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DECIZIA nr.18/05.03.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

CONSTANTA S.R.L. 
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……… 

 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a a fost sesizat de c�tre 
S.A.F. - A.C.F. Constan�a prin adresa nr……… din 22.01.2007, înregistrat� la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr………/23.01.2007, cu privire la contesta�ia formulat� de CONSTANTA 
S.R.L., cu sediul în Constan�a, str……….. nr…, CUI  RO ………….  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr..........., întocmit� în 
data de 22.12.2006 în baza Raportului de inspec�ie fiscal� de organele de inspec�ie din 
cadrul S.A.F. - A.C.F. Constan�a, constând în respingerea ramburs�rii T.V.A. în cuantum 
de ……….. lei, precum �i  stabilirea T.V.A. suplimentar� de plat� în sum� de ……… lei �i 
major�ri de întârziere aferente în cuantum de ……… lei. 
 

Contesta�ia a fost introdus� de reprezentantul legal al societ��ii, fiind îndeplinite 
prevederile art.176 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i a 
fost depus� în termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act normativ.  

Astfel, actul atacat a fost întocmit în data de 22.12.2006 iar contesta�ia a fost depus� la 
organul emitent în data de 17.01.2007, fiind înregistrat� sub nr………/17.01.2007. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur�, prev�zute la 
art.176 �i 179(1) din O.G. nr.92/2003 republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i 
s� pronun�e solu�ia legal�. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub nr…….. din 17.01.2007, 

CONSTANTA S.R.L., prin reprezentantul s�u legal, formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr………/22.12.2006 întocmit� în baza Raportului de inspec�ie din 21.12.2006 încheiat de 
organele fiscale din cadrul S.A.F. - A.C.F. Constan�a, solicitând anularea actelor atacate, 
recunoa�terea dreptului de deducere a T.V.A. pentru întreaga activitate �i, pe cale de consecin��, 
rambursarea T.V.A. solicitat� în sum� de ……….. lei. 

În motivarea contesta�iei, petenta  invoc� urm�toarele motive de fapt �i de drept: 
 În conformitate cu dispozi�iile O.U.G. nr.73/2005 pentru modificarea �i completarea 
O.U.G. nr.107/2006 s-a înfiin�at Administra�ia Na�ional� “Apele Române” ca institu�ie public� 
de interes na�ional, cu personalitate juridic�, având drept scop  cunoa�terea, protec�ia, punerea în 
valoare �i utilizarea durabil� a resurselor de ap�, monopol natural de interes strategic, precum �i 
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administrarea infrastructurii Sistemului na�ional de gospod�rire a apelor, având în subordine 11 
direc�ii de ap�, printre care �i CONSTANTA S.R.L.. 
 CONSTANTA S.R.L. deruleaz� fonduri pentru activitatea proprie specific� din 
contribu�ii, pl��i, bonifica�ii, tarife �i penalit��i precum �i fonduri din aloca�ii bugetare pentru 
lucr�ri de investi�ii- lucr�ri de ap�rare împotriva inunda�iilor �i lucr�ri de gospod�rire a apelor.  
 CONSTANTA S.R.L. este pl�titoare de T.V.A. începând cu data de 13.01.2006 iar 
pentru reglementarea situa�iei privind T.V.A. aferent� lucr�rilor de investi�ii sus�inute cu fonduri 
din aloca�ii bugetare, prin adresa nr……../07.02.2006 a solicitat Ministerului Finan�elor Publice 
ca  aceast� tax� s� fie încadrat� la opera�iuni scutite f�r� drept de deducere. 

 În r�spunsul primit cu adresa nr............ din 02.03.2006 Ministerul Finan�elor Publice a 
comunicat societ��ii c� scutirea de tax� pe valoarea ad�ugat� nu poate fi aprobat� deoarece 
contravine acquis-ului comunitar, f�r� a specifica îns� prevederile ce urmeaz� a fi aplicate de 
c�tre A.N. Apele Române �i direc�iile acesteia din subordine. 

În aceste condi�ii, dirc�iile de ap� au aplicat pe parcursul anului 2006 prevederile art.145 
alin.(13) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, deducând taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
întregind cu aceasta disponibilit��ile pentru investi�ii . 

Invocând dispozi�iile art.5 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
conform c�rora organul fiscal este obligat s� aplice o politic� fiscal� unitar� f�r� a aplica 
tratamente diferite pentru situa�ii identice, petenta sus�ine c� au fost efectuate controale cu 
aceea�i tematic� �i la celelalte direc�ii de ape din �ar� iar organul de control a acceptat la 
rambursare T.V.A. pentru toat� activitatea, inclusiv pentru realizarea activit��ilor de interes 
na�ional �i social, finan�ate de la bugetul de stat. 

Totodat�, petenta mai sus�ine c�, însu�i organul de control a avut opinii diferite în 
privin�a încadr�rii ca persoan� impozabil� a CONSTANTA S.R.L., aspect ce ar rezulta din 
cuprinsul adresei nr........../10.07.2006 transmise Direc�iei Generale de Legisla�ie din cadrul 
Ministerului Finan�elor Publice, iar în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din O.G. 
nr.92/2003 a depus toate diligen�ele pentru a fi îndrumat� de c�tre organul fiscal în respectarea 
prevederilor legale în ceea ce prive�te sfera T.V.A. �i pentru aplicarea unitar� a legisla�iei. 

 
II. Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 21.12.2006 a fost întocmit de organele 

S.A.F. - A.C.F. Constan�a urmare finaliz�rii inspec�iei fiscale efectuate în vederea solu�ion�rii 
decontului cu sum� negativ� a T.V.A. cu op�iune de rambursare în sum� de ............ lei , 
înregistrat la A.F.P. Constan�a sub nr........../19.05.2006, cuprinzând perioada ianuarie-aprilie 
2006.  
 Urmare verific�rii s-a constatat c� Administra�ia Na�ional� Apele Române  s-a înfiin�at în 
baza O.U.G. nr.73/29.06.2005 pentru modificarea �i completarea O.U.G. nr.107/2002  ca 
institu�ie public� de interes na�ional, preluând patrimoniul A.N. Apele Române care a func�ionat 
ca regie autonom�,  având drept scop administrarea bunurilor din domeniul public al statului, de 
natura celor prev�zute la art.136 alin.(3) din Constitu�ia României, bunurile prev�zute de Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia. 
 Achizi�iile înscrise în jurnalul de cump�r�ri al societ��ii se refer� la cele dou� categorii de 
activit��i specifice desf��urate de CONSTANTA S.R.L., respectiv: 

1. activit��i specifice pentru care se încaseaz�  sistemul de contribu�ii, pl��i, penalit��i �i 
tarife; 

2. activit��i specifice de interes na�ional �i social (lucr�ri cu rol de ap�rare împotriva 
inunda�iilor, refacerea �i punerea în func�iune a lucr�rilor de gospod�rire afectate de calamit��i 
naturale etc.) care sunt finan�ate de la bugetul de stat. 

Pentru aceste activit��i specifice de interes na�ional �i social finan�ate de la bugetul de 
stat, Guvernul României a alocat prin H.G. nr.1631/14.12.2005 suma de ............ lei pentru 
obiectivul “Amenajarea complex� pentru atenuarea viiturilor �i refacere plaj� �i falez� 
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Costine�ti, jude�ul Constan�a" iar prin H.G. nr.373/22.03.2006 suma de ........... lei pentru trei 
obiective: refacere dig pe pârâul Dun�rea în localitatea Dun�rea jud.Constan�a, închidere bre�� în 
zona Saraiu jud.Constan�a �i închidere zon� în Sonda jud.Tulcea. 

În perioada verificat� institu�ia a încasat de la bugetul de stat aloca�ii pentru investi�ii în 
sum� de ........... lei �i a realizat investi�ii în sum� de ............. lei. Aceste investi�ii au fost 
înregistrate în eviden�a contabil� în contul 231 - „imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie” iar la 
finalizarea acestora au fost transferate în contul 101 - „fondul bunurilor care alc�tuiesc domeniul 
public al statului”. 

Pentru realizarea ac�iunilor de interes social �i na�ional CONSTANTA S.R.L. nu se 
înregistraz� în eviden�ele sale cu venituri. 

Urmare verific�rii jurnalelor �i deconturilor de T.V.A. s-a constatat c� institu�ia a dedus 
taxa  în sum� de ........... lei pentru toat� activitatea sa, inclusiv pentru realizarea activit��ilor de 
interes na�ional �i social finan�ate de la bugetul de stat, care însumeaz� ........... lei. 

Organul de inspec�ie a considerat c� aceste activit��i nu intr� în sfera de aplicare a 
T.V.A., nefiind îndeplinite cumulativ condi�iile exprese prev�zute la art.126 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct.1, titlul VI din H.G. nr.44/2004, 
institu�iei fiindu-i aplicabile prevederile art.147 din Cod, referitoare la deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat� pentru persoanele impozabile cu regim mixt, potrivit c�rora achizi�iile de 
bunuri �i servicii destinate exclusiv realiz�rii de opera�iuni care nu dau drept de deducere, 
precum �i de investi�ii care sunt destinate realiz�rii de astfel de opera�iuni se înscriu în jurnalul 
de cump�r�ri care se întocme�te separat pentru aceste opera�iuni, iar taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� acestora nu se deduce. 

Drept urmare, organul de inspec�ie a stabilit c� T.V.A. în sum� de ........... lei aferent� 
achizi�iilor pentru activit��i specifice de interes na�ional �i social (lucr�ri cu rol de ap�rare 
împotriva inunda�iilor, refacerea �i punerea în func�iune a lucr�rilor de gospod�rire afectate de 
calamit��i naturale etc.), nu îndepline�te condi�iile de deducere prev�zute la art.145 alin.(3) din 
Legea nr.571/2003. 

În consecin��, din totalul T.V.A. dedus� de direc�ie în cuantum de ............ lei, organul de 
inspec�ie a  admis dreptul de deducere pentru taxa în sum� de .......... lei aferent� opera�iunilor 
taxabile �i a respins dreptul de deducere pentru taxa în sum� de ............ lei aferent� activit��ilor 
specifice de interes na�ional �i social. 

Totodat�, urmare verific�rii s-a mai constatat c� în luna ianuarie 2006 direc�ia a diminuat 
taxa pe valoarea ad�ugat� cu suma de ........... lei reprezentând reglare de sume aferent� facturii 
fiscale nr.......... in 24.06.2005 contabilizat� eronat în luna iunie 2005 �i corectat� în ianuarie la o 
alt� persoan� juridic�, în spe�� institu�ia public� – CONSTANTA S.R.L., înc�lcându-se astfel 
prevederile art.126 alin.(4) lit.a) din Legea nr.571/2003. 

Urmare constat�rilor efectuate s-a procedat la recalcularea taxei pe valoarea ad�ugat�  pe 
perioada ianuarie – aprilie 2006, rezultând T.V.A. de plat�  stabilit� suplimentar în cuantum de 
............. lei, pentru care s-au calculat obliga�ii accesorii constând în major�ri de întârziere în 
cuantum  de ........... lei.      

În vederea aplic�rii unitare a legisla�iei fiscale �i pentru evitarea unor solu�ii contestabile 
ale organelor de inspec�ie, S.A.F. - A.C.F. Constan�a a solicitat Direc�iei Generale de Legisla�ie 
Impozite Indirecte din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, prin adresa nr......... din 10.07.2006  
punctul de vedere cu privire la aplicarea regulilor de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru activitatea 
desf��urat� de CONSTANTA S.RL.. 

Conform r�spunsului primit în data de 05.10.2006, aceast� direc�ie a confirmat solu�ia 
organului de inspec�ie. 

III.   Având în vedere actele �i documentele existente la dosarul cauzei, motiva�iile 
petentei în raport de constat�rile organelor de inspec�ie, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 
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Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� CONSTANTA S.R.L. are drept de deducere a 

taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor destinate activit��ilor specifice de interes 
na�ional, constând în lucr�ri cu rol de ap�rare împotriva inunda�iilor, refacerea �i punerea 
în func�iune a lucr�rilor de gospod�rire afectate de calamit��i naturale etc. .  

 
În fapt, în perioada ianuarie-aprilie 2006, pe lâng� activit��ile specifice finan�ate prin 

sistemul de contribu�ii, pl��i, tarife, bonifica�ii �i penalit��i, institu�ia a efectuat lucr�ri de 
investi�ii finan�ate din aloca�ii bugetare la obiective precum: lac Techirghiol, lac.Siutghiol, 
amenajare Costine�ti, valea Irisului, St.Er.Jupiter-Venus, pentru care a dedus T.V.A. în sum� de 
……….. lei, considerând c� se încadreaz� în prevederile art.145 alin.(13) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, iar prin decontul cu sum� negativ� de tax� cu op�iune de rambursare, 
nr……….. din 19.05.2006 a solicitat rambursarea diferen�ei de tax� în cuantum de ………. lei, 
rezultat� pentru întreaga activitate desf��urat�. 

Urmare controlului efectuat organul de inspec�ie a constatat c� activit��ile publice de 
interes na�ional �i social nu intr� în sfera de aplicare a T.V.A. deoarece nu sunt întrunite 
condi�iile prev�zute expres la art.126 din Legea nr.571/2003 (nu constituie o livrare de bunuri 
sau o prestare de servicii efectuat� cu plat�) �i prin urmare nu se îndeplinesc condi�iile de 
deducere prev�zute la art.145 alin.(3) pentru taxa în sum� de ………… lei, institu�iei fiind 
aplicabile prevederile art.147 din lege referitoare la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
persoanele impozabile cu regim mixt. 

S-a mai constatat c� institu�ia a diminuat taxa colectat� aferent� lunii ianuarie 2006 cu 
suma de ………. lei reprezentând reglarea unei facturi emise �i contabilizate eronat în iunie 2005 
de regia autonom� Apele Române, corec�ia fiind efectuat� de institu�ia public� Administra�ia 
Na�ional� Apele Române. 

 Urmare constat�rilor efectuate s-a respins rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat� 
solicitat� în cuantum de ………. lei �i s-a stabilit T.V.A. de plat� suplimentar� în cuantum de 
……… lei. 

Petenta contest� m�surile organului de inspec�ie considerând c�  beneficiaz� de dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru achizi�iile destinate activit��ilor specifice de 
interes na�ional, în temeiul prevederilor art.145 alin.(13) din Codul fiscal, sus�inând c�, la 
celelalte 10 direc�ii din �ar� au fost efectuate controale cu aceea�i tematic� �i s-a acceptat 
rambursarea T.V.A. inclusiv pentru aceste activit��i.  

În drept, referitor la înfiin�area �i organizarea Administra�iei Na�ionale Apele 
Române, în O.U.G. nr.73/2005 pentru modificarea �i completarea O.U.G. nr.107/2002 privind 
înfiin�area Administra�iei Na�ionale Apele Române, se prevede c� aceasta este institu�ie public�, 
cu personalitate juridic�, având ca atribu�ii principale: 
    a) gospod�rirea durabil� a resurselor de ap�, aplicarea strategiei �i a politicii na�ionale �i 
urm�rirea respect�rii reglement�rilor în domeniu, precum �i a programului na�ional de 
implementare a prevederilor legisla�iei armonizate cu directivele Uniunii Europene; 
    b) administrarea �i exploatarea infrastructurii Sistemului na�ional de gospod�rire a apelor; 
    c) gestionarea �i valorificarea resurselor de ap� de suprafa�� �i subterane, cu poten�ialele lor 
naturale �i a fondului na�ional de date din domeniu. 

Potrivit art. 2, 
    „(1) Patrimoniul Administra�iei Na�ionale <<Apele Române>>, înfiin�at� ca institu�ie 
public�, se preia de la Administra�ia Na�ional� <<Apele Române>> care a func�ionat ca regie 
autonom�. 
    (2) Administra�ia Na�ional� <<Apele Române>> administreaz� bunurile din domeniul 
public al statului, de natura celor prev�zute la art. 136 alin. (3) din Constitu�ia României, 
republicat�, bunurile proprietate public� prev�zute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
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public� �i regimul juridic al acesteia, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform anexei 
nr. 2, precum �i patrimoniul propriu stabilit pe baza situa�iilor financiare încheiate la 31 
decembrie 2004”, 
iar potrivit art.3 alin.(2): 
 „ Administra�ia Na�ional� <<Apele Române>> r�spunde de urm�toarele activit��i de 
interes na�ional �i social: 
    a) repararea lucr�rilor de gospod�rire a apelor din domeniul public al statului, care se afl� 
în administrarea Administra�iei Na�ionale <<Apele Române>>, cu rol de ap�rare împotriva 
inunda�iilor, �i activit��ile operative de ap�rare împotriva inunda�iilor; 
    b) refacerea �i repunerea în func�iune a lucr�rilor de gospod�rire a apelor din domeniul 
public al statului, care se afl� în administrarea Administra�iei Na�ionale <<Apele Române>>, 
afectate de calamit��i naturale sau de alte evenimente deosebite; 
    c) cunoa�terea resurselor de ap�, precum �i activit��ile de hidrologie operativ� �i prognoz� 
hidrologic�; 
 

În legisla�ia fiscal� în materie de T.V.A., respectiv în Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, la art.126 din Titlul VI, se precizeaz�:  

„(1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� se cuprind opera�iunile care 
îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuat� cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� impozabil�, astfel 
cum este definit� la art. 127 alin. (1); 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre activit��ile 
economice prev�zute la art. 127 alin. (2). 

(3)  Opera�iunile care se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� sunt 
denumite în continuare opera�iuni impozabile”. 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, în Normele metodologice de aplicare a Codului 

fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004  se precizeaz� : 
     (1) În sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, dac� cel pu�in una dintre condi�iile 
stipulate la lit. a) - d) nu este îndeplinit�, opera�iunea nu se cuprinde în sfera de aplicare a taxei 
pe valoarea ad�ugat�. 

(3) Pentru a se cuprinde în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� livr�rile de 
bunuri �i/sau prest�rile de servicii trebuie s� fie efectuate cu plat�. Aceast� condi�ie implic� 
existen�a unei leg�turi directe între opera�iune �i contrapartida ob�inut�. Pentru a se determina 
dac� o opera�iune poate fi plasat� în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� trebuie ca 
aceasta s� aduc� un avantaj clientului �i pre�ul s� fie în leg�tur� cu avantajul primit, astfel: 
    a) condi�ia referitoare la existen�a unui avantaj în folosul clientului este îndeplinit� atunci 
când exist� un angajament al furnizorului sau al prestatorului de a furniza un bun sau un 
serviciu determinabil unei persoane care asigur� finan�area sau, în absen�a acestuia, atunci 
când opera�iunea a fost efectuat�, s� permit� s� se stabileasc� un asemenea angajament. 
Aceast� condi�ie este compatibil� cu faptul c� serviciul a fost colectiv, nu a fost m�surabil cu 
exactitate sau se înscrie în cadrul unei obliga�ii legale; 
    b) condi�ia referitoare la existen�a unei leg�turi între opera�iune �i contrapartida ob�inut� 
este respectat� chiar dac� pre�ul nu reflect� valoarea normal� a opera�iunii, este achitat sub 
form� de abonamente, servicii sau bunuri, ia forma unei sume calificate drept reducere de pre�, 
nu este pl�tit de c�tre beneficiar, ci de un ter�. 
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  În privin�a dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, la art.145 alin.(3) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se prevede:  

”Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc�: 

 a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost 
livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori 
urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�.[…]. 

(13) Taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor achizi�ionate, destinate 
realiz�rii obiectivelor proprii de investi�ii, stocurilor de produse cu destina�ie special�, 
finan�ate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se deduce potrivit prevederilor legale. 
Cu taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� pentru realizarea obiectivelor proprii de investi�ii se vor 
reîntregi obligatoriu disponibilit��ile de investi�ii. Sumele deduse în cursul anului fiscal pentru 
obiectivele proprii de investi�ii pot fi utilizate numai pentru pl��i aferente aceluia�i obiectiv de 
investi�ii. La încheierea exerci�iului financiar, sumele deduse �i neutilizate se vireaz� la bugetul 
de stat sau bugetele locale în conturile �i la termenele stabilite prin normele metodologice 
anuale privind încheierea exerci�iului financiar-bugetar �i financiar-contabil, emise de 
Ministerul Finan�elor Publice”. 
 

În spe��, se re�ine c� T.V.A. în sum� de ………. lei stabilit� suplimentar de organul de 
inspec�ie este consecin�a neadmiterii dreptului de deducere a taxei în cuantum de ………. lei 
aferent� achizi�iilor destinate ac�iunilor de interes na�ional �i social precum �i a colect�rii taxei în 
cuantum de …….. lei reprezentând corec�ia în luna ianuarie 2006 a unei facturi emis� în luna 
iunie 2005 de Administra�ie, în calitate de regie autonom�. 

a) Cu privire la m�sura constând în neadmiterea dreptului de deducere a taxei în 
cuantum de ………. lei aferent� achizi�iilor destinate ac�iunilor de interes na�ional �i social: 

Din documentele existente la dosarul contesta�iei rezult� c� lucr�rile efectuate la 
obiectivele: lac Techirghiol, lac Siutghiol, amenajare Costine�ti, valea Irisului sunt activit��i de 
interes na�ional �i social care au fost finan�ate din aloca�ii bugetare, a c�ror realizare intr� în 
responsabilitatea Administra�iei, conform dispozi�iilor O.U.G. nr.73/2005. 

Aceste opera�iuni nu intr� în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� întrucât nu 
sunt îndeplinite cumulativ condi�iile prev�zute expres la art.126 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, respectiv: 

a) nu constituie prest�ri de servicii efectuat� cu plat�; 
b) prestarea de servicii nu rezult� dintr-o activitate economic� a institu�iei publice, ci 

reprezint� o obliga�ie �i o responsabilitate ce i-a fost impus� prin actul normativ de 
înfiin�are (art.3 alin.2 din O.U.G. nr.73/2005), pentru finan�area acestor lucr�ri fiind 
alocate sume din bugetul de stat, în baza unor hot�râri de guvern.     

 În aceast� situa�ie nu sunt întrunite condi�iile de deducere a T.V.A. prev�zute la art.145 
alin.(3) din Codul fiscal, respectiv achizi�iile de bunuri �i servicii destinate realiz�rii luc�rilor la 
obiectivele susmen�ionate  nu sunt utilizate în folosul opera�iunilor sale taxabile, fapt pentru care, 
în conformitate cu aceste dispozi�ii legale, institu�ia nu are drept de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ........... lei, aferent� acestor achizi�ii. 

În spe��, nu poate fi primit�  sus�inerea petentei potrivit c�reia ar avea drept de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� inclusiv pentru activit��ile de interes na�ional, în temeiul prevederilor 
art.145 alin.(13) din Codul fiscal. 
 Astfel,  pe de o parte, a�a cum s-a re�inut în cuprinsul prezentei, lucr�rile ce fac parte din 
categoria activit��ilor de interes na�ional �i social  nu intr� în sfera de aplicare a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, situa�ie în care nu-i pot fi aplicabile nici prevederile art.145 din Codul fiscal referitoare 
la dreptul de deducere al taxei. 
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Pe de alt� parte, prevederile legale invocate se refer� la “obiective proprii de investi�ii”. 
Ori, în spe��, obiectivele la care s-au efectuat lucr�ri de investi�ii nu fac parte din 

patrimoniul propriu al institu�iei, ci  sunt bunuri proprietate public�  apar�inând domeniului 
public al statului �i care se afl� doar în administrarea Administra�iei Apelor Române (art.2 din 
O.U.G. nr.73/2005 pentru modificarea �i completarea O.U.G. nr.107/2002 pentru înfiin�area 
Administra�iei Na�ionale Apele Române). 
 Acest fapt este recunoscut chiar de petent�, care a înregistrat investi�iile finan�ate din 
aloca�ii bugetare, la finalizarea acestora, în contul 101 - “Fondul bunurilor care alc�tuiesc 
domeniul public al statului”. 
 Având în vedere argumentele expuse, se re�ine ca fiind întemeiat� legal m�sura dispus� 
de organul de inspec�ie cu privire la respingerea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ........... lei aferent� achizi�iilor efectuate pentru activit��ile de interes 
na�ional �i social. 
 
   b)  Cu privire la m�sura constând în colectarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de ........... lei: 

În cuprinsul contesta�iei petenta nu prezint� argumente de fapt �i de drept în sus�inerea 
acestui cap�t de cerere, situa�ie în care, ac�iunea sa se va respinge ca nemotivat�. 

 
c)  Cu privire la major�rile de întârziere în cuantum de ………. lei: 
Având în vedere faptul c�, prin prezenta contesta�ia formulat� împotriva debitului 

constând în T.V.A. în cuantum de ……….. lei a fost respins� ca neîntemeiat� legal, pe cale de 
consecin�� se va respinge �i ac�iunea formulat� împotriva obliga�iilor accesorii acestuia, constând 
în major�ri de întârziere, potrivit principiului de drept “accesorium sequitur principale”.   

 
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.180 �i 186 alin.(1) din Codul de 

procedur� fiscal� aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat�,  se 
 

DECIDE: 
 

 Respingerea ca neîntemeiat� legal �i nemotivat� a contesta�iei formulate împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, nr…….. 
din 22.12.2006, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� întocmit în 21.12.2006 de 
organele S.A.F. - A.C.F. Constan�a, pentru obliga�iile bugetare în cuantum total de ……… 
lei, compuse din:   

� ………. lei – T.V.A.respins� la rambursare; 
� ………. lei – T.V.A. de plat� stabilit� suplimentar; 
� ………. lei – major�ri de întârziere aferente. 
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