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MINISTERUL  ECONOMIEI �I FINAN�ELOR 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  ...... 
 
 
 

   DECIZIA NR. 6 
din 16.01.2008 

 
            privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. .......S.R.L. ......, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
a  jude�ului  ...... sub nr. .......din 18.08.2005 �i nr. ....../16.09.2005 

 �i reînregistrat� sub nr. ......din 14.12.2007 
 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  ......  a  fost  
sesizat� prin adresa nr. ......din 14.12.2007 de Serviciul juridic din cadrul acestei 
institu�ii c� prin Decizia din 13.12.2007, pronun�at� de Curtea de Apel ...... în 
dosarul num�rul ....../2007, Sentin�a nr. ......25.09.2006 dat� de Tribunalul ...... în 
Dosarul nr. ....../2006, având ca obiect ac�iunea formulat� de S.C. .......S.R.L. din 
localitatea ......, ......,  a r�mas definitiv� �i irevocabil�. 

Prin Sentin�a nr. ......25.09.2006 a Tribunalului ......, r�mas� 
definitiv� �i irevocabil� prin Decizia Cur�ii de Apel ...... din 13.12.2007, instan�a a 
hot�rât respingerea contesta�iei formulat� de S.C. .......S.R.L. împotriva Deciziei 
nr. ......03.10.2005, emis� de Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  
......, privind solu�ionarea contesta�iei referitoare la Decizia de impunere nr. ....../ 
29.06.2005, emis� de Activitatea de Control Fiscal ......, �i oblig� Direc�ia  
General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  ...... s� se pronun�e asupra Deciziei de 
rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� nr. ....../2005, pentru care petentul a 
formulat contesta�ia înregistrat� sub nr. ......din 08.08.2005.   

Prin contesta�ia înregistrat� la Direc�ia  General�  a  Finan�elor  
Publice  a  jude�ului  ...... sub nr. ......din 08.08.2005, S.C. .......S.R.L. contest� 
Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat�  nr. ......din 04.07.2005, emis� 
de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ...... în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ......din 29.06.2005, prin care a fost respins� la rambursare taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� ...... lei. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art.174 
�i 178 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ...... este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I.  S.C. .......S.R.L. ......, contest� Decizia de rambursare a taxei 

pe valoarea ad�ugat�  nr. ......din 04.07.2005 pe motiv c� este netemeinic� �i 
nelegal�, deoarece taxa pe valoarea ad�ugat� a fost achitat� la timp �i în totalitate.  
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II.  Prin  Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat�  

nr. ......din 04.07.2005, emis� în urma Decontului de TVA pentru luna martie 2005 
�i a inspec�iei fiscale efectuate, s-a stabilit c� SC .......S.R.L.  a solicitat la 
rambursare o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, din care s-a aprobat la 
rambursare suma de ...... lei, rezultând o tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la 
rambursare de ...... lei.   

 
III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i 

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

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ...... este 

învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii respingerii la rambursare a sumei 
de ...... lei, prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat�  nr. 
......din 04.07.2005, în condi�iile în care în urma inspec�iei fiscale  s-a emis 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ......din 29.06.2005 �i Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......din 
29.06.2005, prin care s-a stabilit c� societatea datoreaz� bugetului de stat o 
tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de ...... lei.  

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, privind solu�ionarea 

Decontului cu sume negative de TVA cu op�iune de rambursare aferent lunii 
martie 2005, organele de control au emis Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ......din 
29.06.2005 �i Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. ......din 29.06.2005, prin care s-a stabilit c� societatea 
datoreaz� bugetului de stat o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de ...... lei. 

În baza constat�rilor, s-a emis Decizia de rambursare a taxei pe 
valoarea ad�ugat�  nr. ......din 04.07.2005, prin care, drept consecin�� a faptului c� 
la verificarea efectuat� s-a stabilit c� societatea datoreaz� bugetului de stat o tax� 
pe valoarea ad�ugat� de ...... lei, din totalul sumei solicitate la rambursare de ...... 
lei, s-a aprobat la  rambursare suma de ...... lei, diferen�a de ...... lei fiind stabilit� 
suplimentar prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......din 29.06.2005, decizie ce a fost contestat� �i 
care a fost respins�.  

 
În drept, la art 149, din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil� la data supus� 
verific�rii se prev�d urm�toarele:  

„Regularizarea �i rambursarea taxei 
(1) Dup� determinarea taxei de plat� sau a sumei negative a 

taxei pe valoarea ad�ugat� pentru opera�iunile din perioada fiscal� de 
raportare, persoanele impozabile trebuie s� efectueze regulariz�rile prev�zute 
de prezentul articol prin decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�. […] 
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(4) Prin decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�, persoanele 
impozabile trebuie s� determine diferen�ele dintre sumele prev�zute la alin. 
(2) �i (3), care reprezint� regulariz�rile de tax� �i stabilirea soldului taxei pe 
valoarea ad�ugat� de plat� sau a soldului sumei negative a taxei pe valoarea 
ad�ugat�. Dac� taxa pe valoarea ad�ugat� de plat� cumulat� este mai mare 
decât suma negativ� a taxei pe valoarea ad�ugat� cumulat�, rezult� un sold de 
tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� în perioada fiscal� de raportare. Dac� 
suma negativ� a taxei pe valoarea ad�ugat� cumulat� este mai mare decât 
taxa pe valoarea ad�ugat� de plat� cumulat�, rezult� un sold al sumei 
negative a taxei pe valoarea ad�ugat�, în perioada fiscal� de raportare. 

(5) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe 
valoarea ad�ugat� din perioada fiscal� de raportare, prin bifarea casetei 
corespunz�toare din decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� din perioada 
fiscal� de raportare, decontul fiind �i cerere de rambursare, sau pot reporta 
soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale urm�toare. […] 

(8) Rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea 
ad�ugat� se efectueaz� de organele fiscale, în condi�iile �i potrivit procedurilor 
stabilite prin normele procedurale în vigoare.” 

 
În ceea ce prive�te verificarea legalit��ii �i conformit��ii 

declara�iilor fiscale, sunt aplicabile prevederile art. 91 �i 106 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil� în perioada respectiv�, unde se 
prev�d urm�toarele:  

Art. 91 
Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea bazelor de 

impunere, a legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i 
exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabili, respect�rii 
prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, stabilirea diferen�elor obliga�iilor 
de plat�, precum �i a accesoriilor aferente acestora. […] 

Art. 106 
Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
(1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport 

scris, în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei, din punct de vedere faptic 
�i legal. 

(2) Dac�, ca urmare a inspec�iei, se modific� baza de impunere, 
raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. În cazul în care 
baza de impunere nu se modific�, acest fapt va fi comunicat în scris 
contribuabilului.” 

 
 În ceea ce prive�te legalitatea emiterii deciziei de rambursare a 

taxei pe valoarea ad�ugat�, sunt aplicabile prevederile Ordinului Ministerului 



 4

4

 

Finan�elor Publice nr. 338/2004 privind aprobarea Metodologiei de solu�ionare a 
deconturilor cu sume negative de tax� pe valoarea ad�ugat� cu op�iune de 
rambursare, unde la  Cap. 3 - Fluxul opera�iunilor în cazul deconturilor cu sume 
negative cu op�iune de rambursare solu�ionate cu control fiscal anticipat, se prev�d 
urm�toarele: 

„(1) Deconturile cu sume negative de TVA cu op�iune de 
rambursare, care au fost încadrate în categoria de risc mare, se transmit, 
zilnic, împreun� cu documenta�ia aferent�, compartimentului cu atribu�ii de 
control fiscal în vederea efectu�rii controlului. 

(2) Dup� efectuarea controlului, compartimentul cu atribu�ii în 
domeniul controlului fiscal va întocmi Raportul de inspec�ie fiscal�. 

(3) În maxim 35 de zile calendaristice de la data depunerii 
decontului, compartimentul cu atribu�ii de control fiscal va transmite 
compartimentului de specialitate dosarul solicit�rii, împreun� cu Raportul de 
inspec�ie fiscal�. 

(4) În aceea�i zi, compartimentul de specialitate va întocmi 
Decizia de rambursare a TVA în trei exemplare. Decizia va fi semnat� de �eful 
compartimentului �i aprobat� de conduc�torul unit��ii fiscale/directorul 
coordonator.” 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� solu�ionarea cererilor 

de rambursare se efectueaz� în urma controlului fiscal, iar la finalizarea inspec�iei 
fiscale compartimentul cu atribu�ii în domeniul controlului fiscal întocme�te raport 
de inspec�ie fiscal� �i emite decizie de impunere în situa�ia în care se modific� baza 
de impunere �i se stabilesc sume suplimentare. 

Totodat�, se re�ine c� în maxim 35 de zile calendaristice de la data 
depunerii decontului, compartimentul cu atribu�ii de control fiscal transmite 
compartimentului de specialitate dosarul solicit�rii, împreun� cu raportul de 
inspec�ie fiscal�, în vederea întocmirii deciziei de rambursare a TVA. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea 
.......S.R.L.  a solicitat rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, 
prin depunerea Decontului cu sume negative de TVA cu op�iune de rambursare 
aferent lunii martie 2005, înregistrat sub nr. ......18.04.2005. 

Organele de control din cadrul Activit��ii de Control Fiscal ...... au 
efectuat inspec�ia fiscal� în vederea solu�ion�rii cererii de rambursare a societ��ii 
.......S.R.L., în urma c�reia s-a întocmit Raportul de inspec�ie fiscal� nr 
....../29.06.2005, prin care s-a respins la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ...... lei �i s-a emis Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......din 29.06.2005, stabilindu-se c� 
societatea datoreaz� bugetului de stat o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de 
...... lei, rezultat� prin neadmiterea la deducere a sumelor reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat� înscrise în facturi fiscale care nu con�in adresa �i codul fiscal al 
cump�r�torului �i în facturi fiscale de achizi�ie a unor bunuri care nu sunt aferente 
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opera�iunilor taxabile, rezultând c� taxa pe valoarea ad�ugat� cu drept de 
rambursare este în sum� de ...... lei. 

De asemenea, în baza constat�rilor men�ionate, Administra�ia 
Finan�elor Publice  a municipiului ...... a emis Decizia de rambursare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� nr. ......din 04.07.2005, prin care, din totalul sumei solicitate la 
rambursare de societate de ...... lei, s-a aprobat doar suma de ...... lei, diferen�a de 
...... lei neputând fi admis� la rambursare, întrucât s-a stabilit c� societatea în mod 
nejustificat a solicitat la rambursare suma de ...... lei. 

Din cele prezentate mai sus se trage concluzia c� organele de 
specialitate din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului ...... în mod 
legal au emis Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� nr. ......din 
04.07.2005. 

 
De asemenea, din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine 

c� societatea a contestat Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......din 29.06.2005, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr ....../29.06.2005, prin care s-a stabilit c� 
societatea datoreaz� bugetului de stat o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de 
...... lei, iar, prin Decizia ...... din 03.10.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ...... a respins contesta�ia formulat� de societatea .......S.R.L. 
împotriva acestor acte administrative, care au avut drept consecin�� respingerea la 
rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei prin Decizia de 
rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat�  nr. ......din 04.07.2005. 

Totodat�, Decizia ...... din 03.10.2005, emis� de Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului ......, de solu�ionare a contesta�iei formulat� de 
societatea .......S.R.L. împotriva Decizii de impunere nr. ......din 29.06.2005, ce a 
fost emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ......din 
29.06.2005, care a avut drept consecin�� respingerea la rambursare a sumei de ...... 
lei prin Decizia nr. ......din 04.07.2005, a f�cut obiectul unei ac�iuni în instan��. 

Tribunalul ......, prin Sentin�a nr. ...... din 25 septembrie 2006, 
r�mas� definitiv� �i irevocabil� prin Decizia Cur�ii de Apel ...... din 13.12.2007, 
privind Dosarul nr. ....../2007, a respins contesta�ia formulat� de societatea 
.......S.R.L.  privind taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de organele de 
control prin Decizia de impunere nr. ......din 29.06.2005, ce a fost emis� în baza 
constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ......din 29.06.2005, �i men�inut� 
de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ...... prin Decizia ...... din 
03.10.2005.  

Având în vedere c� societatea datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar de organele de control, în sum� de ...... lei, a�a cum a hot�rât 
�i Tribunalul ...... prin Sentin�a nr. ...... din 25 septembrie 2006, r�mas� definitiv� �i 
irevocabil� prin Decizia Cur�ii de Apel ...... din 13.12.2007, se conchide c� 
respingerea la rambursare a acestei sume prin Decizia de rambursare a taxei pe 
valoarea ad�ugat�  nr. ......din 04.07.2005 este legal�, drept pentru care urmeaz� a 
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se respinge contesta�ia formulat�, ca neîntemeiat�, emiterea acestei decizii fiind 
legal�.  

 
Pentru considerentele  prezentate  în  con�inutul deciziei �i în  

temeiul  prevederilor art 149, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 91 �i 106 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 338/2004 
privind aprobarea Metodologiei de solu�ionare a deconturilor cu sume negative de 
tax� pe valoarea ad�ugat� cu op�iune de rambursare, coroborate cu prevederile art. 
185 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aplicabil la data depunerii 
contesta�iei, se 

 
 

D E C I D E : 
 

Respingerea contesta�iei formulate de S.C. .......S.R.L. ......, 
împotriva Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat�  nr. ......din 
04.07.2005, privind suma ...... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� respins� 
la rambursare, ca neîntemeiat�. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ......, în termen de 6 

luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
 

   TVA:  - rambursare TVA  …. Contesta�ie împotriva decizie de rambursare TVA 
 
              - art 149, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare 
 
 


