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DECIZIA nr.146/ 28.11.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. 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 - Activitatea de Control
Fiscal Constan�a prin adresa nr………… din …….10.2005, înregistrat�
la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…….10.2005, cu privire la
contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L., cu sediul în
Constan�a, Pia�a ……………… nr……, CUI ………………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� T.V.A. în sum� de
………………… lei respins� la rambursare prin Decizia de rambursare
nr……………/…….09.2005 emis� de SAF - ACF Constan�a precum �i T.V.A.
de plat� în sum� de …………… lei, dobânzi de întârziere  în cuantum
de ………… lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ………… lei,
stabilite suplimentar de S.A.F. - A.C.F. Constan�a prin Decizia
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite
de inspec�ia fiscal� nr……………/…….09.2005, ambele acte
administrative fiind întocmite în baza Raportului de inspec�ie
fiscal� din data de …….09.2005.

Contesta�ia a fost introdus� de împuternicitul societ��ii,
în baza împuternicirii avoca�iale nr………… din data de …….10.2005
fiind îndeplinite prevederile art.176 lit.e) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2005 �i a
fost depus� în termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act
normativ, fiind înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub
nr.9814/ 11.10.2005.

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� în 2005, Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice
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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 …….10.2005, societatea CONSTANTA SRL prin
împuternicit, formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de
rambursare nr………/…….09.2005 precum �i a Deciziei de impunere
nr…………/…….09.2005, solicitând anularea acestora, acordarea
dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în cuantum de
……………… lei aferent� gestiunii delegate �i rambursarea în
consecin��  a T.V.A. în sum� de ……………… lei.

În sus�inerea contesta�iei, petenta invoc� nulitatea
deciziei de rambursare ……………/…….09.2005 f�când trimitere la
art.82 din Codul de procedur� fiscal� �i la Cap. 2 pct. A.5 din
OMF nr.967/06.07.2005 aplicabil deconturilor aferente lunii
iulie 2005, cu motivarea c� nu se pot emite „dou� acte
administrativ fiscale pentru acelea�i sume”.

Contestatara apreciaz� c�, întrucât organele fiscale au
modificat TVA deductibil prin respingerea dreptului de deducere
a sumei de ……………… lei, era obligatorie emiterea unei „ Decizii
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite
de inspec�ia fiscal�”, care are �i rol de decizie de rambursare
TVA.

Petenta consider� c� emiterea unei decizii de rambursare
este contrar� dispozi�iilor legale, motiv pentru care solicit�
anularea acesteia.

În ceea ce prive�te respingerea dreptului de deducere a
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……………… lei cu consecin�a
respingerii dreptului de rambursare a sumei de ……………… lei,
petenta sus�ine c� prin luarea acestei m�suri organul fiscal a
dovedit incoeren�� �i acordarea unui tratament diferit în
situa�ii identice deoarece, în acelea�i condi�ii de fapt �i de
drept, organele fiscale au acordat societ��ii pân� în luna
aprilie 2004 dreptul de rambursare a taxei aferent�
cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea instala�iilor
sistemului de iluminat stradal, construc�iei de fântâni
arteziene, repara�iilor efectuate la instala�iile de iluminat
ornamental, pentru ca ulterior, f�r� s� intervin� nici o
modificare de ordin legislativ, acest drept s�-i fie refuzat.

Se apreciaz� c� prin tratamentul fiscal aplicat, organele
fiscale au înc�lcat principiul privind aplicarea aceluia�i regim
juridic pentru situa�ii identice sau similare, prev�zut la art.3
lit.c) din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit� etic� al
func�ionarilor publici, precum �i dispozi�iile art.12 alin.3 din
acela�i act normativ, privind promovarea unor solu�ii identice
sau similare raportate la aceea�i categorie de situa�ii de fapt.
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Pe fond, contestatara sus�ine c� are dreptul s� beneficieze
de deducerea T.V.A. în sum� de ……………… lei cu consecin�a
ramburs�rii T.V.A. în cuantum de ……………… lei deoarece
îndepline�te condi�iile prev�zute la art.145 alin.3 din Codul
fiscal, respectiv:

a) este persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de
T.V.A.;

b) realizeaz� opera�iuni impozabile din care ob�ine
venituri supuse T.V.A., provenind din:

• contractul de închiriere nr………/…….05.2002 ce are ca
obiect acordarea de c�tre societate a unui drept de
folosin�� Consiliului Local Constan�a asupra
componentelor sistemului public de iluminat reabilitat;

• conven�ia încheiat� cu Prim�ria mun.Constan�a ce are ca
obiect prest�ri servicii efectuate de societate legate
de gestiunea delegat� a str�zilor, trotuarelor, aleilor
�i parcajelor, sistemului de semaforizare �i sistemului
de indicatoare rutiere aflate în patrimoniul
mun.Constan�a.

c) cheltuielile efectuate au fost destinate realiz�rii unor
investi�ii �i au fost finan�ate în totalitate din
bugetul local, sub forma major�rii de capital, situa�ie
în care sunt incidente prevederile art.145 alin.13 din
Codul fiscal conform c�rora se acord� dreptul de
deducere a taxei aferent� obiectivelor de investi�ii
finan�ate de la bugetul local.

Referitor la dispozi�iile art.11 din Legea nr.571 privind
Codul fiscal invocate de c�tre organul de control, petenta
apreciaz� c� acestea nu au nici o inciden�� în spe�� deoarece
opera�iunile realizate de societate au un scop economic,
ob�inându-se venituri din prest�rile de servicii constând în
administrarea pe baza gestiunii delegate a sistemului public de
iluminat, a tramei stradale, a trotuarelor, aleilor, a
parc�rilor, sistemului de semaforizare �i sistemului de
indicatoare rutiere, prin punerea acestora la dispozi�ia
Prim�riei mun.Constan�a.

Petenta justific� faptul c� rela�ia cu Prim�ria
mun.Constan�a are un caracter comercial �i un scop economic prin
aceea c� “prin cheltuieli asigurate �i recuperate în
integralitate din bugetul local, societatea ob�ine venituri
pentru activitatea de administrare a domeniului public în baza
contractelor încheiate cu Prim�ria mun.Constan�a”.

Referitor la punctul de vedere exprimat de organul de
control potrivit c�ruia societatea ar putea deduce T.V.A.
aferent� opera�iunilor men�ionate dac� ar refactura facturile
primite de la firmele prestatoare Consiliului Local �i ar
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colecta T.V.A., petenta apreciaz� c� acesta este contrar legii
�i dovede�te subiectivism în interpretarea reglement�rilor
fiscale.

În acest sens, invoc� dispozi�iile art.137 alin.3 lit.e)
din Codul fiscal potrivit c�rora nu se cuprind în baza de
impozitare sumele achitate de furnizor/ prestator în contul
clientului �i care apoi se deconteaz� acestuia precum �i
dispozi�iile art.145 alin.7 conform c�rora nu poate fi dedus�
T.V.A. pentru bunurile �i serviciile achizi�ionate de
furnizori/prestatori în contul clien�ilor �i care apoi se
deconteaz� acestora.

Pentru motivele expuse, contestatara solicit� admiterea
contesta�iei cu consecin�a desfiin��rii în totalitate a actelor
atacate ca fiind nelegale �i a ramburs�rii sumei de ……………… lei.

II. În vederea solu�ion�rii cererii de rambursare a
soldului sumei negative a T.V.A. în cuantum de ……………… lei,
înregistrat� la A.F.P. Constan�a sub nr……………/…….08.2005,
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.F. - A.C.F.
Constan�a au procedat la verificarea opera�iunilor desf��urate
în luna iulie 2005 de societate, întocmind în acest sens
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de …….09.2005.

Urmare controlului s-a constatat c� din totalul T.V.A.
deductibil� în cuantum de …………… lei înregistrat� de societate,
taxa în sum� de ……………… lei este aferent� cheltuielilor efectuate
pentru reabilitarea sistemului de iluminat stradal �i pentru
lucr�ri de modernizare �i reabilitare a tramei stradale care
sunt în gestiunea delegat� în baza H.C.L.M. nr.351/2001 emis� de
Consiliul Local al mun.Constan�a, în baza Legii nr.326/2001 �i a
c�ror surs� de finan�are o reprezint� alocarea de sume din
bugetul local prin majorarea capitalului social al societ��ii de
c�tre Consiliul Local al mun.Constan�a, în calitate de asociat
unic al societ��ii.

Invocând dispozi�iile art.145 alin.(3) din Legea
nr.571/2003 conform c�rora orice persoan� impozabil�
înregistrat� ca pl�titor de T.V.A. are dreptul s� deduc� taxa
dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile precum �i cele
ale art.11 alin.(1) din acela�i act normativ potrivit c�rora, la
stabilirea unui impozit sau tax� autorit��ile fiscale pot s� nu
ia în considerare o tranzac�ie care nu are un scop economic sau
pot reîncadra forma unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul
economic al acesteia, organele de control au stabilit c�
societatea nu are drept de deducere pentru T.V.A. în sum� de
……………… lei aferent� cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea
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drumurilor, între�inerea �i repararea sistemului de iluminat
stradal.

Punctul de vedere al organelor de inspec�ie fiscal� este c�
societatea CONSTANTA SRL ar putea s� deduc� T.V.A. aferent�
opera�iunilor efectuate numai în situa�ia în care ar primi
facturile de la firmele prestatoare �i ar refactura la rîndul
s�u cu T.V.A. colectat� Consiliului Local al mun.Constan�a care
face �i plata acestor facturi.

Urmare constat�rilor efectuate a fost recalculat� T.V.A.,
rezultând c� societatea nu are drept de rambursare a taxei
solicitat� în cuantum de …………… lei ci datoreaz� un debit
suplimentar stabilit de organele de control în sum� de ………………
lei.

La acest debit s-au calculat obliga�ii accesorii constând
în dobânzi în sum� de ………… lei �i penalit��i de întârziere în
cuantum de ………… lei.

În baza raportului de inspec�ie fiscal� din …….09.2005
S.A.F. - A.C.F. Constan�a a emis Decizia de impunere
nr…………/…….09.2005 pentru T.V.A. suplimentar� stabilit� la
control în sum� de …………… lei �i pentru obliga�iile accesorii
aferente în cuantum total de …………… lei, temeiurile de drept
invocate fiind art.145 alin.(3) �i art.11 alin.(1) din Legea
nr.571/2003 .

În baza aceluia�i Raport de inspec�ie fiscal�, SAF - ACF
Constan�a a emis Decizia de rambursare a taxei pe valoarea
ad�ugat� nr…………/…….09.2005, prin care a fost respins� la
rambursare în totalitate taxa în sum� de …………… lei solicitat� de
societate.

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

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� m�sura privind
neadmiterea deducerii taxei pe valoarea ad�ugat� în cuantum de
……………… lei cu consecin�a respingerii ramburs�rii taxei în sum�
de ……………… lei prin Decizia de rambursare nr…………/…….09.2005
precum �i stabilirea taxei de plat� în cuantum de …………… lei prin
Decizia de impunere nr…………/…….09.2005 ambele emise de S.A.F. -
A.C.F. Constan�a, este întemeiat� legal.

În fapt, prin decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� cu
op�iune de rambursare înregistrat la Administra�ia Finan�elor
Publice Constan�a sub nr……………/…….08.2005, societatea a solicitat
rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea ad�ugat�
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aferent lunii iulie în sum� de …………… lei, rezultat ca diferen��
între taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� în sum� de …………… lei
�i taxa colectat� în cuantum de ……………… lei.

În baza acestei solicit�ri organele de inspec�ie fiscal�
din cadrul A.C.F. Constan�a au efectuat o verificare finalizat�
prin întocmirea Raportului de inspec�ie din data de …….09.2005
prin care au constatat c� societatea nu întrune�te condi�iile de
rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� solicitat� în cuantum de
……………… lei �i, mai mult, datoreaz� un debit suplimentar în sum�
de ……………… lei, precum �i obliga�ii accesorii aferente constând
în dobânzi �i penalit��i de întârziere în cuantum total de
……………… lei.

În baza acestui raport, organele de inspec�ie fiscal� au
emis Decizia de rambursare nr…………… din …….09.2005 prin care a
fost respins� taxa în sum� de …………… lei, acest act fiind
considerat de societate ca lovit de nulitate pentru motivul c� a
fost emis în mod nelegal.

În drept, potrivit art.83 din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedur� fiscal�, republicat� în 2005:

“(1) Impozitele, taxele,contribu�iile �i alte sume datorate
bugetului general consolidat  se stabilesc astfel:

a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.80 alin.(2)
�i art.84 alin.(4);

b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte
cazuri.

(2) Dispozi�iile alin.(1) sunt aplicabile �i în cazurile în
care impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate
bugetului general consolidat sunt scutite la plat� conform
reglement�rilor legale, precum �i în cazul unei ramburs�ri de
tax� pe valoarea ad�ugat�”.

Referitor la decizia de impunere, la art.84 din Codul de
procedur� fiscal� se precizeaz� c�:

“Decizia de impunere se emite de organul fiscal
competent.Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte
ori acesta modific� baza de impunere”,
iar în ceea ce prive�te forma �i con�inutul deciziei de
impunere, la art.85 din acela�i Cod se prevede c� aceasta
trebuie s� îndeplineasc� condi�iile prev�zute la art.43 �i în
plus, categoria de impozit, tax�, contribu�ie, baza de impunere,
precum �i cuantumul acestora pentru fiecare perioad� impozabil�.
Conform art.86 lit.a) din acela�i act normativ:

“Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte
administrative fiscale : a) deciziile privind ramburs�ri de tax�
pe valoarea ad�ugat� �i deciziile privind restituiri de
impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri ale bugetului
general consolidat;[…]”.
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În  spe�� sunt incidente �i prevederile art.107 din O.G.
nr.92/2003 din Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2005,
unde se precizeaz�:

“(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[…]”.

Având în vedere prevederile legale men�ionate se re�ine c�
decizia de impunere, ca titlu de crean��, se emite doar pentru
obliga�ii fiscale datorate bugetului general consolidat,
stabilite suplimentar cu ocazia inspec�iei fiscale, ca urmare a
modific�rii bazei de impunere printr-un raport de inspec�ie
fiscal�.

În spe��, se re�ine c� prin raportul de inspec�ie din data
de …….09.2005 organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�
societatea nu întrune�te condi�iile de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� în sum� de ……………… lei din totalul taxei
deductibile în cuantum de ……………… lei înregistrat� de societate.
Consecin�a fiscal� a acestei constat�ri a fost respingerea f�r�
drept de preluare în decontul lunii urm�toare a T.V.A. în sum�
de ……………… lei solicitat� la rambursare precum �i stabilirea
T.V.A. de plat� în cuantum de ……………… lei, împreun� cu
obliga�iile de plat� accesorii în sum� total� de ……………… lei.

În acest caz, prin diminuarea taxei pe valoarea ad�ugat�
deductibil� înregistrat� de societate în sum� de …………… lei cu
taxa în sum� de ……………… lei constatat� a fi f�r� drept de
deducere se re�ine c� baza de impunere a taxei pe valoarea
ad�ugat� de rambursat, calculat� ca diferen�� între taxa
deductibil� r�mas� (…………… lei) �i taxa colectat� (…………… lei), a
fost modificat� de organul de control. Drept urmare, a rezultat
o tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� în cuantum de …………… lei, ca
rezultat al diferen�ei între taxa pe valoarea ad�ugat� colectat�
în sum� de ……………… lei  �i taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�
în sum� de ……………… lei.

În aceast� situa�ie, organul de inspec�ie fiscal� a
procedat la emiterea Deciziei de impunere nr…………/…….09.2005, în
temeiul prevederilor art.84 �i 107 din Codul de procedur�
fiscal�, republicat în 2005.

Afirma�ia petentei potrivit c�reia pentru spe�a în cauz�
era obligatorie numai emiterea unei „Decizii de impunere privind
obliga�iile fiscale suplimentare” care are rol �i de decizie de
rambursare a  TVA, precum �i faptul c� emiterea �i a unei
decizii de rambursare este contrar� dispozi�iilor legale,
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consider�m c� este nefundamentat�, fiind întemeiat� pe
interpretarea subiectiv� a textelor de lege aplicabile în spe��.

Astfel, potrivit prevederilor Cap.C, pct.3 din O.M.F.
nr.967/2005 privind aprobarea Metodologiei de solu�ionare a
deconturilor cu sume negative de tax� pe valoarea ad�ugat� cu
op�iune de rambursare, aplicabil deconturilor aferente lunii
iulie 2005, Cap.C, pct.3,

„Dac�, în urma controlului fiscal, se stabilesc diferen�e,
care afecteaz� suma solicitat� la rambursare, compartimentul cu
atribu�ii în domeniul inspec�iei fiscale emite Decizia de
rambursare, pe care o comunic� pl�titorului. Modelul �i
con�inutul acestei decizii se aprob� prin ordin al ministrului
finan�elor publice.”

Întrucât organele de inspec�ie  au stabilit diferen�e care
au afectat suma solicitat� la rambursare, acestea au procedat în
mod legal la emiterea deciziei de rambursare, în conformitate cu
prevederile mai sus invocate.

Modelul deciziei de rambursare cuprinde dou� rubrici,
respectiv: T.V.A. solicitat� la rambursare �i T.V.A. aprobat� la
rambursare, diferen�a dintre acestea reprezentând în fapt T.V.A.
respins� la rambursare.

Prin urmare, modelul deciziei de rambursare nu corespunde
situa�iei în care, în urma efectu�rii controlului fiscal, se
respinge în totalitate rambursarea T.V.A. solicitat� �i în plus,
se stabile�te o tax� suplimentar� de plat� de c�tre
contribuabili.

În acest caz, devin incidente dispozi�iile art.83
coroborate cu cele ale art.84 din Codul de procedur� fiscal�,
republicat în 2005, respectiv se emite decizie de impunere de
c�tre organul de inspec�ie fiscal� pentru taxa pe valoarea
ad�ugat� de plat� constatat� suplimentar la control.

Totodat�, obligativitatea emiterii deciziei de impunere în
cazurile în care TVA deductibil� sau colectat� se modific� este
prev�zut� �i la Cap.2 pct.5, alin.(1) din O.M.F. nr.967/2005.

În spe��, se re�ine c� decizia de impunere
nr…………/…….09.2005 a fost emis� de S.A.F. - A.C.F. Constan�a
pentru diferen�a de tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� de ……………
lei iar decizia de rambursare nr………/…….09.2005 a fost emis�
pentru TVA respins� la rambursare în sum� de ……………… lei.

Pentru argumentele expuse, se va respinge ca neîntemeiat�
legal contesta�ia formulat� de petent� având ca obiect invocarea
nulit��ii Deciziei de rambursare nr……………/…….09.2005, emis� de
organele de inspec�ie fiscal�.
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În ceea ce prive�te fondul contesta�iei referitor la
legalitatea respingerii dreptului de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� în cuantum de …………… lei, se re�in urm�toarele:

Urmare controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal�
au stabilit c� societatea nu are drept de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� în cuantum de ……………… lei aferent�
cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea drumurilor �i
între�inerea �i repararea sistemului de iluminat stradal,
temeiul de drept invocat fiind art.145 alin.(3) �i art.11
alin.(1) din Legea nr.571/2003.

De asemenea, s-a precizat c� societatea ar putea s� deduc�
T.V.A. aferent� acestor opera�iuni numai în situa�ia în care ar
primi facturile de la firmele prestatoare �i ar refactura la
rândul s�u Consiliului Local Constan�a, colectând T.V.A..

Petenta contest� m�sura aplicat� de organele de inspec�ie
sus�inând c� întrune�te condi�iile de deducere a taxei în
conformitate cu dispozi�iile art.145 alin.(3) �i art.145
alin.(13) din Codul fiscal, respectiv realizeaz� opera�iuni
taxabile constând în acordarea unui drept de folosin��
Consiliului Local asupra componentelor sistemului public de
iluminat reabilitat �i efectueaz� prest�ri servicii c�tre
Prim�ria Constan�a legate de gestiunea delegat� a str�zilor,
trotuarelor, aleilor �i parcajelor, sistemului de semaforizare
�i sistemului de indicatoare rutiere aflate în patrimoniul
municipiului Constan�a iar cheltuielile efectuate de societate
reprezint� în fapt investi�ii proprii ce sunt finan�ate în
totalitate din bugetul local sub forma major�rii de capital.

Totodat�, contestatara afirm� c� în cazul s�u nu sunt
incidente dispozi�iile art.11 din Codul fiscal deoarece rela�ia
desf��urat� de societate cu Prim�ria Constan�a are un caracter
comercial �i un  scop economic întrucât, “prin cheltuieli
asigurate �i recuperate în integralitate din bugetul local,
societatea ob�ine venituri pentru activitatea de administrare a
domeniului public în baza contractelor încheiate cu Prim�ria
Municipiului Constan�a”.     

În sprijinul ac�iunii sale petenta invoc� faptul c�, în
perioada mai 2002 - martie 2004, în acelea�i condi�ii de fapt �i
de drept organele fiscale au acordat societ��ii dreptul de
rambursare a taxei aferent� cheltuielilor efectuate pentru
reabilitarea instala�iilor sistemului de iluminat stradal,
construc�iei de fântâni arteziene, repara�iilor efectuate la
instala�iile de iluminat ornamental, f�r� ca ulterior s�
intervin� vreo modificare de ordin legislativ care s� interzic�
acest lucru.

Totodat�, petenta critic� punctul de vedere al organelor de
inspec�ie potrivit c�ruia ar avea drept de deducere a taxei pe
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valoarea ad�ugat� dac� ar refactura cu T.V.A. colectat�
Consiliului Local facturile primite de la firmele prestatoare,
sus�inând c� acesta este contrar legii �i dovede�te subiectivism
în interpretarea reglement�rilor fiscale.

În acest sens, afirm� c� tocmai în aceast� situa�ie nu ar
beneficia de dreptul de deducere a taxei, deoarece, potrivit
dispozi�iilor art.137 alin.(3) lit.e) din Codul fiscal nu se
cuprind în baza de impozitare sumele achitate de
furnizor/prestator în contul clientului �i care apoi se
deconteaz� acestora  iar conform prevederilor art.145 alin.(7)
din acela�i act normativ, nu poate fi dedus� T.V.A. pentru
bunurile �i serviciile achizi�ionate de furnizori/prestatori în
contul clien�ilor �i care apoi se deconteaz� acestora.

În drept, potrivit dispozi�iilor art.145 alin.(3) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare:

“ 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 ce i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie
livrate �i pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate
sau urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�”.

De asemenea, conform art.11 alin.(1) din Cod:
“La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în

în�elesul prezentului cod, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în
considerare o tranzac�ie care nu are un scop economic sau pot
reîncadra forma unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul
economic al tranzac�iei”.

Conform prevederilor art.145 alin.(13) din Cod:
“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”.
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În spe��, se re�ine c� de�i m�sura privind respingerea
dreptului de deducere a taxei în cuantum de ……………… lei aferent�
cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea drumurilor,
între�inerea �i repararea sistemului de iluminat stradal este
motivat� în drept, în Raportul de inspec�ie nu este prezentat�
�i situa�ia de fapt care a determinat aplicarea dispozi�iilor
legale invocate, caz în care constat�rile organelor de inspec�ie
nefiind fundamentate, sunt în total� contradic�ie cu punctul de
vedere exprimat de contestatar�.

Astfel, în timp ce în urma inspec�iei efectuate s-a
constatat c�  achizi�iile de bunuri �i servicii pentru care s-a
dedus T.V.A. nu sunt destinate utiliz�rii în folosul
opera�iunilor taxabile, petenta sus�ine c� din exploatarea
bunurilor la care s-au efectuat cheltuielile respective, bunuri
ce au fost preluate în gestiune delegat� în anul 2001, ob�ine
venituri impozabile din punct de vedere al T.V.A..

În dovedirea acestei afirma�ii, la dosarul contesta�iei
petenta a anexat documente care infirm� concluzia organelor de
inspec�ie, respectiv:

1. Contractul de închiriere nr………/…….05.2002 încheiat cu
Consiliul Local Constan�a, având ca obiect acordarea unui drept
exclusiv de folosin�� asupra componentelor sistemului public de
iluminat reabilitat, pre�ul chiriei pentru anul 2005 fiind de
………………… lei inclusiv T.V.A.;

2. Conven�ia nr…………/…….03.2004 încheiat� cu Prim�ria Mun.
Constan�a având ca obiect prest�ri de servicii generate de
gestiunea delegat� a str�zilor, trotuarelor, aleilor �i
parcajelor aflate în patrimoniul mun.Constan�a, pre�ul
presta�iei pentru anul 2005 fiind stabilit la suma de …………… lei.

De asemenea, din Raportul de inspec�ie rezult� c�
tranzac�iile derulate de societate cu bunurile preluate în
gestiune delegat� nu au un scop economic, f�r� îns� ca organele
de inspec�ie s� expun� situa�ia de fapt �i considerentele care
au condus la aceast� constatare.

Totodat�, din cuprinsul Raportului rezult� c� taxa pe
valoarea ad�ugat� în cuantum de ……………… lei este aferent�
cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea drumurilor �i
între�inerea �i repararea sistemului de iluminat stradal.

În schimb, petenta sus�ine c� taxa este aferent�
investi�iilor proprii executate la bunurile preluate în gestiune
delegat�, situa�ie care intr� sub inciden�a prevederilor art.145
alin.(13) din Codul fiscal referitoare la dreptul de deducere a
taxei aferent� investi�iilor proprii finan�ate din bugetul
local.

În sprijinul afirma�iei sale petenta a depus la dosarul
contesta�iei „Lista de investi�ii în continuare �i repara�ii în
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conformitate cu hot�rârile Consiliului Local Municipal
Constan�a”, anex� la H.C.L.M. nr.221/25.05.2005.

Opinia exprimat� de organele de inspec�ie potrivit c�reia
societatea CONSTANTA SRL ar avea drept de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� numai în situa�ia în care ar primi facturile
de la firmele prestatoare �i ar refactura apoi aceste lucr�ri
Consiliului Local nu este argumentat� în fapt �i în drept, fiind
întemeiat� doar pe punctul de vedere al Direc�iei generale de
politici �i legisla�ie privind veniturile bugetului consolidat
din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, care îns� nu are un
caracter obligatoriu ci unul de îndrumare.

De�i din actul de control rezult� c� bunurile (sistemul
public de iluminat, str�zi, trotuare, alei, sistemul de
indicatoare rutiere �i semaforizare) pentru care s-au efectuat
achizi�iile care au determinat deducerea taxei pe valoarea
ad�ugat� apar�in domeniului public �i au fost predate în
gestiune delegat� societ��ii CONSTANTA SRL în baza H.C.L.M.
nr.351/2001, emis� în temeiul Legii serviciilor publice de
gospod�rie comunal� nr.326/2001, organele de inspec�ie nu au
analizat clauzele contractului de delegare a gestiunii care
reprezint� actul generator de raporturi juridice care st� la
baza  opera�iunilor �i tranzac�iilor desf��urate de societate,
în calitate de operator de servicii publice.

Având în vedere aspectele sesizate, se re�ine c� organul de
solu�ionare nu se poate pronun�a în spe�� deoarece nu are
posibilitatea de a verifica motivele de fapt �i de drept care au
stat la baza respingerii dreptului de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� în cuantum de ……………… lei.

Pentru acest motiv urmeaz� a se desfiin�a Raportul de
inspec�ie din data de …….09.2005 precum �i cele dou� acte
administrative întocmite în baza acestuia, respectiv: Decizia de
impunere nr……………/…….09.2005 pentru T.V.A. în sum� de …………… lei
�i Decizia de rambursare nr………/…….09.2005 pentru suma de ………………
lei reprezentând T.V.A. respins� la rambursare, ambele acte
întocmite de S.A.F. - A.C.F.Constan�a

Urmare acestei solu�ii se va întocmi un nou raport în care
se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere
faptic �i legal, în scopul determin�rii st�rii de fapt fiscale.

Având în vedere c� prin solu�ia pronun�at� s-a desfiin�at
Decizia de impunere nr…………/…….09.2005 pentru debitul stabilit
suplimentar de organele de inspec�ie, pe cale de consecin�� se
va desfiin�a acest act administrativ fiscal �i pentru
obliga�iile accesorii debitului, constând în dobânzi în sum� de
………… lei �i penalit��i de întârziere în cuantum de ………… lei.
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Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor
art.186 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�, se

DECIDE:

Desfiin�area Raportului de inspec�ie din data de …….09.2005
�i a actelor administrative fiscale emise în baza acestuia,
respectiv a Deciziei de rambursare nr………/…….09.2005 pentru
T.V.A. respins� la rambursare în sum� de ……………… lei �i a
Deciziei de impunere nr…………/…….09.2005 întocmit� de S.A.F. -
A.C.F. Constan�a pentru:

• T.V.A. în sum� de ……………… lei;
• Dobânzi în sum� de  ………… lei;
• Penalit��i de întârziere în sum� de ………… lei.
Urmare acestei solu�ii se va întocmi un nou act de control

care va avea în vedere strict considerentele deciziei de
solu�ionare.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a,
în termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2)
din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

M.L./5ex
28.11.2005


