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R O M Â N I A - M i n i s t e r u l  F i n a n � e l o r  P u b l i c e
AGEN�IA NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL�
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE

C O N S T A N � A
B d .  T o m i s  n r . 5 1 ,  t e l /  f a x  7 0 . 8 0 . 8 3 ,  e - m a i l

c o n t e s t a t i i @ f i n a n t e - c t . r o

SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II

DECIZIA nr.1/13.01.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA SRL     
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 S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal
Constan�a prin adresa nr…………/…….12.2004, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr…………/…….12.2004, cu privire la contesta�ia
formulat� de S.C. CONSTANTA SRL, cu sediul în Constan�a, B-dul
……………, nr………, Bl……, Sc……, Ap…….

Obiectul contesta�iei îl constituie Raportul de inspec�ie
fiscal� încheiat de SAF – Activitatea de Control Fiscal Constan�a
în data de …….11.2004, urmare cererii de rambursare TVA
nr…………/…….10.2004.

Suma contestat� este de ……………… lei, reprezentând TVA respins�
la rambursare, f�r� drept de preluare.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al
societa�ii, conform art.175 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�  republicat si a fost depus� in termenul
prevazut la art.176 (1) din acela�i act normativ.

Constatându-se ca in spe�� sunt întrunite si celelalte
condi�ii de procedur�, prevazute la art.175 Titlul IX din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 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 contesta�ia înregistrat� la SAF - Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr…………/…….12.2004, S.C. CONSTANTA SRL
nu-�i însu�e�te m�sura organelor de control de respingere  la
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rambursare f�r� drept de preluare TVA în sum� de ……………… lei,
invocând urm�toarele argumente:

Organele de control au respins la rambursare soldul sumei
negative a TVA în sum� de ……………… lei f�r� drept de preluare, urmare
achizi�ion�rii unui autoturism marca Renault Megane bicorp, cu
factura fiscal� nr……………… emis� în data de …….08.2003 de c�tre SC
R……………… SRL.

La baza respingerii la rambursare a TVA în sum� de …………………
lei, organele de control au motivat faptul c� factura fiscal� mai
sus men�ionat� nu respect� prevederile OMFP nr.989/2002, în sensul
c� pentru tip�rirea acestei facturi nu s-a utilizat hârtie
securizat�.

Petenta precizeaz� faptul c� societatea a purtat o
coresponden�� cu SC R……………… , de la care s-au primit adresele
anexate la dosarul cauzei.

În contesta�ie se invoc� adresa primit� de la Ministerul
Finan�elor Publice – Direc�ia de Reglement�ri Contabile cu
nr.461462/11.2004 în care se specific� faptul c�,

„în condi�iile în care, pentru emiterea facturilor fiscale
utiliza�i imprimanta tip Laser, nu v� încadra�i în prevederile
Ordinului Ministerului Finan�elor nr.989/2002 privind tip�rirea,
înserierea �i numerotarea formulalelor cu regim special”.

Fa�� de acestea, contestatoarea solicit� revizuirea cererii de
rambursare TVA precum �i repunerea soldului sumei negative a TVA în
sum� de ……………… lei, care a fost respins� la rambursare f�r� drept
de preluare.

II. În urma adresei A.F.P. Constan�a nr……………/…….10.2004,
înregistrat� la SAF - Activitatea de Control Fiscal Constan�a sub
nr…………/…….10.2004, organul fiscal a procedat la verificarea cererii
depus� de S.C. CONSTANTA SRL privind rambursarea soldului sumei
negative de TVA rezultat� din decontul aferent lunii septembrie
2004.

Referitor la aspectul contestat, organul de control a stabilit
urm�toarele:

Conform art.149, alin.5 din Legea nr.571/2003, prin bifarea
c�su�ei corespunz�toare din decontul de TVA nr……………/21.10.2004, SC
CONSTANTA SRL solicit� rambursarea soldului sumei negative a TVA în
sum� de ……………… lei, pentru întreaga activitatea desf��urat� pân� în
data de 30.09.2004.

În urma verific�rii, s-a constatat c� se îndeplinesc
prevederile art.18, 19 din OG nr.3/1992 cu complet�rile �i
modific�rile ulterioare, art.22-23, art.145 din Legea nr.345/2002,
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i art.145, alin.3, 8 �i
12 din Legea nr.571/2003, privind dreptul de deducere TVA, cu
excep�ia facturii fiscale nr……………… din data de …….08.2003, emis� de
SC R………………… SA, prin care s-a achizi�ionat autoturismul marca
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Renault Megane bicorp în valoare total� de ……………… lei, cu TVA
aferent în sum� de ……………… lei.

Organele de control precizeaz� faptul c� factura men�ionat� nu
respect� prevederile OMFP nr.989/2002, în sensul c� pentru
tip�rirea acestei facturi nu s-a utilizat hârtie securizat�,
inserat� �i numerotat� corespunz�tor formatului pentru care s-a
primit aprobare pentru editarea formularelor cu regim special cu
ajutorul tehnicii de calcul.

Având în vedere cele de mai sus, organele de control au
respins la rambursare f�r� drept de preluare suma de ……………… lei,
întrucât nu au fost respectate prevederile art.29, alin.1, lit.B.b
din Legea nr.345/2002, conform c�ruia „ persoanele impozabile
pl�titoare de TVA sunt obligate s� solicite de la furnizori facturi
fiscale ori documente legal aprobate”.

Astfel, în urma controlului au rezultat urm�toarele:
   -soldul sumei negative a TVA solicitat la rambursare: ……………… lei
   -suma ce se respinge la rambursare f�r� drept de preluare:
……………… lei
   -soldul sumei negative a TVA ce îndepline�te condi�iile de
rambursare: ………………… lei

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de control, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile
în spe��, se re�in urm�toarele:

In fapt, în temeiul art.149, alin.5 din Legea nr.571/2003,
prin bifarea casetei corespunz�toare din decontul TVA aferent lunii
septembrie 2004, SC ……………… SRL solicit� rambursarea soldului sumei
negative a TVA în sum� de ………………… lei.

În urma verific�rii, organele de control au aprobat la
rambursare suma de ……………… lei �i au respins f�r� drept de preluare
TVA în sum� de ………………… lei.

Cu privire la aspectul contestat, organul de solu�ionare a
contesta�iei re�ine urm�toarele:

Suma în cauz� se reg�se�te înscris� la rubrica TVA în factura
nr………………… în valoare total� de ………………… lei.

Factura în discu�ie, anexat� în copie la dosarul cauzei, este
emis� de S.C. R…………………… S.A Bucure�ti.

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a, prin
serviciul Solu�ionare Contesta�ii este investit� s� se pronun�e
asupra legalit��ii documentului reprezentând factura fiscal�
nr……………/…….08.2003 emis� de SC R……………… SA �i implicit asupra
deductibilit��ii TVA-ului înscris în acest document.

În drept, HG 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiar� �i contabil�, la art.1
alin.(4) �i (10) prevede:

„(4) La propunerea principalilor utilizatori, Ministerul
Finan�elor aprob� introducerea de noi formulare tipizate cu regim
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special, comune �i specifice, precum �i modificarea sau eliminarea
celor aflate în uz.

[…]
(10) Începând cu data de 1 ianuarie 1998, persoanele prev�zute

la alin.(2), care utilizeaz� tehnica de calcul pentru emiterea
formulalelor cu regim special, vor trece la utilizarea formulalelor
pretip�rite, înseriate �i numerotate, pe hârtie de imprimant�, prin
grija Regiei Autonome Imprimeria Na�ional� sau a altei unit��i
tipografice agreate sub supravegherea acesteia, respectând regulile
specifice acestora, prev�zute în anexa nr.1A.

În cazuri bine justificate, Ministerul Finan�elor poate aproba
excep�ii de la prevederile aliniatului precedent”.

Pentru aplicarea prevederilor art.1 alin.(4) �i (10)
paragraful 2 din HG 831/1997, Ministerul Finan�elor a emis Ordinul
nr.1177/09.06.1998 unde la art.2 se stipuleaz�:

„(1) Pentru aprobarea excep�iilor de la utilizarea
formularelor pretip�rite, respectiv de la utilizarea tehnicii de
calcul la editarea formularelor cu regim special, persoanele
juridice prev�zute la art.1 din Legea contabilit��ii nr.82/1991 vor
prezenta un dosar care s� con�in� urm�toarele:

[…]
(3)  Dosarul va fi prezentat direc�iilor generale ale

finan�elor publice �i controlului financiar de stat jude�ene,
respectiv al municipiului Bucure�ti, care vor analiza cererea
respectiv� �i vor r�spunde solicitantului în termenul legal.

(6) În situa�ia aprob�rii edit�rii cu ajutorul tehnicii de
calcul a formularelor cu regim special de c�tre direc�iile generale
ale finan�elor publice �i controlului financiar de stat jude�ene
respectiv a municipiului Bucure�ti, seriile �i plajele de numere se
vor acorda de c�tre Regia Autonom� „Imprimeria Na�ional�””.

În baza  acestor reglemen�ri, prin adresa nr……………/…….01.2003
AFP sector 1 Bucure�ti comunic� societ��ii R…………………… SA c�,

„Urmare aprob�rii documenta�iei depuse privind editarea
documentelor cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, f�r�
utilizarea documentelor pretip�rite conform HG 831/1997 �i art.2
din OMF 1177/1998, v� facem cunoscut ca Imprimeria Na�ional� v-a
acordat pentru formularul factur� fiscal� cod 14-4-10/A o plaj� de
numere cuprins� între …………………. - ……………………”.

De re�inut c� în spe�� aprobarea a fost acordat� de organele
abilitate în conformitate cu prevederile H.G. nr.831/1997 �i ale
art.2 din OMF nr.1177/1998, la data de 03.01.2003.

Fa�� de situa�ia prezentat� �i având în vedere actul normativ
invocat de organul de control, respectiv OMF nr.989/2002 privind
tip�rirea, înserierea �i numerotarea formularelor cu regim special
se re�in urm�toarele: dispozi�iile art.1 din Ordin se refer� la
art.1 alin.9 din H.G. nr.831/1997, potrivit c�rora,
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“(1) Începând cu data de 1 august 2002 formularele sau
documentele cu regim special care se asigur� direct de Compania
Na�ional� Imprimeria N�ional� SA , […], inclusiv formularele
personalizate prev�zute la art.1 alin.9 din H.G. nr.831/1997, se
vor executa pe hârtie autocopiativ� cu elemente de securitate
special� .”

În ceea ce prive�te dispozi�iile art.2 din O.M.F.
nr.1177/1998, act normativ în baza c�ruia societatea R………………… SA a
primit aprobare pentru tip�rirea formularelor cu regim special,
prevederile art.2 din Ordinul nr.989/2002 stipuleaz�:

“(1) Compania Na�ional� Imprimeria Na�ional� SA va analiza în
termen de 30 de zile modalitatea �i termenul în care agen�ii
economici care au primit aprobare pentru editarea formulalelor cu
regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, în conformitate cu
prevederile art.2 din Ordinul Ministrului Finan�elor nr.1177/1998
vor utiliza hârtie securizat�, înseriat� �i numerotat�
corespunz�tor formatului formularelor pentru care au primit
aprobare.”

Din coroborarea acestor dispozi�ii legale rezult� c�
prevederile art.2 din Ordinul nr.989/2002 privind tip�rirea �i
numerotarea formularelor cu regim special, fac referire la
societ��ile care au primit aprobare de utilizare pentru tip�rirea
formularelor cu regim special pe hârtie offset cu imprimant� tip
Laser, jet de cerneal�, în conformitate cu dispozi�iile art.2 din
O.M.F. nr.1177/1998, act normativ care este în vigoare �i care nu a
fost modificat printr-un alt act normativ.

Având în vedere dispozi�iile legale aplicabile în spe��, se
re�ine c� factura fiscal� nr…………………/…….08.2003 emis� de SC R………………
SA pe numele clientului SC CONSTANTA SRL îndepline�te condi�iile
impuse de prevederile art.29 alin.1 lit.B.b. din Legea nr.345/2002
privind taxa pe valoare ad�ugat� potrivit c�rora,

“persoanele impozabile pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat�
sunt obligate s� solicite de la furnizori/prestatori facturi
fiscale ori documente legal aprobate [………]”.

În acest context, factura fiscal� nr…………………/…….08.2003 emis�
de SC R………………… SA este document legal aprobat, fapt ce-i confer�
cump�r�torului în spe��, SC CONSTANTA SRL dreptul de deducere al
tva în cuantum de ………………… lei.

Pentru considerentele ar�tate, urmeaz� a se admite contesta�ia
formulat� de SC CONSTANTA SRL pentru suma de …………………… lei
reprezentând tva solicitat� la rambursare, cu consecin�a anul�rii
raportului de inspec�ie fiscal� din data de …….11.2004, încheiat de
reprezentan�ii SAF – ACF Constan�a.
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Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.178, alin.1,
art.179 �i art.185 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.
nr.92/2003, republicat�,  se

DECIDE:

Admiterea în totalitate a contesta�iei formulate de SC
CONSTANTA SRL pentru suma de ………………… lei, reprezentând TVA respins�
la rambursare f�r� drept de preluare.

DIRECTOR EXECUTIV,
C�T�LIN DOIC�

�ef Serviciu
Solu�ionare Contesta�ii

SILVIA MIHAI

D.G./5ex
13.01.2005


