
    

              D 132 

Directia Generala a Finantelor Publice Galati a fost sesizata de Activitatea de Control
Fiscal Galati, prin adresa nr........., asupra contestatiei inregistrata la D.G.F.P Galati sub nr..... din
......, formulata de petent impotriva masurilor dispuse de organele de control din cadrul
Activitatii de Control Fiscal Galati - Serviciul Conformitate prin decizia de impunere privind
obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala si raportul de inspectie fiscala nr.....
incheiate ...... prin care nu s-a acordat drept de rambursare pentru taxa pe valoarea adaugata in
suma de ..... lei.

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de 177(1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, fiind semnata de reprezentantul dreptului
procesual activ, semnatura confirmata cu stampila rotunda a contestatoarei, in conformitate cu
art. 176 (1), lit. e) din acelasi act normativ.

Cauza supusa solutionarii se incadreaza in prevederile art. 179(1), lit. a) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. Se constata astfel indeplinirea
conditiilor de procedura reglementate de Ordonanta sus-mentionata si D.G.F.P. Galati  este
investita sa solutioneze prezenta contestatie.

Cauza supusa solutionarii este pronuntarea soldului negativ al TVA neadmis la
rambursare.

Din rapoartele de inspectie fiscala succesive intocmite la societatea contestatara cu ocazia
solutionarii deconturilor de TVA cu optiune de rambursare nu rezulta motivul pentru care suma
de ...... lei reprezentand soldul negativ al TVA aferent lunii ..... nu s-a admis la rambursare,
dispunandu-se reportarea in decontul lunii ....... - asa cum sustine petenta ca s-a consemnat in
procesul verbal din ......, iar in raportul de inspectie fiscala nr....... prin care s-a verificat TVA
aferenta perioadei ....... s-a dispus ca TVA aferenta lunii ...... in cuantum de ..... lei sa fie inscrisa
in decontul de TVA al trim........

Intrucat din rapoartele de inspectie mai sus aratate cat si din cele ulterior incheiate nu
rezulta motivul neacordarii dreptului de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru suma
respectiva si organul de solutionare a contestatiei nu detine dovezi din care sa rezulte dreptul de
rambursare a sumei de ..... lei reprezentand TVA, se propune ca in reverificarea societatii dispusa
prin Decizia nr............. emisa de DGFP Galati, organul de inspectie fiscala sa se pronunte si
asupra dreptului de deducere si rambursare a TVA in cuantum de ......... lei aferenta lunii .........

In drept, in temeiul punctului 12 “Solutii asupra contestatiei” din Ordinul nr.519/2005
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, care la subpunctul 12.5 stipuleaza
“Aceste solutii nu sunt prevazute limitativ”, organul de solutionare apreciaza ca solutia care se
impune in aceasta situatie este conexarea la Decizia nr....... si cu ocazia reverificarii dispusa prin
aceasta sa se solutioneze si aceasta cauza.
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Din considerentele mentionate si in temeiul punctului 12 din Ordinul nr.519/2005 privind
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala republicata, se propune transmiterea cauzei la organul
emitent al actului contestat, respectiv Activitatea de Control Fiscal Galati si solutionarea acesteia
prin conexarea la Decizia nr....... emisa de D.G.F.P. Galati in solutionarea contestatiei
inregistrata sub nr..... din ..........

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Galati in termenul prevazut de lege.
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