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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu, a fost  investita in

temeiul art.174 si publicata, cu solutia 78 lit.(a) din O.G.92/2003 privind Codul de procedura

fiscala, rep solutionarea contestatiei formulata de x, cu sediul in Sibiu,�, impotriva Deciziei

de rambursare a  taxei pe valoarea adaugata nr. din 03.02.2005, intocmita de  Administratia

Finantelor Publice a municipiului Sibiu.

Petenta confirma primirea Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata

in data de 10.02.2005.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art.176 (4) din O.G.92/2003

republicata fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a municipiului Sibiu cu

nr.69959/21.03.2005, iar la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu cu

nr.5222/01.04.2005.

Obiectul contestatiei il reprezinta : masura de neaprobare la rambursarea

sumei de xxxxxxxx lei TVA pentru achizitiile de  materiale aferente constructiei�xxxxxxxx din

Sibiu,� – viaduct, rambursare solicitata prin cererea de restituire a TVA inregistrata la

Administratia Finantelor Publice Sibiu cu nr/29.12.2004.

  I. Prin contestatia depusa petenta solicita restituirea TVA cuprinsa in factura

2177925/28.09.2004 – emisa de S.C.”Z. Sibiu – catre  X  Sibiu  cu materiale necesare pentru

constructia  x  din Sibiu,  viaduct.

In sustinerea contestatiei petenta arata ca pentru restituirea TVA nu mai era

necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor prin Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult,

comisie care a fost desfiintata prin H.G.nr.78/2005 – privind organizarea si functionarea

Ministerului Culturii si Cultelor.

In acest sens anexeaza adresa nr.1363/03.03.2005 emisa de Ministerul Culturii

si Cultelor – Secretar de Stat pentru Culte.

      II. Prin Decizia de rambursare a TVA si respectiv Raportul de inspectie fiscala –

organul de control retine urmatoarele :

� Controlul s-a efectuat ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata

aferenta trimestrului 3/2004 inregistrata la Administratia Finantelor Publice a

municipiului Sibiu sub nr./29.12.2004.
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In urma verificarii documentelor necesare pentru restituirea TVA s-au constatat ca nu sunt

indeplinite conditiile pentru aprobarea  restituirii de TVA si anume :

�  x  nu are aprobarea Comisiei de Avizare a lacasurilor de Cult, pentru

construirea bisericii ortodoxe din Sibiu,  ;

� Factura fiscala nrxxxxxx/28.09.2004 in valoare de xxxxxxxlei din care TVA

xxxxxxx lei a fost partial achitata cu chitantele avand seria SBVOI si

numerele :xxxxxxx/28.09.2004 in suma de xxxxxxx lei si respectiv

xxxxxxxx/29.09.2004 in suma de xxxxxxxxlei ;

� pentru diferenta de xxxxxxx lei prezinta comntractul de sponsorizare

nr.9/2004 incheiat intre SC A  SI PETENTA in calitate de sponsor si  de

beneficiar fara a se face dovada virarii sumei in contul beneficiarului sau

direct a furnizorului  cu ordin de plata sau alt document legal aprobat.

Pentru neindeplinirea conditiilor impuse de O.M.F.P. nr.230/2004 pentru

rambursarea TVA aferenta lucrarilor de constructia lacasurilor de cult, organul de control nu a

aprobat restituirea TVA in suma dexxxxxxx lei.

     III. Luand in considerare constatarile organului de control, motivele invocate de

contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei si actele normative in vigoare in

perioada verificata, se retin urmatoarele :

Referitor la contestarea sumei de xxxxxxxx lei reprezentand TVA neadmisa la

rambursare.

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu trebuie sa se  pronunte

daca neadmiterea la rambursare a TVA aferenta lucrarilor pentru constructia bisericii x  prin

Raportul de inspectie fiscala si respectiv prin Decizia de rambursare a TVA, este legala in

conditiile in care documentatia pentru justificarea cererii de rambursare nu este completa.

In fapt, din documentatia necesara pentru justificarea cererii de rambursare

lipseste :

� avizul Ministerului Culturii si Cultelor prin Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult;

� documente prin care atesta plata facturii xx/23.09.2004 pentru suma de xxxxxxx

lei.

In drept sunt aplicabile prevederile :

� art.143 alin.(1) lit.(m) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal care mentioneaza :

� “Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata :

a) .……….

m). construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea

lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop.”



3
� art.3 (1) din O.M.F.P. nr.230/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a

scutirii de TVA pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea sau

reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop,

prevazute la art.143 alin.(1) lit.m) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal care

mentioneaza “Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru constructia,

consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau

a altor cladiri utilizate in acest scop se aplica daca sunt indeplinite cumulativ

urmatoarele conditii

a).lucrarile sunt avizate de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult, aflata in

subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, cu exceptia lucrarilor pentru care nu

este necesar avizul, conform regulamentului de organizare si functionare a

comisiei, aprobat prin Ordin al Ministrului Culturii si Cultelor ;

b).lucrarile sunt prevazute in autorizatii eliberate in conditiile Legii 50/1991 privind

autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata……..”

� art.4 din O.M.F.P. 230/2004 completat de O.M.F.P. nr.1326/2004 pentru

modificarea si completarea Normelor de aplicare a scutirii TVA pentru construirea,

consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios…..

care mentioneaza documentele pentru justificarea restituirii taxei pe valoarea

adaugata sunt :

“a).avizul eliberat de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult din subordinea

Ministerului Culturii si Cultelor sau avizul consiliului tehnico-economic al

Ministerului Culturii si Cultelor in cazul in care beneficiar este Oficiul National al

Monumentelor Istorice.

b)…………

……………

……………

f).borderou care sa cuprinda facturile fiscale, dupa caz alte documente legal

aprobate, din care rezulta cuantumul taxei pe valoarea adaugata, precum si

documentele care atesta achitarea facturilor fiscale sau a documentelor legal

aprobate, conform modelului prezentat in anexa nr.2 care face parte integranta din

prezentele norme.”

Afirmatia petentei potrivit careia aviziul Comisiei de Avizare a Lacasurilor de

Cult din Subordinea Ministerului Culturii si Cultelor nu mai este necesar,  comisia s-a

desfiintat prin H.G.78/2005 privind organizarea Ministerului Culturii si Cultelor, nu poate fi

retinuta in solutionarea favorabila a  contestatiei intrucat : la data achizitionarii materialelor

cuprinse in factura fiscala nr din 28.09.2004,  H.G.742/2003 in baza caruia a fost constituita
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comisia era in vigoare si implicit si comisia, iar avizul comisiei pentru efectuarea lucrarilor

era o conditie obligatorie pentru justificarea restituirii TVA.

Sustinerea petentei potrivit careia factura fiscala care face obiectul cererii de

rambursare a TVA a fost achitata in totalitate in trimestrul pentru care se solicita rambursarea

nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei intrucat :

� chitanta emisa de S.C A” S.R.L. Sibiu avand seria SBVOL nr./02  si numerotata de

societate cu nr./29.09.2004 in valoare de XXXXXX lei – reprezinta plata partiala

pentru alta factura decat cea pentru care se solicita rambursarea TVA respectiv

“contravaloarea facturii XXX” ;

� contractul de sponsorizare nr.9/02.08.2004, incheiat intre sponsor si   beneficiar nu

este documentul de plata pentru suma de XXXXXXXlei, este un acord de vointa

intre cele doua parti privind sponsorizarea cu suma de  lei a lucrarilor de construire

a unei biserici parohiale in– zona X din Sibiu ;

� virarea sumei de XXXXXX lei din contul SPONSORULUI in contul PETENTEI, dau

direct in contul furnizorului   nu este sustinuta cu documente.

Intrucat nu sunt indeplinite conditiile obligatorii pentru justificarea cererii de

rambursarea TVA aferenta construirii lacasurilor de cult respectiv lipsa avizului Comisiei de

Avizare a Lacasurilor de Cult aflata in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si a

documentelor de plata integrala a facturii pentru care se solicita restituirea, in mod justificat

organul de  control nu a acceptat restituirea TVA in suma de XXXXXX lei, solicitata prin

cererea de restituire nrXXXX/2004.

Pentru considerentele retinute in temeiul art.179 (1) si art. 180 (5) din

O.G.92/2003 republicata,
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       1. Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de XXXXX lei reprezen -

tand TVA.

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 30 de zile de

la comunicare.


