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DECIZIA nr.117/07.09.2005
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 ………………2005, înregistrat�
la D.G.F.P. Constan�a sub nr……………/…………………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.suplimentar� în
sum� de ………………… lei stabilit� prin Decizia de impunere privind
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�
nr………………/f�r� dat�, întocmit� în baza Raportului de inspec�ie
fiscal� din data de ………………2005, precum �i T.V.A. respins� la
rambursare în sum� de ………………… lei, dispus� prin acela�i act
administrativ.

 Contesta�ia a fost introdus� de împuternicitul societ��ii, în
baza împuternicirii avoca�iale nr…………… din data de ………………2005,
fiind îndeplinite prevederile art.175 lit.e) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal� republicat� �i a fost depus� în
termenul prev�zut la art.176(1) din acela�i act normativ, fiind
înregistrat� la S.A.F. - A.C.F.Constan�a sub nr……………/…………………2005.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte condi�ii
de procedur�, prev�zute la art.175 �i 178(1) din O.G. nr.92/2003
republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a
s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. - A.C.F.Constan�a sub
nr…………… din …………………2005, societatea CONSTANTA prin împuternicit,
formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere nr…………/f�r�
dat� solicitând anularea acesteia pentru înc�lcarea dispozi�iilor
procedurale cu privire la elementele obligatorii pe care trebuie
s� le con�in� un act administrativ-fiscal, constând în:

a) lipsa numelui �i prenumelui persoanei împuternicite de
organul fiscal:

În acest sens, petenta sus�ine c� Decizia de impunere nr…………/
f�r� dat�, nu con�ine aceste elemente, care, conform prevederilor
art.42 alin.(2) lit.g) din Codul de procedur� fiscal� sunt
obligatorii a fi înscrise într-un act administrativ-fiscal, fiind
men�ionat� numai calitatea persoanelor împuternicite; petenta
apreciaz� c� aceast� situa�ie atrage  nulitatea absolut� a
actului, în temeiul prevederilor art.45 din Cod. 

b) lipsa elementelor referitoare la data la care a fost emis�
decizia de impunere �i a datei la care î�i produce efectele;

c) lipsa men�iunilor obligatorii privind denumirea organului
fiscal emitent �i privind denumirea organului fiscal la care se
poate depune contesta�ia, conform Deciziei rezultând c� aceasta a
fost emis� de S.A.F. - A.C.F. f�r� a fi indicat� localitatea �i
adresa.

d) lipsa men�ion�rii bazei de impunere, a�a cum este aceasta
definit� la art.137 din Codul fiscal, atât pentru T.V.A. stabilit�
suplimentar cât �i pentru T.V.A. respins� la rambursare.

În acest sens, petenta sus�ine c� din cuprinsul deciziei de
impunere nu rezult� care sunt veniturile pentru care s-a stabilit
T.V.A. suplimentar� în cuantum de ……………… lei sau care sunt
cheltuielile pentru care a fost respins� la rambursare suma de
……………… lei.

 În ceea ce prive�te respingerea dreptului de rambursare a
sumei de ……………… lei petenta sus�ine c� aceasta reprezint�  T.V.A.
aferent� cheltuielilor efectuate în scopul realiz�rii
opera�iunilor taxabile derivând din gestiunea delegat� de c�tre
Consiliul Local Constan�a, iar prin luarea acestei m�suri organul
fiscal a dovedit incoeren�� �i acordarea unui tratament diferit în
situa�ii identice. Petenta justific� aceast� opinie prin faptul
c�, 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�ii efectuate la instala�iile de iluminat ornamental, pân�
în luna aprilie 2004, pentru ca ulterior, f�r� s� intervin� nici o
modificare de ordin legislativ, acest drept s� fie refuzat.

Se apreciaz� c� prin tratamentul fiscal aplicat, organele
fiscale au înc�lcat principiul privind aplicarea aceluia�i regim
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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.

Pe fond, contestatara sus�ine c� are dreptul s� beneficieze
de rambursarea T.V.A. în cuantum de ……………… lei deoarece
îndepline�te condi�iile prev�zute la art.145 alin.3 din Codul
fiscal, respectiv este persoan� impozabil� înregistrat� ca
pl�titor de T.V.A., realizeaz� opera�iuni impozabile din care
ob�ine venituri supuse T.V.A., provenind din:

-contractul de închiriere nr………/…………………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.

Petenta mai sus�ine c�, pentru realizarea opera�iunilor
taxabile se înregistreaz� cheltuieli, sursa realiz�rii acestora
fiind sumele acordate de la bugetul local sub forma major�rii de
capital, situa�ie în care legiuitorul a prev�zut în mod expres
posibilitatea deducerii T.V.A. aferent� acestor cheltuieli.

Referitor la dispozi�iile art.11 din Legea nr.571 privind
Codul fiscal, invocate de c�tre organul de control, petenta
apreciaz� c� 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 afirma�ia organului de control potrivit c�reia
societatea ar putea deduce T.V.A. aferent� opera�iunilor
men�ionate dac� ar refactura facturile primite de la firmele
prestatoare cu T.V.A. colectat, Consiliului Local, petenta
apreciaz� c� aceasta este contrar� legii �i dovede�te subiectivism
în interpretarea reglement�rilor fiscale. În acest sens, invoc�
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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.

Contestatara mai apreciaz� c� în spe�� sunt incidente �i
dispozi�iile art.145 alin.13 din Codul fiscal conform c�rora se
acord� dreptul de deducere a T.V.A. aferent� obiectivelor de
investi�ii finan�ate de la bugetul local, dispozi�ii ce nu au fost
avute în vedere de organul de control.

Pentru motivele expuse, contestatara solicit� admiterea
contesta�iei cu consecin�a desfiin��rii în totalitate ca nelegale
a actelor atacate �i a acord�rii dreptului societ��ii la
rambursarea sumei de ……………………… lei.

II. Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr……………, f�r� dat�, a
fost întocmit� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie
fiscal� din data de ………………2005.

Raportul de inspec�ie fiscal� a fost întocmit de c�tre organele
S.A.F. - A.C.F. Constan�a în vederea solu�ion�rii adresei
nr…………/…………………2005 emis� de A.F.P. Constan�a privind rambursarea
soldului sumei negative a T.V.A.în sum� de ……………… lei din decontul
lunii martie 2005, înregistrat la organul fiscal sub nr…………… din
………………2005.

Urmare verific�rii opera�iunilor desf��urate în luna martie
2005 s-a constatat c� T.V.A. deductibil� înregistrat� de societate
a rezultat ca urmare a cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea
sistemului de iluminat stradal, construc�ia de fântâni arteziene,
lucr�ri de modernizare, 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.

Din eviden�a contabil� analitic� organizat� de societate pe
fiecare activitate desf��urat� a rezultat c� T.V.A. în sum� de
………………… lei este aferent� cheltuielilor efectuate pentru
reabilitarea drumurilor �i între�inerea �i repararea sistemului de
iluminat stradal a c�ror surs� sunt viramentele efectuate cu titlu
de capital social, 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
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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
suma de ………………… lei reprezentând T.V.A. aferent� cheltuielilor
efectuate pentru reabilitarea drumurilor, între�inerea �i
repararea sistemului de iluminat stradal, construc�ia de fântâni
arteziene.

De asemenea, s-a constatat c� societatea a înregistrat în
contul 4428 - „T.V.A. neexigibil�” suma de ………………… lei
reprezentând T.V.A. aferent� facturilor emise pentru prest�ri
servicii asfaltice, înc�lcând prevederile art.134 alin.(5) lit.a)
privind exigibilitatea T.V.A.

Urmare recalcul�rii T.V.A., fa�� de suma negativ� a taxei
solicitat� la rambursare în cuantum de …………………… lei a rezultat un
debit suplimentar stabilit de organele de control în sum� de
………………… lei precum �i T.V.A.respins� la rambursare f�r� drept de
preluare în sum� de ……………… lei, fiind admis� rambursarea taxei în
cuantum de …………………… lei.

În baza raportului de inspec�ie fiscal� a fost emis� Decizia
de impunere nr……………/f�r� dat�, pentru urm�toarele “obliga�ii
fiscale suplimentare”:
  - taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ………………… lei, stabilit�
suplimentar pentru înregistrarea în contul 4428 - ”T.V.A.
neexigibil�” a taxei colectat� din facturile emise, f�r� a se
indica baza impozabil� la care a fost calculat�;
  - taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ………………… lei, respins� la
rambursare pentru nerealizarea de opera�iuni taxabile pentru
T.V.A. dedus�.   

   
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� Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a se poate investi cu
solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulate de societatea
CONSTANTA S.R.L., în condi�iile în care, urmare solu�ion�rii
cererii de rambursare �i întocmirii raportului de inspec�ie
fiscal� organele de inspec�ie din cadrul S.A.F. - A.C.F.Constan�a
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au emis decizie de impunere �i nu decizie de rambursare conform
prevederilor Ordinului nr.338/2004.

În fapt, societatea a solicitat prin decontul de tax� pe
valoarea ad�ugat� cu op�iune de rambursare înregistrat la
Administra�ia Finan�elor Publice Constan�a sub
nr……………/…………………2005, rambursarea soldului sumei negative a taxei
pe valoarea ad�ugat� la data de 31.03.2005, în sum� de ……………………
lei.

În baza acestei solicit�ri organele de inspec�ie fiscal� din
cadrul A.C.F. - Constan�a au întocmit raportul de inspec�ie
fiscal� din ………………2005 prin care au respins la rambursare f�r�
drept de preluare în decont suma de ………………… lei, au stabilit un
debit suplimentar în sum� de ………………… lei �i au acordat drept de
rambursare pentru suma de ………………… lei.

În baza acestui raport organele de inspec�ie fiscal� au emis
Decizia de impunere nr…………/f�r� dat�, act ce a fost contestat de
societate în ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� repins� la
rambursare f�r� drept de preluare.

În drept, potrivit art.82 din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedur� fiscal�, republicat�:

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

a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.79 alin.(2) �i
art.83 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�”.

La art.85 lit.a) din acela�i act normativ, se precizeaz�:
“ 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;[…]”.

În  spe�� sunt incidente �i prevederile art.106 din O.G.
nr.92/2003 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 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� urmare inspec�iei, se modific� baza de impunere, raportul
întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere.În cazul în
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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
ca urmare a modific�rii bazei de impunere printr-un raport de
inspec�ie fiscal�.

Ori, se re�ine c� prin raportul de inspec�ie fiscal� din data
de ………………2005 din suma de ……………… lei solicitat� la rambursare
organele de inspec�ie fiscal� au respins la rambursare f�r� drept
de preluare în decont suma de ……………… lei �i au acordat drept de
rambursare pentru suma de ……………… lei, deci nu s-au stabilit
obliga�ii fiscale suplimentare pentru care s� se emit� decizie de
impunere ca titlu de crean��.

În consecin��, titlul de creant� ce trebuia emis în spe��
este decizia de rambursare conform procedurii de solu�ionare a
cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� reglementat�
de Ordinul ministrului finan�elor publice nr.338/2004, publicat în
Monitorul Oficial nr.231/16 martie 2004, în vigoare la data
emiterii Deciziei de impunere nr………/f�r� dat�.

Potrivit acestei proceduri, organele de inspec�ie fiscal�
trebuiau s� transmit� raportul de inspec�ie fiscal�
compartimentului de specialitate în vederea emiterii deciziei de
rambursare, care reprezint� titlu de crean��, susceptibil de a fi
contestat potrivit prevederilor art.174 �i urm�toarele din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.

Având în vedere c� organele de inspec�ie fiscal� nu au avut
în vedere dispozi�iile Ordinului ministrului 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 precum �i dispozi�iile art.182 alin.(5) din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,
se va desfiin�a Decizia de impunere nr…………/f�r� dat� privind
obliga�iile fiscale stabilite suplimentar prin raportul de
inspec�ie din data de ……………2005, urmând ca acestea s� transmit�
organului de specialitate raportul de inspec�ie în vederea
respect�rii prevederilor legale incidente în materia ramburs�rii
taxei pe valoarea ad�ugat�.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor
art.82, art.85 lit.a), art.106 �i art.185 alin.(3) din O.G.nr.
92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se
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DECIDE:

Desfiin�area Deciziei de impunere nr…………/f�r� dat� emis� de
S.A.F. - A.C.F.Constan�a, urmând ca organele de specialitate s�
procedeze la emiterea unei decizii de rambursare a taxei pe
valoarea ad�ugat�, �inând cont de prevederile legale aplicabile în
spe�� precum �i de cele precizate în prezenta decizie.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în
termen de 6 luni de la comunicare, conform art.187 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

C.S./ 4 ex.
07.09.2005


