea acestora din 
urm� este inclus� în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 
din Codul fiscal; 

b) livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii, în cazul în care taxa 
aferent� este achitat� de persoanele în beneficiul c�rora bunurile sunt livrate 
�i/sau serviciile sunt prestate, conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d), f) �i g) din 
Codul fiscal. 

(4) Rambursarea taxei prev�zute la alin. (1) se acord� persoanei 
impozabile prev�zute la alin. (3) în m�sura în care bunurile �i serviciile 
achizi�ionate sau importate în România, pentru care s-a achitat taxa, sunt 
utilizate de c�tre persoana impozabil� pentru: 

a) opera�iuni aferente activit��ii sale economice pentru care persoana 
impozabil� ar fi fost îndrept��it� s� deduc� taxa dac� aceste opera�iuni ar fi fost 
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efectuate în România sau opera�iuni scutite conform art. 143 alin. (1) �i 144 alin. 
(1) lit. a) - c) din Codul fiscal; 

b) opera�iuni prev�zute la alin. (3) lit. b). 
[…]”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� persoana impozabil� neînregistrat� 

�i care nu este obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilit� în 
alt stat membru, poate solicita rambursarea taxei achitate pentru serviciile care i-au 
fost prestate în beneficial s�u în România. 

Totodat�, se specific� faptul c� nu se acord� rambursarea taxei pentru acele 
achizi�ii de bunuri/servicii pentru a c�ror livrare/prestare nu se acord� deducerea 
taxei în România în condi�iile art. 145 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal. 

Rambursarea taxei se acord� persoanei impozabile neînregistrat� în 
România dac� serviciile achizi�ionate în România, pentru care s-a achitat taxa, sunt 
utilizate de c�tre aceasta pentru activitatea sa economic� �i pentru care ar fi fost 
îndrept��it� s� deduc� taxa dac� aceste opera�iuni ar fi fost efectuate în România sau 
opera�iuni scutite conform art. 143 alin. (1) �i 144 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal. 

 
• În ceea ce prive�te locul prest�rii serviciilor, sunt aplicabile prevederile art. 
133 din Codul fiscal, unde se precizeaz� c�: 
 

ART. 133 
“Locul prest�rii de servicii 
(1) Locul prest�rii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul 

este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate. 
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru urm�toarele 

prest�ri de servicii, locul prest�rii este considerat a fi:  
[…] 
g) locul unde clientul c�ruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau 

are un sediu fix, cu condi�ia ca respectivul client s� fie stabilit sau s� aib� un 
sediu fix în afara Comunit��ii ori s� fie o persoan� impozabil� ac�ionând ca 
atare, stabilit� sau care are un sediu fix în Comunitate, dar nu în acela�i stat cu 
prestatorul, în cazul urm�toarelor servicii: 

1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu excep�ia mijloacelor de 
transport; 

2. opera�iunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile 
corporale, cu excep�ia mijloacelor de transport; 

3. transferul �i/sau transmiterea folosin�ei drepturilor de autor, 
brevetelor, licen�elor, m�rcilor comerciale �i a altor drepturi similare; 

4. serviciile de publicitate �i marketing; 
5. serviciile consultan�ilor, inginerilor, juri�tilor �i avoca�ilor, 

contabililor �i exper�ilor contabili, ale birourilor de studii �i alte servicii 
similare; 

6. prelucrarea de date �i furnizarea de informa�ii; 
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7. opera�iunile bancare, financiare �i de asigur�ri, inclusiv reasigur�ri, 
cu excep�ia închirierii de seifuri; 

8. punerea la dispozi�ie de personal; 
9. acordarea accesului la sistemele de distribu�ie a gazelor naturale �i a 

energiei electrice, inclusiv serviciile de transport �i transmitere prin intermediul 
acestor re�ele, precum �i alte prest�ri de servicii legate direct de acestea; 

10. telecomunica�iile. Sunt considerate servicii de telecomunica�ii 
serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea �i recep�ia de semnale, 
înscrisuri, imagini �i sunete sau informa�ii de orice natur�, prin cablu, radio, 
mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de 
utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recep�ii. Serviciile 
de telecomunica�ii cuprind, de asemenea, �i furnizarea accesului la re�eaua 
mondial� de informa�ii. În cazul în care serviciile de telecomunica�ii sunt 
prestate de c�tre o persoan� stabilit� în afara Comunit��ii sau care are un sediu 
fix în afara Comunit��ii de la care serviciile sunt prestate, c�tre o persoan� 
neimpozabil� care este stabilit�, are domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit� în 
Comunitate, se consider� c� prestarea are loc în România, dac� serviciile au fost 
efectiv utilizate în România; 

11. serviciile de radiodifuziune �i televiziune. În cazul în care serviciile 
de radiodifuziune �i de televiziune sunt prestate de c�tre o persoan� stabilit� în 
afara Comunit��ii sau care are un sediu fix în afara Comunit��ii de la care 
serviciile sunt prestate, c�tre o persoan� neimpozabil� care este stabilit�, are 
domiciliul stabil sau re�edin�a obi�nuit� în Comunitate, se consider� c� locul 
prest�rii este în România, dac� serviciile au fost efectiv utilizate în România; 

12. serviciile furnizate pe cale electronic�. În cazul în care serviciile 
furnizate pe cale electronic� sunt prestate de o persoan� stabilit� în afara 
Comunit��ii sau care are un sediu fix în afara Comunit��ii de la care serviciile 
sunt prestate, c�tre o persoan� neimpozabil� care este stabilit�, are domiciliul 
stabil sau re�edin�a obi�nuit� în România, se consider� c� locul prest�rii este în 
România; 

13. obliga�ia de a se ab�ine de la realizarea sau exercitarea, total sau 
par�ial, a unei activit��i economice sau a unui drept prev�zut la prezenta liter�; 

14. prest�rile de servicii de intermediere, efectuate de persoane care 
ac�ioneaz� în numele �i contul altor persoane, când aceste servicii sunt prestate 
în leg�tur� cu serviciile prev�zute la prezenta liter�; 

[…]”. 
 

Din aceste prevederi legale se re�ine c� locul prest�rii de servicii este 
considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care 
serviciile sunt efectuate, dar prin derogare de la aceste prevederi locul prest�rii se 
consider� locul unde clientul c�ruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau are un 
sediu fix, cu condi�ia ca respectivul client s� fie o persoan� impozabil� ac�ionând ca 
atare, stabilit� sau care are un sediu fix în Comunitate, dar nu în acela�i stat cu 
prestatorul. Spre exemplu, servicii pentru care locul prest�rii este locul unde este 
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stabilit clientul, sunt �i serviciile de publicitate �i marketing, prelucrarea de date �i 
furnizarea de informa�ii, telecomunica�iile, serviciile furnizate pe cale electronic�, 
prest�rile de servicii de intermediere, efectuate de persoane care ac�ioneaz� în 
numele �i contul altor persoane, etc. în condi�iile prev�zute de lege. 
 
• În ceea ce prive�te opera�iunile impozabile în România, din punctul de vedere 
al TVA, la art. 126 alin. 1 lit. b din Codul fiscal, se precizeaz� c�: 
 

ART. 126 
“Opera�iuni impozabile 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în 

România cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
[…] 
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 

considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 �i 133; 
[…]”. 

 
Conform acestor prevederi legale, pentru a fi considerat� ca fiind o 

opera�iune impozabil� în România, trebuie ca locul prest�rii acelor servicii s� fie 
considerat în România. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� din analiza 

contractului ………….., încheiat între ............ �i ............ SRL, cod unic de 
înregistrare RO ………….., a rezultat c� obiectul acestuia const� în servicii de 
cercetare de pia��, marketing �i promovare a sistemului integral automatizat de 
rezervare �i distribu�ie folosit în industria de turism pentru informare, comunicare, 
rezerv�ri �i vânz�ri bilete. Societatea ............ SRL pune la dispozi�ie, instaleaz� �i 
faciliteaz� accesul la acest sistem pentru abona�ii situa�i pe teritoriul României, 
dreptul de distribu�ie a produselor ............ fiind acordat în conformitate cu condi�iile 
incluse în acorduri specifice suplimentare date de contractul de servicii sau în 
contracte speciale. 

Pentru oferirea acestor servicii, societatea nerezident� solicit� prin 
contractul de servicii ca ............ SRL s� aib� la dispozi�ie personal de instruire �i 
vânz�ri, de asisten�� tehnic� care ofer� consultan�� atât la sediul acesteia, cât �i la 
sediul utilizatorilor sistemului. 

Pentru prestarea acestui serviciu, ............ SRL, factureaz� lunar societ��ii 
nerezidente toate costurile opera�ionale suportate. 

Totodat�, din explica�iile primite de organele fiscale de la contribuabilul 
nerezident, a rezultat c� serviciile de distribu�ie înscrise în facturi reprezint� practic 
refacturarea costurilor de func�ionare a societ��ii ............ SRL. 

 
Analizând aspectele constatate anterior, nu rezult� care este natura 

serviciilor prestate în beneficiul contribuabilului nerezident. Nu rezult� ce servicii i-
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au fost facturate, dac� acestea sunt în interesul activit��ii desf��urate �i dac� sunt 
opera�iuni impozabile sau nu în România. 

Pe de o parte, contestatoarea afirm� c� facturile reprezint� servicii de 
distribu�ie, iar pe de alt� parte, sus�ine c� reprezint� refacturarea costurilor de 
func�ionare a societ��ii ............ SRL. 

Prin documentele depuse �i analizate �i de organele fiscale, societatea nu 
face dovada c� serviciile facturate sunt opera�iuni impozabile în România �i c� locul 
prest�rii lor este considerat a fi în România. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i �inând cont c� societatea nu 

face dovada c� serviciile facturate sunt opera�iuni impozabile în România �i c� locul 
prest�rii lor este considerat a fi în România, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia formulat� de persoana nerezident� ............ – Spania cu privire la suma 
de ............, reprezentând TVA respins� la rambursare. 

 
Pentru considerentele prezentate �i în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) 

din DIRECTIVA 2008/9/CE din 12 februarie 2008 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, �i art. 217 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se: 

 
 
 

DECIDE: 
 
Respingerea  ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de persoana 

nerezident� ............ – Spania împotriva Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� pentru persoanele impozabile neînregistrate �i care nu trebuie s� se 
înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii 
Europene, nr. ............, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Municipiului Bucure�ti, privind suma de ............, reprezentând TVA respins� la 
rambursare. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Curtea de Apel Suceava sau Curtea de 

Apel Bucure�ti, în termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii 
legale. 


