
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DAMBOVITA
         BIROUL SOLUTIONARE  CONTESTATII

  
DECIZIA NR.67/2006

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost sesizata
de Activitatea de inspectie fiscala Dambovita asupra contestatiei
inregistrata sub nr. ... din data de ..., formulata de societatea comerciala
... S.A., strada ..., nr. ..., ..., judetul ....., avand codul fiscal ...,
inmatriculata la O.R.C. Dambovita sub numarul ..., reprezentata prin
directorul general ....

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere nr. ...
din data de ... privind obligatiile fiscale suplimentare in suma de ... lei
RON, reprezentand taxa pe valoarea adaugata.

Contestatia a fost formulata in termenul legal, este semnata de
reprezentantul legal al contestatoarei, avand anexata la dosarul cauzei
imputernicirea avocatiala nr. ... din data de ..., in original.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
175, 176, si 179 alin. (1) pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
Procedura Fiscala, republicat cu modificarile si completarile ulterioare,
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este competenta sa
solutioneze contestatia formulata de societatea comerciala ... S.A. din
....

I. Petenta contesta suma de ... lei RON, reprezentand taxa pe
valoarea adaugata, aferenta lucrarilor executate catre Primaria ...
conform contractului de executie lucrari nr. ... din data de ...
reprezentand lucrari de reparatii la obiectivul "Reabilitare pod peste raul
Ialomita la Teis - ...".

Fondurile care au acoperit spezele lucrarii angajate, sunt cu
destinatie speciala, nerambursabile. Scutirea la plata a taxei pe valoarea
adaugata este acordata in consideratia imprejurarii ca fondurile utilizate
la realizarea lucrarii provin din imprumuturi nerambursabile, lucrarile
sunt reale, au fost executate pe deplin si au fost insotite de toate
documentele financiar contabile. Lucrarile au fost incepute in luna aprilie
asa cum stipula contractul si dispozitia de incepere a lucrarilor, iar
eliberarea certificatului de scutire a taxei pe valoarea adaugata a
parcurs un circuit birocratic foarte greoi, desi cererea a fost
contemporana cu semnarea contractului, rezolvarea acesteia depaseste
o luna de zile.  



Avand in vedere cele prezentate, petentul solicita admiterea
contestatiei si stingerea creantelor bugetare contestate stabilite prin
decizia de impunere atacata.

II. In Raportul de Inspectie Fiscala incheiat la data de ... de
Directia Controlului Fiscal Dambovita, care a stat la baza emiterii  
Deciziei de impunere nr. ... din data de ... au fost stabilite obligatii fiscale
suplimentare in suma de ... lei RON, reprezentand taxa pe valoarea
adaugata.

In punctul de vedere prezentat de Directia Controlului Fiscal, se
precizeaza ca in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din din
O.M.F.P. nr. 141/2004, pentru aprobarea Normelor privind aplicarea
scutirii de taxa pe valoarea adaugata, certificatul de scutire a taxei pe
valoarea adaugata este valabil pentru livrarile de bunuri si preatarile de
servicii efectuate de la data eliberarii pe toata durata de realizare a
obiectivului. Societatea comerciala ... S.A. a incalcat prevederile legale
mentionate, fapt pentru care organul de inspectie fiscala a determinat
taxa pe valoarea adaugata suplimentara in suma de ... lei RON.  

Din cele prezentate, rezulta ca organul de inspectie fiscala a
procedat conform reglementarilor legale, in consecinta se propune
respingerea contestatiei.

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost investita
sa analizeze daca suma de ... lei RON, reprezentand taxa pe valoarea
adaugata este datorata bugetului general consolidat.

In fapt, Inspectia fiscala s-a desfasurat la societatea comerciala ...
S.A. din ..., in baza solicitarii societatii comerciale de rambursare a
soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata din decontul lunii
august 2006.

Societatea comerciala ... S.A. din ..., a incheiat cu Primaria ...
contractul nr. ... din data de... reprezentand lucrari de reparatii la
obiectivul "Reabilitare pod peste raul Ialomita la Teis - ...". D.G.F.P.
Dambovita a eliberat pentru Primaria ... certificat de scutire a taxei pe
valoarea adaugata  nr. ... din data de ..., in conformitate cu Legea nr.
571/2003 art. 143 alin. 1 lit. I, certificatul a fost eliberat pentru realizarea
obiectivului "Reabilitare pod peste raul Ialomita la Teis - ..." contract de
finantare nerambursabila din cadrul programului PHARE 2001. Valoarea
obiectivului din contractul nr. ... din data de ... este de ... euro, pentru



care societatea comerciala a efectuat lucrari in lunile aprilie si mai 2006,
lucrari care au fost facturate cu facturile fiscale:
-  nr. ... - in valoare de ... lei RON, cu taxa pe valoarea adaugata in suma
de ... lei RON, (avans lucrare);
- nr. ... - in valoare de ... lei RON, cu taxa pe valoarea adaugata in suma
de ... lei RON;
- nr. ... - in valoare de ... lei RON, cu taxa pe valoarea adaugata in suma
de ... lei RON, suma din care s-a stornat ... lei RON cu taxa pe valoarea
adaugata aferenta de ... lei RON, (lichidandu-se avansul);
- nr. ... s-a stornat factura ... in suma de .... lei RON cu taxa pe valoarea
adaugata aferenta de ... lei RON, iar prin factura ... s-a refacturat ... lei
RON fara taxa pe valoarea adaugata;
- nr. ... s-a stornat factura de avans nr. ... iar prin factura ... s-a refacut
avansul de ... lei RON fara taxa pe valoarea adaugata;
- nr. ... - diferenta contravalorii lucrarilor efectuate in luna aprilie si mai in
suma de... lei RON pentru aprilie si ... lei RON pentru mai, sume
facturate fara taxa pe valoarea adaugata.

Din cele prezentate se poate retine ca organul de inspectie fiscala
a considerat ca certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata este
valabil pentru prestatiile de servicii efectuate de la data eliberarii,
respectiv dupa 25.05.2006 pe toata durata de realizare a obiectivului, in
conformitate cu O.M.F.P. nr. 141/2004, pentru aprobarea Normelor
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, in care se face
precizarea ca certificatul de scutire a taxei pe valoarea adaugata este
valabil pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de la
data eliberarii pe toata durata de realizare a obiectivului.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile urmatoarelor
articole: 

- art. 5 alin. 4 din O.M.F.P. nr. 141/2004 pentru aprobarea
Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adugat pentru
livrarile de bunuri si prestrile de servicii finantate din ajutoare sau din
împrumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme
internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strintate si
inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevzut la art. 143 alin. (1) lit. l)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevede:“(4) Certificatul de
scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat este valabil pentru livrarile
de bunuri si prestarile de servicii efectuate de la data eliberarii, pe toata
durata de realizare a obiectivului sau, dupa caz, a proiectului, în
conditiile în care se face dovada existentei sursei de finantare din
fondurile prevazute la art. 1 si 2. În situatia în care ulterior eliberarii
certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugat se schimba
contractorii sau subcontractorii ori se suplimenteaza fondurile initiale si
se încheie contracte noi pentru realizarea obiectivului sau proiectului,



certificatul initial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea
conditiilor prevazute de prezentele norme, mentionându-se data de la
care modificarea/suplimentarea este valabila.”

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul art.
5 alin. 4 din O.M.F.P. nr. 141/2004 pentru aprobarea Normelor privind
aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adugat pentru livrarile de bunuri si
prestrile de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi
nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme
internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strintate si
inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazut la art. 143 alin. (1) lit.
l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborat cu art. 68^1, art.
179, art. 180, art 181, art. 186 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se:

DECIDE

1. Respingerea ca neantemeiata legal a contestatiei nr. ... din data
de ... a societatii comerciale ... S.A., pentru suma de ... lei RON,
reprezentand taxa pe valoarea adaugata.

2. In conformitate cu prevederile art. 188 alin (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului Dambovita.

DIRECTOR EXECUTIV


