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DECIZIA nr.137/15.11.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

ASOCIATIA CONSTANTA
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 SAF - ACF CONSTAN�A prin adresa
nr………/…………………2005, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………/………………2005, asupra cererii de contesta�ie formulat� de
ASOCIA�IA CONSTANTA, cu sediul în ………………, Str………………… nr………, bl………,
parter, CF ………………….

Contesta�ia a fost formulat� împotriva m�surii dispuse prin
Raportul de inspec�ie fiscal� nr……………/…………………2005, întocmit de
organele de control fiscal din cadrul SAF - ACF Constan�a, prin
care s-a dispus respingerea cererii de restituire a TVA în sum� de
………………… lei, din care petenta contest� suma de …………………… lei.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de
art.177(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�
privind Codul de procedur� fiscal�.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite condi�iile
prev�zute de art.175 �i art.179 alin.1 din O.G. nr.92/2003,
privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, D.G.F.P. Constan�a
prin Serviciul de solu�ionare contesta�ii este legal investit� s�
se pronun�e asupra contesta�iei formulat� de Asocia�ia Constanta.

I. Prin contesta�ia formulat�, Asocia�ia Constanta arat� c�
nu este de acord cu m�sura dispus� de organele fiscale prin
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de …………………2005, referitoare
la respingerea cererii de restituire a TVA în sum� de ………………… lei.

În contesta�ie petenta arat� c� m�sura dispus� de organul
fiscal, nu are la baz� elemente care s� sus�in� solu�ia dat� prin
actul de control.

În acest context, petenta solicit� admiterea contesta�iei
referitoare la restituirea TVA în sum� de …………………… lei.
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II. Urmare cererii formulate de Asocia�ia CONSTANTA prin care
aceasta a solicitat restituirea TVA în sum� de ……………… lei,
organele de control fiscal din cadrul SAF - ACF Constan�a au
întocmit Raportul de inspec�ie fiscal� nr……………/……………………2005, prin
care au stabilit c� nu sunt îndeplinite dispozi�iile art.2, lit.b
din O.M.F.P. nr.141/2004 �i în aceste condi�ii petenta nu poate
beneficia de restituirea TVA.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, dispozi�iile legale aplicabile în spe��, precum �i
sus�inerea petentei în raport de constatarea organului fiscal, se
re�ine c�,

Spe�a supus� solu�ion�rii prin prezenta decizie este dac�
D.G.F.P. Constan�a se poate pronun�a asupra m�surii dispuse prin
Raportul de ispec�ie fiscal� încheiat în data de ………………2005, în
condi�iile în care acesta nu reprezint� un titlu de crean��.

În fapt, Asocia�ia CONSTANTA, prin cererea înregistrat� la
SAF - ACF Constan�a sub nr…………/…………………2005, a solicitat
restituirea TVA în sum� de ………………… lei, aferent� realiz�rii unui
proiect cu finan�are USAID.

Prin Raportul de inspec�ie fiscal� înregistrat la SAF - ACF
Constan�a sub nr…………/…………………2005, organele de control fiscal au
stabilit c� petenta nu poate beneficia de restituirea TVA
solicitat� în sum� de …………………… lei.

În drept, incidente spe�ei sunt dispozi�iile art.143, alin.1,
lit.l din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile
ulterioare, coroborate cu preciz�rile din Normele de aplicare,
aprobate prin O.M.F.P. nr.141/2004, potrivit c�rora, scutirea de
TVA se aplic� dac� sunt îndeplinite cumulativ condi�iile prev�zute
la art.2.

Prin Raportul de inspec�ie fiscal� contestat, organul fiscal
a stabilit c� documentele fiscale prezentate pentru restituirea
TVA, reprezint� contravaloarea livr�rilor de bunuri �i prest�rilor
de servicii care nu sunt destinate realiz�rii unor activit��i cu
caracter umanitar, social, filantropic, religios, etc., a�a cum
prev�d dispozi�iile art.2, lit.b din O.M.F.P. nr.141/2004.

În consecin��, prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de
…………………2005 s-a stabilit c� societatea nu poate beneficia de
restituirea TVA în sum� de …………………… lei.

Potrivit preciz�rilor de la lit.A pct.13 din OMF nr.750/2004,
privind Procedura de solu�ionare a cererilor de restituire a TVA,
solicitantul va fi în�tiin�at despre modul de solu�ionare a
cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a TVA.

Se re�ine astfel c�, prin cererea formulat� petenta se
îndreapt� împotriva Raportului de inspec�ie fiscal� din data de
…………………2005, act premerg�tor care st� la baza emiterii actului
administrativ fiscal, respectiv a Deciziei de restituire al TVA.
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 În contextul celor mai sus prezentate, urmeaz� ca cererea
formulat� de Asocia�ia Ora�elor din România, s� fie respins� ca
fiind prematur formulat�.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor
pct.13 din OMFP nr.750/2004, coroborate cu art.180(1) �i 186(1)
din OG nr.92/2003 republicat� în 2005, privind Codul de procedur�
fiscal�, se

DECIDE:

Respingerea contesta�iei formulat� de ASOCIA�IA CONSTANTA ca
prematur formulat� pentru suma de …………………… lei reprezentând TVA,
stabilit� prin Raportul de înspec�ie fiscala nr…………/……………………2005.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.188 alin.2 din O.G. nr.92/2003,
republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i ale art.11(1)
din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta
decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii,
la instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul
Tribunalului Constan�a.

DIRECTOR EXECUTIV,

     VASILICA MIHAI

�EF SERVICIU
SOLU�IONARE CONTESTA�II

EMILIA CRÂNGU�

G.D./4 EX.
15.11.2005


