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DECIZIA NR. 68 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de societatea nerezident�  x din Cipru 

înregistrat� la D.G.F.P. a Municipiului Bucure�ti sub nr.x/16.03.2012 �i reînregistrat�  la  
D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/11.03.2013 

 
 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin a fost sesizat 
de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Municipiului Bucure�ti prin adresa 
nr.x/05.03.2013 înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/11.03.2013, asupra 
contesta�ie formulat� de societatea nerezident� x cu sediu în ora� x, str. x nr.x, x. 
 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de rambursare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� pentru persoanele nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al 
Uniunii Europene nr.x/25.01.2012, emis� de D.G.F.P. a Municipiului Bucure�ti, prin care 
s-a respins la rambursare TVA în sum� de x lei. 

 
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) din O.P.A.N.A.F. nr.3333/2011 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-Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal� prin adresa nr.x/28.02.2013, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin 
sub nr.x/06.03.2013 a deleagat competen�a de solu�ionare a contesta�iei formulat� de 
societatea nerezident� x, împotriva Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� pentru persoanele nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al 
Uniunii Europene nr.x25.01.2012, structurii specializate de solu�ionare a contesta�iilor 
din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin.  

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Municipiului Bucure�ti-Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, prin adresa nr.x/05.03.2013 a transmis Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Cara�-Severin dosarul contesta�iei formulat� de x, acesta fiind 
înregistrat sub nr.x/11.03.2013.  

Prin adresa nr.x/02.04.2013, în temeiul art.5 alin.(2) din O.P.A.N.A.F. 
nr.3333/2011 privind condi�iile de delegare a competen�ei de solu�ionare a contesta�iei 
altui organ de solu�ionare, societatea nerezident� x a fost în�tiin�at� de c�tre Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, 
despre delegarea de competen�� a solu�ion�rii contesta�iei formulat� de aceasta, c�tre 
structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iei sus amintite. 
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 Direc�ia General� a Finan�elor  
 Publice Cara�-Severin 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  

Str. Valea Domanului II, nr.17  
Localitatea Re�i�a    
Jude�ul Cara�-Severin 
Tel : 0255/214197 
Fax : 0255/220103 
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Având în vedere faptul c� Serviciul Reprezentan�e Str�ine, Ambasade �i 
Administrare a Contribuabililor Nerezien�i nu se afl� în posesia confirm�rii de primire, 
respectiv nu se poate pronun�a dac� dosarul contesta�iei în cauz� este în termenul legal 
de depunere, în conformitate cu prevederile pct.3.9 din Ordinul nr.450/2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, contesta�ia se consider� depus� în termenul legal, prev�zut de 
art.207 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Prin urmare, având în vedere art.23 alin.(4) din Directiva a 2008/9/CE  a 

Consiliului din data de 12.02.2008 �i constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile 
prev�zute de dispozi�iile art.205 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de x 

 
I. Prin contesta�ia formulat� societatea nerezident� x (în continuare GFI sau 

Societate) se îndreapt� împotriva Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� 
pentru persoanele nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii 
Europene nr.x/25.01.2012, emis� cu privire la Cererea de rambursare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� c�tre persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt 
stat membru al Uniunii Europene pentru anul 2010, perioada 01.09.2010-31.12.2012, 
înregistrat� cu nr.x/29.09.2011 �i având num�rul de referin�� x, solicitând admiterea 
contesta�iei �i pe cale de consecin�� anularea deciziei sus men�ionat�. 

Societatea nerezident� men�ioneaz� ca documentul a fost emis de c�tre Agen�ia 
Na�ional� de Administrare Fiscal�, Direc�ia Generala a Finan�elor Publice a Municipiului 
Bucure�ti cu privire la respingerea la rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de x lei din suma solicitat� la rambursare.  

Societatea nerezident� arat� c� este o societate cu r�spundere limitat� din Cipru 
care furnizeaz� servicii de consultan�� cu privire la administrarea afacerilor pentru 
societ��ile cu o cre�tere rapid� �i antreprenori dinamici. Totodat�, arat� c�, în anul 1998 
a înregistrat în România o reprezentan�� (în continuare GFI Reprezentan��) pentru a 
sprijini GFI s� g�seasc� în România societ��i cu poten�ial de cre�tere în vederea 
consilierii clien�ilor s�i cu privire la oportunit��i de investi�ii.  

Societatea nerezident� men�ioneaz� ca GFI Reprezentan�� nu presteaz� niciun 
fel de servicii �i nu intervine în serviciile prestate de c�tre aceasta. Activitatea 
desf��urat� de GFI Reprezentan�� const� cu prec�dere în activit��i preg�titoare (de 
exemplu, observarea pie�ei din România pentru a descoperi oportunit��i de investi�ii), 
activit��i care sprijin� contestatoarea în prestarea de servicii eficiente de consultan��. 

Societatea nerezident� sus�ine c� urmare a activit��ii desf��urate de GFI 
Reprezentan�a în România, societatea a oferit servicii de consultan��, clien�ilor s�i, 
ace�tia reu�ind s� investeasc� cu succes în numeroase societ��i din domenii diferite din 
România. 

De asemenea, sus�ine c� în perioada septembrie 2010 - decembrie 2010 GFI, în 
calitate de cump�r�tor, a achizi�ionat o serie de bunuri �i servicii (de exemplu, 
echipamente pentru calculatoare, servicii de închiriere a sediului GFI Reprezentanta, 
servicii de internet, servicii de consultan��, servicii de curierat, servicii de leasing etc.) în 
vederea desf��ur�rii activit��ii în România a GFI Reprezentan��. 

Societatea nerezident� arat� c� facturile în leg�tura cu bunurile �i serviciile mai 
sus men�ionate au fost emise de c�tre furnizorii din România cu 24% TVA din România. 
Astfel, societatea nerezident� în acest sens, a depus în data de 29.09.2011 Cererea de 
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rambursare a taxei pe valoare ad�ugat� c�tre persoane impozabile nestabilite în 
România dar stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene nr.x („Cerere de 
rambursare"). 

În urma analizei Cererii de rambursare, autorit��ile fiscale au emis Decizia de 
rambursare prin care s-a stabilit c�: 

 - „Prin adresa nr.x/05.10.2011 (transmis� prin mail în data de 07.10.2011) s-a 
solicitat societ��ii nerezidente prezentarea documentelor de plat�, documentele care nu 
au fost anexate la prezenta cerere, explica�ii privind datele înscrise în facturi, contractele 
sau comenzile de prest�ri servicii sau achizi�ii de bunuri care au stat la baza întocmirii 
facturilor pentru care se solicit� rambursarea TVA �i documente care atest� circuitul 
ulterior al bunurilor. 

Pân� la data emiterii prezentei decizii, societatea nerezident� nu a prezentat în 
termenul legal, explica�ii privind datele înscrise în facturi, contractele sau comenzile de 
prest�ri servicii sau achizi�ii de bunuri care au stat la baza întocmirii facturilor pentru 
care se solicit� rambursarea TVA �i documente care atest� circuitul ulterior al bunurilor 
(pentru urm�toarele pozi�ii: 1, 6, 9, 11 �i 90 din lista anexat� la cererea de rambursare) 
�i astfel nu se poate determina natura opera�iunilor facturate pentru care se solicit� 
rambursarea." 
- „TVA solicitat la rambursare pentru serviciile men�ionate (servicii relocare birouri, 
servicii de asistenta juridica, presa scrisa, servicii contabile, leasing, servicii livrare, 
servicii men�ionate hard si soft, servicii montaj, servicii de ticketing) în facturile înscrise 
la urm�toarele pozi�ii: x din lista anexata la cererea de rambursare TVA, nu poate fi 
admis� la deducerea TVA"; 
- „TVA solicitat la rambursare pentru servicii telefonie, servicii telefonie mobil�, servicii 
internet nu poate fi admis� la deducerea TVA aferent� documentelor înregistrate la 
urm�toarele pozi�ii:x din lista opera�iunilor anexat� la cererea de rambursare". 
 

Societatea nerezident� arat� c�, în cadrul Deciziei de rambursare autorit��ile 
motiveaz� concluzia mai sus men�ionat� cu urm�torul temei de  drept: 
- art.147^2 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, coroborat cu prevederile pct. 49 alin (1) �i pct. 49 alin.(2), alin. 
(23) din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
- art.133 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile si complet�rile 
ulterioare: „locul de prestare a serviciilor c�tre o persoan� impozabil� care ac�ioneaz� 
ca atare este locul unde respectiva persoana impozabil� care prime�te serviciile î�i are 
stabilit sediul activit��ii sale economice [...]". 
- art.145 �i 146 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, precum �i celor prev�zute în normele metodologice date în aplicare acestor 
articole, respectiv punctele 45 �i 46 din Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Societatea nerezident� sus�ine c�, autorit��ile fiscale consider� c� TVA a fost 
eronat men�ionat� de furnizorii/prestatorii români pe facturile emise �i c� astfel nu este 
îndrept��it� la rambursarea TVA. 

Societatea nerezident� arat� c� „temeiurile de jure” care stau la baza prezentei 
contesta�ii �i în baz� c�rora nu putea fi de acord cu m�surile dispuse de organele de 
inspec�ie fiscal� constau în: 
 - o parte din opera�iunile prestate în beneficiul societ��ii nerezidente au locul 
prest�rii în România �i astfel sunt supuse TVA în România potrivit prevederilor exprese 
ale art.132 �i art.133 ale Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
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complet�rile ulterioare; 
- potrivit prevederilor Codului fiscal �i ale Hot�rârii Guvernului nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, o reprezentant� este asimilat� ca �i sediu fix, în 
ceea ce prive�te stabilirea locului prest�rii de servicii atâta timp cât de�ine cu un grad de 
permanent�, suficiente resurse tehnice �i umane pentru a fi capabil� s� primeasc� �i s� 
utilizeze serviciile primite în România, în cazul serviciilor ce intr� sub inciden�a articolului 
133 alin. (2) din Codul fiscal; 

Societatea nerezident� arat� în detaliu argumentele care stau la baza „temeiurilor 
de jure” men�ionate mai sus: 

 
- II.1. Opera�iuni subiect de TVA în România - locul opera�iunilor în România  
Contestatoarea sus�ine c� a achizi�ionat diverse bunuri �i servicii în România, în 

beneficiul reprezentan�ei sale, cum ar fi componente pentru calculatoare, repara�ii �i 
mentenan�� soft �i hard, servicii de contabilitate, servicii juridice - aceste achizi�ii de 
bunuri �i servicii au locul livr�rii, respectiv prest�rii în România, prezentând urm�toare 
argumentele: 

- II.1.1 Locul livr�rii de bunuri în România - potrivit prevederilor art.132 alin (1), 
lit.c) din Codul fiscal" se consider� a fi locul livr�rii de bunuri: locul unde se g�sesc 
bunurile atunci când sunt puse la dispozi�ia cump�r�torului, în cazul bunurilor care nu 
sunt expediate sau transportate". 

Având in vedere prevederile legale mai sus men�ionate societatea nerezident� 
consider� c�, în cazul achizi�iilor de bunuri (de exemplu, componente pentru 
calculatoare de la TotalSoft) care au fost puse la dispozi�ia societ��ii în România, fiind 
utilizate în vederea desf��ur�rii activit��ii reprezentantei, furnizorii au procedat corect 
facturând cu TVA din România. Pe baza prevederilor Codului fiscal aceste opera�iuni 
sunt taxabile în România (acolo unde bunurile au fost puse la dispozi�ia clientului). 

În acest sens, societatea nerezident� consider� c� respingerea dreptului de 
deducere a TVA aferent� facturilor privind achizi�iile de bunuri care au fost puse Ia 
dispozi�ia clientului în România sub motivul ca opera�iunile nu sunt taxabile în România, 
nu este justificat�. Astfel, având în vedere c� locul livr�rii de bunuri este în România �i 
c� asemenea bunuri au fost livrate de persoane impozabile romane, înregistrate în 
scopuri de TVA în România, consider� ca furnizorii au procedat corect facturând cu TVA 
.  

Prin urmare, contestatoarea sus�ine c� ar trebui s� beneficieze de rambursarea 
acestor sume de TVA facturate de c�tre furnizorii români. 
 

- II.1.2 Locul prest�rii de servicii - în baza prevederilor art.133, alin. (2) din Codul 
fiscal, locul de prestare a serviciilor c�tre o persoan� impozabil� care ac�ioneaz� ca 
atare este locul unde respectiva persoan� care prime�te serviciile î�i are stabilit sediul 
activit��ii sale economice. Dac� serviciile sunt furnizate c�tre un sediu fix al persoanei 
impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana î�i are sediul activit��ii sale 
economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afl� respectivul sediu fix al 
persoanei care prime�te serviciile.(...)". 
  Contestatoarea sus�ine ca excep�ie de la regul� de mai sus, potrivit prevederilor 
art.133 alin (4) lit. a) din Codul fiscal, locul prest�rii este considerat a fi "locul unde sunt 
situate bunurile imobile, pentru prest�rile de servicii efectuate în leg�tur� cu bunurile 
imobile, inclusiv serviciile prestate de exper�i �i agen�i imobiliari (...)". 

Astfel, arat� c� serviciile de consultan�� imobiliar� prestate în România au locul 
prest�rii la locul unde este situat bunul imobil, iar prestatorul roman a procedat corect 
aplicând regimul de taxare �i implicit emi�ând facturi cu TVA (de exemplu factura nr. 
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222/12.10.2010), anexând în acest sens la contesta�ie, contractul încheiat între GFI 
Reprezentanta �i x. 

De asemenea, societatea nerezident� arat� c�, potrivit prevederilor punctului 14 
din Normele la Codul fiscal, „serviciile efectuate în leg�tur� direct� cu un bun imobil au 
locul prest�rii la locul unde este situat bunul imobil" conform prevederilor art. 133 alin. 
(4) lit. a) din Codul fiscal. Pe lâng� serviciile men�ionate la art.133 alin. (4) lit.a) din 
Codul fiscal, serviciile efectuate în leg�tur� cu bunurile imobile cuprind, printre altele, 
opera�iuni precum (...) „a) lucr�rile de construc�ii-montaj, transformare, finisare, instalare, 
repara�ii, între�inere, cur��are �i demolare, efectuate asupra unui bun imobil prin natura 
sa (...)". 

Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, societatea nerezident� 
este de p�rere c� în cazul serviciilor de mutare a echipamentelor de birou, servicii 
aferente utiliz�rii spa�iului închiriat precum �i montajul lucr�rilor de instala�ii aferente 
spa�iului de birouri în care î�i desf��oar� activitatea GFI Reprezentan��, furnizorii romani 
au procedat corect aplicând regimul de taxare �i implicit  emi�ând facturi  cu  TVA (de  
exemplu  facturile  nr.x/08.11.2010  �i  nr.x/12.11.2010), �inând cont de faptul c� 
opera�iunile în leg�tura cu bunurile imobile sunt opera�iuni taxabile acolo unde bunurile 
sunt situate (în România, în cazul specific discutat). 

Societatea nerezident� sus�ine c� a pus la dispozi�ie documentele suplimentare 
solicitate conform primului motiv de fapt (contract încheiat cu Global City Business Park, 
facturi �i dovezi ale pl��ii facturilor), anexând la contractul încheiat cu BNP Paribas 
pentru a eviden�ia serviciile de consultanta imobiliara prestate c�tre aceasta. 

Societatea nerezident� consider� ca respingerea dreptului de deducere a TVA 
aferent� facturilor privind achizi�iile de servicii de montaj/instalare primite de aceasta, 
sub motivul ca opera�iunea nu este taxabila in România, nu este justificat�. 
 

II.2. Sediu fix din perspectiva TVA 
Societatea nerezident� sus�ine c� potrivit prevederilor art.133 alin. (2) din Codul 

fiscal �i de asemenea potrivit prevederilor art. 44 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului 
din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al TVA (Directiva de TVA) „locul de 
prestare a serviciilor c�tre o persoan� impozabil� care ac�ioneaz� ca atare este locul 
unde respectiva persoana �i-a stabilit sediul activit��ii sale economice. Cu toate acestea, 
în cazul în care aceste servicii sunt furnizate c�tre un sediu fix al persoanei impozabile, 
aflat în alt loc decât sediul activit��ii sale economice, locul de prestare a serviciilor este 
locul unde se afla respectivul sediu comercial fix (...)". 

De asemenea, sus�ine c� potrivit prevederilor punctului 13 alin. (3) din Normele la 
Codul fiscal „Pentru a se califica drept sediu fix ai unei persoane impozabile, gradul de 
permanen�� �i structura acestuia în ceea ce prive�te resursele tehnice �i umane trebuie 
s� fie suficiente pentru a efectua regulat prest�ri de servicii impozabile, în cazul sediului 
fix de la care sunt prestate servicii conform art.133 alin. (3) din Codul fiscal, sau pentru a 
fi capabil s� primeasc� �i s� utilizeze serviciile respective, în cazul sediului fix c�tre care 
sunt furnizate servicii, conform art.133 alin. (2) din Codul fiscal". 

Totodat�, potrivit art.11 din Regulamentul de stabilire a masurilor de punere în 
aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, în aplicarea articolului 
44 din Directiva de TVA, prevede ca "un „sediu fix" înseamn� orice sediu,(...) care se 
caracterizeaz� printr-un grad suficient de permanen�� �i o structur� adecvat� ca resurse 
umane �i tehnice care îi permit s� primeasc� �i s� utilizeze serviciile care sunt furnizate 
pentru necesit��ile proprii ale sediului respectiv". 

Având în vedere prevederile legislative de mai sus, societatea nerezident� 
consider� c� GFI prin Reprezentan�a sa, înregistrat� în România, dispunând de 
suficiente resurse tehnice �i umane pentru a achizi�iona servicii �i pentru a le utiliza, 
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este considerat� a avea un sediu fix în România din punct de vedere al determin�rii 
locului prest�rii de servicii. Astfel, în cazul serviciilor primite de la furnizorii din România - 
servicii generale ce se încadreaz� în cadrul serviciilor prestate între doua persoane 
taxabile (servicii de consultan�� juridic� �i contabil�, servicii de recrutare, servicii de 
curierat, servicii de telefonie, servicii de ticketing, servicii de leasing), locul prest�rii 
acestor servicii este considerat a fi în România, acolo unde societate nerezident� are un 
sediu fix (prin Reprezentan�a sa), c�tre care asemenea servicii au fost prestate �i care 
au fost efectiv utilizate de acest sediu fix (GFI Reprezentanta). 

Societatea nerezident� arat� c� potrivit prevederilor art.147^2 alin. (1) lit. a) din 
Codul fiscal „persoana impozabil� nestabilit� în România, care este stabilit� în alt stat 
membru, neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA în 
România, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea ad�ugata achitat� pentru 
importuri �i achizi�ii de bunuri/servicii, efectuate în România". De asemenea, potrivit 
punctul 49 din Normele la Codul fiscal privind punerea în aplicare a art. 147^2 prevede 
c�: „(..) Taxa pe valoarea ad�ugata se ramburseaz� de c�tre România, statul membru in 
care au fost achizi�ionate bunuri/servicii sau in care s-au efectuat importuri de bunuri, 
daca persoana impozabila respectiva îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii: 
 a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut in România sediul activit��ii sale 
economice sau un sediu fix de la care sa fi efectuat opera�iuni economice sau, în lipsa 
unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau re�edin�a sa obi�nuita; 
a) 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; 
b) 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) si art.144 din Codul fiscal; 
2. livrarea de bunuri si prestarea de servicii c�tre o persoan� care are obliga�ia de a plati 
TVA în conformitate cu art. 150 alin. (2)-(6) din Codul fiscal." 

Astfel, a�a cum rezult� din prevederile legale de mai sus, societatea nerezident� 
sus�ine c� este îndrept��ita s� solicite rambursarea TVA aferent� achizi�iilor efectuate 
având în vedere c� în perioada în leg�tur� cu care este solicitat� rambursarea de TVA, 
condi�iile mai sus men�ionate au fost îndeplinite. 

De asemenea, consider� c� societatea are în România un sediu fix (suficiente 
resurse tehnice si umane care s�-i permit� s� achizi�ioneze �i s� utilizeze servicii) de la 
care însa nu au fost efectuate nici un fel de opera�iuni economice (inclusiv livr�ri sau 
prest�ri de servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României). De 
asemenea, societatea nerezident� arat� c� nu este înregistrat� sau obligat� a fi 
înregistrat� în scopuri de TVA în România. 

 
În concluzie, societatea nerezident� este de p�rere c� �i în cazul altor servicii 

decât cele prezentate la punctul II.1.2 mai sus, de exemplu servicii de consultan��, 
servicii de curierat, servicii telefonie (mobil�), servicii de leasing auto, etc. prestatorii au 
procedat corect facturând cu TVA în România, având în vedere c� serviciile au fost 
prestate c�tre un sediu fix al GFI din România, respectiv c�tre GFI Reprezentan�a �i 
astfel, locul prest�rii acestor servicii este România. 

În acest sens, societatea nerezident� consider� c� respingerea dreptului de 
deducere a TVA aferent� facturilor de achizi�ii de servicii c�tre un sediu fix din România 
al acesteia, sub motivul ca opera�iunile nu sunt taxabile în România, nu este justificat�. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, societatea nerezident� 
consider� ca furnizorii au procedat corect facturând cu TVA din România cu privire la 
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achizi�iile efectuate, aceste opera�iuni fiind taxabile în România, a�a cum s-a ar�tat mai 
sus. 
 Astfel, fa�� de argumentele expuse, societatea nerezident� solicit� admiterea 
contesta�iei, iar pe cale de consecin�a anularea Deciziei de rambursare cu privire la 
respingerea la rambursare a taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de 60.661,28 lei 
solicitat� la rambursare. 
 

La contesta�ia formulat� contestatoarea a anexat în copie: 
     - Anexa 1 - Decizia de rambursare a taxei pe valoare ad�ugat� pentru persoanele 
nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene nr.x/ 25.01.2012; 
 - Anexa 2 - Documente adi�ionale - Anexa la contractul de servicii de consultan�� 

imobiliar� încheiat între x Reprezentan�� �i y S.A.; 
   - Anexa 3 - Extras din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 
   - Anexa 3 - Extras din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 

 
II. Prin Decizia de rambursare a taxei pe valoare ad�ugat� pentru persoanele 

nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene nr.x/ 25.01.2012, 
organele fiscale din cadrul  D.G.F.P. a Municipiului Bucure�ti,  din suma solicitat� la 
rambursare de xlei prin cererea nr.x29.09.2011 cu num�rul de referin�� x de c�tre x, au 
aprobat la rambursare suma de x lei �i au respins la rambursare taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de x lei. 
 
 
 III. Luând în considerare documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 
organului fiscal, sus�inerile societ��ii nerezidente �i prevederile legale pentru perioada 
analizat�, se re�in urm�toarele: 
 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� persoana impozabil� nerezident�, 
stabilit� în alt stat membru al Uniunii Europene poate beneficia de rambursarea 
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, în condi�iile în care pe de o parte au 
fost depuse documente noi în sus�inerea cauzei, iar pe de alt� parte organele 
fiscale nu au precizat concret �i în detaliu care sunt motivele de fapt pentru care 
persoana respectiv� nu îndepline�te condi�iile de rambursare. 
 
 În fapt, prin cererea de rambursare nr.x29.09.2011 cu num�rul de referin�� x, x a 
solicitat autorit��ilor fiscale române rambursarea TVA în sum� de x lei, pentru perioada 
01.09.2010-31.12.2010. 
  Prin Decizia de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în 
România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene nr.x/25.01.2012, organele 
fiscale au aprobat la rambursare suma de x lei �i au respins la rambursare suma de x 
lei, motivând urm�toarele: 

- nu au fost prezentate în termen legal explica�ii privind datele înscrise în facturi, 
contracte sau comenzi de prest�ri servicii sau achizi�ii de bunuri care au stat la baza 
întocmirii facturilor pentru care se solicit� rambursarea TVA  �i documente care atest� 
circuitul ulterior al bunurilor pentru pozi�iile x din lista anexat� la cererea de rambursare, 
organele fiscale neputând determina natura opera�iunilor facturate pentru care se 
solicit� rambursarea; 
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-TVA solicitat la rambursare pentru serviciile men�ionate (servicii realocare 
birouri, servicii asisten�� juridic�, pres� scris�, servicii contabile, servicii leasing, servicii 
livrare, servicii hard �i soft, servicii de ticketing) din facturile înscrise la pozi�iile 2, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 88 �i 89, 
respectiv pentru serviciile telefonie, telefonie mobil�, servicii internet aferent� facturilor 
înscrise la pozi�iile 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72 �i 73 din lista opera�iunilor anexat� la cererea de rambursare, nu 
poate fi admis� la deducere TVA. 
 

Prin contesta�ia formulat� societatea nerezident� sus�ine c�: 
- în cazul achizi�iilor de bunuri (componente calculatoare de la TotalSoft) care au 

fost puse la dispozi�ia societ��ii din România, acestea sunt utilizate în vederea 
desf��ur�rii activit��ii reprezentan�ei, învocând prevederile art.132 alin.(1) lit.c) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

- serviciile de consultan�� imobiliar� prestate în România au locul prest�rii la locul 
unde este situat bunul imobil, potrivit art.133 alin.(4) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct.14 din Normele de aplicare a 
Codului fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. De asemenea, în cazul 
serviciilor de mutare a echipamentelor de birou, utiliz�rii spa�iului închiriat, precum �i 
montajul lucr�rilor de instala�ii aferente spa�iului de birouri, opera�iunile în leg�tur� cu 
bunurile imobile sunt opera�iuni taxabile acolo unde serviciile sunt prestate. 

-  în cazul celorlalte servicii (de consultan�� juridic� �i contabil�, curierat, servicii 
telefonie mobil�, leasing auto) locul prest�rii acestora este considerat a fi în România, 
acolo unde au un sediu fix (prin Reprezentan�a sa) c�tre care                                                                                                                                                                                                      
asemenea servicii au fost prestate �i care au fost efectiv utilizate de c�tre sediu fix (GFI 
Reprezentan�a). Având în vedere prevederile art.133 alin.(2) din Codul fiscal, art.44 din 
Directiva 2006/112/CE  a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al 
TVA, pct.13 alin.(3) din Normele la Codul fiscal, art.11 din Regulamentul de stabilire a 
m�surilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, 
în aplicarea art.44 din Directiva de TVA, Global Finance Interna�ional Limited prin 
Reprezentan�a sa înregistrat� în România, dispune de suficiente resurse tehnice �i 
umane pentru a achizi�iona servicii �i pentru a le utiliza este considerat� a avea un sediu 
fix în România din punct de vedere al determin�rii locului prest�rii de servicii.  

Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea sus�ine c� a pus la dispozi�ie 
documentele suplimentare solicitate conform primului motiv de fapt (contract încheiat cu 
Global City Business Park, facturi �i dovezi ale pl��ii facturilor), anexând la contractul 
încheiat cu BNP Paribas pentru a eviden�ia serviciile de consultan�� imobiliar� prestate 
c�tre aceasta. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
Art. 147^2  
Rambursarea taxei c�tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în 

România �i rambursarea TVA de c�tre alte state membre c�tre persoane impozabile 
stabilite în România 
„(1) În condi�iile stabilite prin norme: 
      a) persoana impozabil� nestabilit� în România, care este stabilit� în alt stat membru, 
neînregistrat� �i care nu este obligat� s� se înregistreze în scopuri de TVA în România, 
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poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat� achitate pentru importuri �i 
achizi�ii de bunuri/servicii, efectuate în România;” 

 
Normele 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�; 
    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 tur-operatorilor, 
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. 
    (5) Pentru a fi eligibil� pentru rambursare în România, o persoan� impozabil� 
nestabilit� în România trebuie s� efectueze opera�iuni care dau dreptul de deducere în 
statul membru în care este stabilit�. În cazul în care o persoan� impozabil� nestabilit� în 
România efectueaz�, în statul membru în care este stabilit�, atât opera�iuni care dau 
drept de deducere, cât �i opera�iuni care nu dau drept de deducere în respectivul stat 
membru, România va rambursa numai acea parte din TVA rambursabil� conform alin. 
(3) care corespunde opera�iunilor cu drept de deducere. Dreptul de rambursare a taxei 
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se determin� conform alin.(4), respectiv în acelea�i condi�ii ca �i cele aplicabile pentru 
opera�iuni care sunt realizate în România. 
    (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�; 
    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. 
    [...] 
    (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 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). 
    (12) Solicitantul trebuie s� furnizeze o descriere a activit��ilor sale economice prin 
utilizarea sistemului armonizat de coduri detaliat la nivelul 4, stabilit în conformitate cu 
art.34 alin.(3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 
7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativ� în domeniul taxei pe valoarea 
ad�ugat� �i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.218/92, cu modific�rile ulterioare. 
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    (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)*). 
        [...] 
    (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 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� dintr-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�. 
    [...] 
    (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�, în cadrul sistemului comun de TVA, 
legiuitorul comunitar a stabilit o procedur� specific� prin care persoanele impozabile 
stabilite într-un stat membru pot solicita rambursarea TVA achitat� pentru livrarile 
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de bunuri, prestarile de servicii sau importul de bunuri efectuate în beneficiul lor pe 
teritoriul unui alt stat membru, solicitare supus� unor conditionalit��i specifice 
acestui tip de rambursare, �i anume: persoanele în cauz� s� nu fi avut în România 
sediul activit��ii sale economice sau un sediu fix de la care s� fi efectuat opera�iuni 
economice, s� nu fie înregistrate sau s� nu aib� obliga�ia înregistr�rii în scopuri de TVA 
în statul c�ruia i se solicit� rambursarea, s� nu efectueze livr�ri de bunuri sau prest�ri 
de servicii în perioada pentru care solicit� rambursarea, pentru care locul livrarii sau 
prest�rii este în statul membru caruia i se solicit� rambursarea, s� depun� cererea de 
rambursare �i s� îndeplineasc� anumite formalit��i specifice (depunerea cererii pe un 
format cu un anumit con�inut, la care s� anexeze toate documentele aferente în original, 
s� depun� documentele care s� eviden�ieze taxa achitat� de aceast� persoan� pentru 
achizitia a c�rei rambursare se solicit�, etc.). 

Astfel, se retine c�, firmele str�ine care solicit� rambursarea TVA în temeiul 
Directivei a 9-a trebuie s� îndeplineasc� condi�iile cumulative, specifice �i 
peremptorii acestui tip special de rambursare, a�a cum rezult� din pct. 49 din 
Normele metodologice care transpun fidel Directiva comunitara în materie. 

 
Potrivit art.3 din Codul fiscal, cu modificarile �i complet�rile ulterioare, în cazul 

taxei pe valoarea ad�ugat� sunt aplicabile principii clare, principii care se regasesc �i în 
jurispruden�a Cur�ii Europene de Justitie �i care sunt pe deplin transpuse în legisla�ia 
româna 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 modificarile �i completarile ulterioare �i la pct. 49 din 
Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 44/2004, care stipuleaz� 
condi�iile obligatorii pe care trebuie s� le îndeplineasc� 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 achitarii TVA �i prezentarea tuturor documentelor �i informatiilor necesare 
pentru a stabili dac� o cerere de rambursare este justificat�.   
  

În spet�, prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugat� nr. 
x/25.01.2012, Serviciul reprezentante straine, ambasade �i administrarea contribuabililor 
nerezidenti din cadrul D.G.F.P. a Municipiului Bucure�ti a respins la rambursare TVA în 
sum� de x lei aferent� facturilor fiscale înscrise la pozitiile 1, 6, 9, 11 �i 90 din cererea 
de rambursare nr.x/29.09.2011, aferent� perioadei 01.09.2010 – 31.12.2010, pe motiv 
ca societatea nu au fost prezentate în termen legal explica�ii privind datele înscrise în 
facturi, contracte sau comenzi de prest�ri servicii sau achizi�ii de bunuri care au stat la 
baza întocmirii facturilor pentru care se solicit� rambursarea TVA  �i documente care 
atest� circuitul ulterior al bunurilor, neputându-se determina natura opera�iilor facturate. 

 
Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei se re�ine: 
- prin cererea de informa�ii suplimentare nr.x/05.10.2011 organele fiscale au 

solicitat societ��ii nerezidente urm�toarele: dovada achit�rii facturilor pentru a c�rei taxa 
pe valoarea ad�ugat� se solicit� rambursarea, explica�ii privind datele înscrise în facturi, 
contracte sau comenzile de prest�ri servicii sau achizi�ii de bunuri care au stat la baza 
întocmirii facturilor pentru care se solicit� rambursarea TVA �i documente care atest� 
circuitul ulterior al bunurilor. 

Raportat la solicitarea organelor fiscale prin cererea de informa�ii suplimentare 
nr.x/05.10.2011, societatea nerezident� prin contesta�ia formulat� sus�ine c� a pus la 
dispozi�ia organelor fiscale, documente suplimentare solicitate, fapt recunoscut �i de 
organele fiscale prin referatul cu propuneri de solu�ionare. 
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- la contesta�ia formulat� societatea nerezident� a prezentat �i Anexa la 
contractul de servicii de consultan�� imobiliar� încheiat între x Reprezentanta �i BNP x 
SA, care nu a fost analizat� de c�tre organele fiscale la emiterea deciziei de rambursare 
a TVA. 

 
În ceea ce prive�te dreptul contestatorilor de a depune probe noi în sus�inerea 

cauzei, sunt incidente prevederile art.213 alin.(4) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
unde se precizeaz�: 

 
   „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun� probe noi în 
sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal emitent al actului administrativ 
fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora." 
 

Conform prevederii legale mai sus ar�tate, contestatorul, intervenien�ii sau 
împuternici�ii acestora pot depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar 
dac� acestea nu au fost anterior cercetate �i analizate de organele fiscale. De 
asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului fiscal care a efectuat activitatea de 
documentare i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora. 

 
Totodat�, în spe��, se re�ine c�, organele fiscale în Decizia de rambursare a taxei 

pe valoarea ad�ugat� nr.x25.01.2012 pentru taxa pe valoarea ad�ugat�, în sum� total� 
de 30.657,29 lei solicitat� la rambursare: 

- pentru serviciile înscrise în facturile de la pozi�iile  2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 
29, 30, 31, 32, 35, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 88 din lista opera�iunilor anexat� la 
cererea de rambursare; 

 - pentru serviciile înscrise în facturile de la pozi�iile 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 �i 73 din lista opera�iunilor 
anexat� la cererea de rambursare; 
 nu precizeaz� care este motivul de fapt pentru care nu se acord� dreptul de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� solicit�t� la rambursare.  

 
Potrivit prevederilor art.43 alin.(2) lit.e) �i f) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz�: 
 
”Art. 43 Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
[…]  
(2)Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente:[…] 
e) motivele de fapt 
f) temeiul de drept […]” 
 

Iar, potrivit prevederilor Ordinul nr.4/4.01.2010 pentru aprobarea Procedurii 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, în anexa II la procedur�, se prevede înscrierea detaliat� a motivului de fapt �i 
de drept: 

 
“Motivul de fapt (detaliat pentru fiecare document de achizi�ie, document de 

import).   
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Temeiul de drept 
    Act normativ: ............., art. .... paragraful .... pct. .... lit. ....alin. ....” 

 
Totodat�, potrivit art.213 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�: 
“Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se 
face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele 
sesiz�rii. ” 
 

În conformitate cu prevederile legale mai sus enun�ate, se re�ine c� organul de 
solu�ionare a contesta�iei a procedat la verificarea motivelor de fapt care au stat la baza 
emiterii actului administrativ atacat, constatând c� nu rezult� motivele concrete �i în 
detaliu pentru care societatea nerezident� nu justific� rambursarea taxei pe valoarea 
ad�ugat� pentru serviciile înscrise în facturile de la pozi�iile 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 
29, 30, 31, 32, 35, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 88 �i TVA solicitat� la rambursare 
pentru serviciile aferente facturilor înscrise la pozi�iile 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 �i 73 din lista anexat� la cererea 
de rambursare, raportat la temeiul de drept înscris în Decizia de rambursare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt 
stat membru al Uniunii Europene nr.x/25.01.2012, pentru pozi�iile mai sus men�ionate. 

 
Având în vedere c�: 
- simplele men�iuni din decizia de rambursare în sensul c� „nu poate fi admis� la 

rambursare„ nu este suficient� pentru justificarea neîndeplinirii condi�iilor de rambursare, 
organele fiscale având obliga�ia de a circumstan�ia, în raport de natura concret� a 
opera�iunilor, în ce m�sur� aceste men�iuni sunt justificate în raport de documenta�ia 
prezentat� de societatea nerezident�; 

- prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei, organele fiscale nu fac 
vreo men�iune suplimentar� referitoare la motivele de fapt din decizia de rambursare �i 
nici o referire la argumentele societ��ii nerezidente, de�i în temeiul dispozi�iilor pct 3.6 
din OPANAF nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, Serviciul 
reprezentante straine, ambasade �i administrarea contribuabililor nerezidenti din cadrul 
D.G.F.P. a Municipiului Bucure�ti aveau obliga�ia de a se pronun�a asupra acestora; 

- cu privire la documenta�ia transmis� de contestatoare împreun� cu contesta�ia 
formulat� trebuie subliniat c�, de�i organele fiscale care a efectuat activitatea de 
documentare au avut posibilitatea s� se pronun�e asupra acesteia, nu au f�cut în 
referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei nicio referire vizând relevan�a 
acesteia în solu�ionarea cauzei, procedând numai la înaintarea documentelor anexate 
c�tre organul de solu�ionare a contesta�iei; 
  - în urma analiz�rii dosarului nu s-a putut stabili dac� la solu�ionarea cererii de 
rambursare au fost analizate toate condi�iile obligatorii �i cumulative pentru dreptul de 
rambursare; 
          rezult�  c� organul de solu�ionare a contesta�iei nu poate s� se pronun�e cu privire 
la legalitatea respingerii la rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei. 
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Fa�� de cele prezentate, urmeaz� a se va face aplica�iunea art.216 alin.(3) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 

 
„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 

situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ  fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.”     

 
coroborat cu alin.(3^1) al aceluia�i articol �i cu pct.11.6 �i pct.11.7 din Ordinul nr. 

450/2013 privind aprobarea Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�ruia: 
    „11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei 
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 
11.7.Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. ” 
 

Prin urmare, se va desfiin�a Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� 
pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al 
Uniunii Europene nr.x/25.01.2012 prin care s-a respins la rambursare TVA în sum� de x 
lei, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Municipiului Bucure�ti-Serviciul 
Reprezentan�e, Ambasade �i Administrare a Contribuabililor Nereziden�i, urmând ca 
organele fiscale s� procedeze la o nou� analiz�, în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile spe�ei �i cu re�inerile din prezenta decizie, prin reanalizarea documentelor 
depuse de contestatoare �i îndeplinirea integral� �i întocmai a condi�iilor legale cu 
privire la rambursare. 

 
 
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul actelor normative invocate în prezenta 

decizie precum �i în baza prevederilor art. 216  alin.(3) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i 
pct.11.6 �i pct.11.7 din Instruc�iunile aprobate prin Ordinul nr.450/2013 Instruc�iunile 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� se: 

 
 
 

D E C I D E 
 
 

Desfiin�area Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
persoanele nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene 
nr.x/25.01.2012, pentru TVA respins� la rambursare în suma de x lei, emis� de Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Municipiului Bucure�ti, urmând ca organele fiscale din 
Serviciul Reprezentan�e, Ambasade �i Administrare a Contribuabililor Nereziden�i s� 
procedeze la o nou� analiz� a cererii de rambursare a societ��ii nerezidente Global 
Finance Interna�ional Limited pentru aceast� sum�, în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile spe�ei �i cu re�inerile din prezenta decizie. 
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Prezenta decizie este definitiva în sistemul cailor administrative de atac �i poate fi 
atacat� potrivit procedurii legale, în termen de 6 luni de la comunicare, la instan�a 
competent�. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


