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DECIZIA nr.39/10.04.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. din Constan�a, 
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…………/…….03.2006 înregistrat� la 
D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…….03.2006, cu privire la 
contesta�ia formulat� prin împuternicit - Cabinet avocatur� 
IONESCU IOANA, de S.C. CONSTANTA S.R.L., unitate cu sediul în 
Constan�a, Pia�a ......., nr.... 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin 
Decizia de impunere nr…………/03.02.2006 �i a Raportului de inspec�ie 
fiscal� din data de 01.02.2006, documente emise de S.A.F. – 
Activitatea de Control Fiscal Constan�a. 

Cuantumul sumei contestate este în valoare total� de …………… 
lei, cu urm�toarea componen��: 

-…………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-…………… lei – dobânzi întârziere TVA; 
-…………… lei – major�ri întârziere TVA; 
-..... lei – penalit��i întârziere TVA. 

 Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, organul de 
solu�ionare re�ine c� ac�iunea în cauz� a fost introdus� cu 
respectarea prevederile art.176 lit.e) din O.G. nr.92/23.12.2003 
republicat� în M.O. nr.86/26.09.2005 privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 Dosarul cauzei con�ine Împuternicirea avoca�ial� nr……… seria 
……………/06.03.2006 (în original), prin care S.C. CONSTANTA S.R.L. a 
împuternicit pe av. IONESCU IOANA s� redacteze, s� semneze �i s� 
sus�in� contesta�ia împotriva Deciziei de impunere 
nr…………/03.02.2006. 

Referitor la termen, se constat� c� aceasta a fost depus� în 
termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act normativ.  

Astfel, Decizia nr………/03.02.2006, a fost transmis� c�tre S.C. 
CONSTANTA SRL, cu adresa nr…………/06.02.2006, iar contesta�ia 
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formulat� în acest sens a fost înregistrat� la S.A.F. – 
Activitatea de Control Fiscal sub nr…………/06.03.2006.  

În spe��, sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur� 
prev�zute la art.176 �i 179(1)lit.a) din O.G. nr.92/24.12.2003 
republicat� în 2005 privind Codul de procedur� fiscal�, astfel 
încât Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Pulice 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. - Activitatea de 
Control Fiscal Constan�a sub nr…………/06.03.2006, iar la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr…………/14.03.2006, S.C. CONSTANTA S.R.L. prin 
împuternicit avoca�ial, a formulat contesta�ie împotriva Deciziei 
de impunere nr…………/03.02.2006 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� 
din data de 01.02.2006, prin care organul fiscal din cadrul S.A.F. 
– Activitatea de Control Fiscal Constan�a a respins la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei �i a stabilit 
suplimentar un debit total de …………… lei (…………… lei  TVA respins la 
rambursare f�r� drept de preluare �i …………… lei TVA de plat� 
stabilit� suplimentar), precum �i accesorii aferente constând în 
dobânzi �i major�ri de întârziere în sum� de …………… lei �i 
penalit��î în sum� de …………… lei.  

În sus�inerea contesta�iei sale, petenta invoc� urm�toarele 
motive: 

–înfiin�at� în baza Legii nr.31/1990, a Legii nr.69/1991 
privind administra�ia public� local�, având ca asociat unic 
Consiliul Local Constan�a, S.C. CONSTANTA S.R.L. este societate 
înregistrat� ca pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� din data 
de 01.07.2003; 

-prin H.C.L.M. Constan�a nr.351/2001 s-a aprobat delegarea 
gestiunii str�zilor, trotuarelor, aleilor �i parcajelor aflate în 
patrimoniul municipiului Constan�a, precum �i sistemul de iluminat 
public, c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L. �i totodat� s-a stabilit ca 
bunurile de mai sus s� fie înregistrate în patrimoniul societ��ii, 
separat, ca bunuri apar�inând domeniului public; 

-societatea ob�ine venituri din activitatea derulat� 
(Contract de închiriere nr..../31.05.2002, înregistrat la Prim�ria 
Municipiului Constan�a sub nr...../31.05.2002), care are ca obiect 
acordarea unui drept de folosin�� Consiliului Local Constan�a 
asupra componentelor sistemului public de iluminat reabilitat, iar 
potrivit Conven�iei încheiate cu Prim�ria Municipiului Constan�a, 
au fost efectuate prest�ri servicii legate de gestiunea delegat� a 
str�zilor, aleilor �i parcajelor, sistemul de semaforizare �i 
sistemul de indicatoare rutiere aflate în patrimoniul municipiului 
Constan�a; 
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-în vederea ob�inerii acestor venituri, societatea 
înregistreaz� cheltuieli acoperite prin alocarea unor sume din 
bugetul Municipiului Constan�a prin majorarea capitalului social; 

-prin Decontul TVA aferent lunii octombrie 2005, înregistrat 
la A.F.P. Constan�a sub nr…………/24.11.2005, a fost solicitat� 
rambursarea sumei negative reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� 
în valoare de ……………… lei; 

-verificarea efectuat� în acest sens de organele fiscale �i 
finalizat� prin încheierea Raportului de inspec�ie fiscal� din 
01.02.2006, a stabilit c� preluarea gestiunii str�zilor, 
trotuarelor, aleilor �i parcajelor în baza Conven�iei 
nr………/25.03.2004 s-a realizat f�r� a fi respectate dispozi�iile 
O.G. nr.71/2002; 

-men�ionând c� organul fiscal a constatat c� nu au fost 
respectate prevederile art.7 pct.16 din Codul Fiscal �i pct.4.25 
din OMF nr.306/2002, art.145 alin.3 din Codul fiscal, deoarece  
bunurile asupra c�rora au fost efectuate investi�iile nu pot fi 
folosite pentru prestarea de servicii comerciale �i pe baza lor nu 
se pot ob�ine venituri, iar prin valoarea chiriei facturate 
Consiliului Local nu sunt recuperate cheltuielile. 

În raportul de inspec�ie s-au stabilit urm�toarele: 
- se respinge dreptul de deducere al TVA în sum� de …………… lei; 
- dobânzi aferente sumei de ………… lei TVA de plat� suplimentar 

în cuantum de …………… lei; 
- major�ri de întârziere aferente în sum� de …………… lei, 
- penalit��i în sum� de …………… lei. 

 
 
1.În ceea ce prive�te respingerea dreptului de deducere 

pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei cu 
consecin�a respingerii dreptului de rambursare a TVA în sum� de 
…………… lei, stabilirea unei sume suplimentare de plat� în valoare 
de …………… lei, a dobânzilor de întârziere ………… lei, a major�rilor 
de întârziere în sum� de ………… lei �i a penalit��ilor aferente în 
sum� de …………… lei, stabilite prin Decizia de impunere 
nr………/03.02.2006, petenta sus�ine c� acestea sunt m�suri nelegale 
pe care organul fiscale le justific� prin invocarea dispozi�iilor 
art.11(1) din Codul fiscal �i aplicarea prevederile art.137(3) 
lit.e) �i art.129(5) din Codul fiscal. 

 
Invocând dispozi�iile art.91(1) �i ale art.106 din Codul de 

procedur� fiscal�, petenta sus�ine c� Decizia de impunere atacat� 
este nelegal� deoarece aceasta stabile�te obliga�ii fiscale 
suplimentare, altele decât cele calculate prin raportul de 
inspec�ie, act care a stat la baza emiterii acesteia. 
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Astfel, potrivit Raportului de inspec�ie fiscal�, doar suma 
de …………… lei reprezint� tax� pe valoarea ad�ugat� deductibil�, iar 
pentru suma de …………… lei s-a respins dreptul de deducere al TVA, 
iar referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� aceasta are 
valoarea de …………… lei, fapt pentru care societatea se afl� în 
situa�ia de TVA de plat� în sum� de …………… lei. 

Cu toate c� prin Raportul de inspec�ie sunt stabilite cele 
prezentate anterior, contestatara precizeaz� c� organul fiscal 
face o confuzie între TVA deductibil, de rambursat �i de plat�, 
iar prin decizia de impunere obliga�ia fiscal� stabilit� 
suplimentar, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� respins� la 
deducere este în sum� de …………… lei. 

Petenta sus�ine c� în nici un caz nu se poate considera c� 
taxa pe valoarea ad�ugat� respins� la deducere de c�tre organul de 
control poate fi stabilit ca obliga�ie de plat�, cu atât mai mult 
cu cât aceasta reprezint� diferen�a între TVA colectat� �i cea 
deductibil�. 

2.Petenta invoc� nulitatea absolut� a Deciziei de impunere 
nr..../03.02.2006 atacat� motivat de faptul c�, aceasta nu con�ine 
elementele obligatorii ale unui act administrativ fiscal prev�zute 
la art.43(2) din Codul de procedur� fiscal�.  

Contrar acestor dispozi�ii legale, petenta constat� c� în 
Decizia de impunere atacat� nu a fost completat� rubrica privind 
indicarea perioadei verificate �i nici a perioadei pentru care au 
fost calculate accesoriile. 

Astfel, petenta sus�ine c� lipsa acestor elemente, atrage 
nulitatea Deciziei de impunere. 

3.Pe fond, contestatara precizeaz� în contesta�ia formulat� 
c� are dreptul s� beneficieze de deducerea taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de …………… lei deoarece îndepline�te condi�iile 
instituite de legiuitor prin art.145 alin.3 �i 13 din Codul fiscal 
�i solicit� admiterea contesta�iei, anularea Deciziei atacate în 
ceea ce prive�te respingerea dreptului de deducere în sum� de 
…………… lei �i implicit acordarea dreptului de rambursare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� solicitate. 

Prin respingerea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� pentru suma de …………… lei cu consecin�a respingerii 
dreptului de rambursare a TVA în sum� de …………… lei, petenta 
sus�ine c� organul fiscal a dovedit incoeren�� �i a acordat un 
tratament diferit în situa�ii identice. Afirma�ia este sus�inut� 
de faptul c� în acelea�i condi�ii de fapt �i de drept, în perioada 
mai – decembrie 2002, în anul 2003 �i în perioada ianuarie – 
martie 2004, societ��ii i-a fost recunoscut dreptul de rambursare 
a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent cheltuielilor realizate cu 
gestiunea delegat�. 
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Contestatara invoc� prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul 
de conduit� etic� a func�ionarilor publici, potrivit c�rora un 
principiu fundamental în conduita func�ionarilor publici o 
reprezint� egalitatea în tratament în fa�a autorit��ilor �i 
institu�iilor publice, respectiv aplicarea aceluia�i regim juridic 
pentru situa�ii identice sau similare �i sus�ine c� prin 
tratamentul fiscal aplicat, au înc�lcat acest principiu. 

În contesta�ie se men�ioneaz� c� sunt indeplinite condi�iile 
prev�zute la art.145(3) din Codul fiscal pentru deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat�, respectiv: 

-este persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titoare de tax� 
pe valoarea ad�ugat�; 

-realizeaz� opera�iuni supuse TVA(taxabile); 
-taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� este aferent� bunurilor �i 

serviciilor achizi�ionate destinate realiz�rii de opera�iuni 
taxabile sau aferent� investi�iior proprii finan�ate din bugetele 
locale folosite pentru realizarea de opera�iuni taxabile.  

Contestatara precizeaz� c� realizeaz� al�turi de alte 
opera�iuni �i opera�iuni impozabile constând în prest�ri servicii 
c�tre Consiliul Local Constan�a �i Prim�ria Constan�a, iar c� 
sursa realiz�rii cheltuielilor o constituie sumele acordate de la 
bugetul local, sub forma major�rii de capital, iar toate 
cheltuielile aferente gestiunii delegate sunt efectuate cu 
respectarea prevederilor art.8 (2) din Legea nr.326/2001, 
gestiunea delegat� fiind acordat� conform acestui act normativ.  

 
Referitoar la conven�ia încheiat� cu Prim�ria Constan�a �i 

Contractul de închiriere încheiat cu Consiliul Local Constan�a, 
S.C. CONSTANTA SRL men�ioneaz� c� organul fiscal a adoptat o 
solu�ie care nu corespunde situa�iei de fapt �i de drept.  

În fapt, aceste acte juridice nu sunt contracte de acordare a 
gestiunii delegate ci contracte pe baza c�rora societatea ob�ine 
venituri impozabile ca urmare a gestiunii delegate. 

Pentru aceste considerente, petenta sus�ine c� organul fiscal 
a apreciat în mod eronat situa�ia de drept �i de fapt. 

  
Prin cererea formulat� S.C. CONSTANTA SRL contest� m�sura 

organului fiscal de a nu lua în considerare veniturile ob�inute de 
c�tre societate de la Prim�ria Municipiului Constan�a, pe 
considerentul c� acestea ar fi mult mai mici decât cheltuielile 
efectuate pentru ob�inerea acestora, precum �i în�elegerea gre�it� 
a situa�iei de fapt �i de drept de c�tre organul fiscal.  

Se sus�ine în contesta�ie c� veniturile sunt ob�inute din 
activitatea de prest�ri servicii care const� în administrarea, pe 
baza gestiunii delegate, a sistemului public de iluminat, a tramei 
stradale, a trotuarelor, aleilor, a parcurilor, sistemul de 
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semaforizare �i indicatoare rutiere, iar cu ocazia factur�rii 
serviciilor prestate, nu pot fi facturate �i cheltuielile cu 
investi�iile, deoarece acestea sunt finan�ate potrivit art.8(2) 
din Legea nr.326/2001.  

În opinia petentei, potrivit temeiului legal mai sus invocat, 
finan�area tuturor cheltuielilor pentru gestiunea sistemelor 
publice de gospod�rie comunal�, se poate asigura atât prin 
încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea 
serviciilor furnizate (în cazul în spe�� prin încasarea de la 
Consiliul Local �i de la Prim�ria Constan�a a sumelor datorate 
conform contractelor încheiate cu aceste institu�ii), cât �i prin 
aloca�ii bugetare din bugetele locale (prin majorarea capitalului 
social al societ��ii de c�tre Consiliul Local, potrivit art.12(3), 
lit.e) din Legea nr.326/2001. 

 Men�ionând c� în situa�ia unei astfel de finan��ri permise 
de lege, modalitatea de justificare a opera�iunii este 
reglementat� prin dispozi�ii legale speciale, contestatara sus�ine 
c� nu poate fi emis� factur� fscal�, deoarece în situa�ia în care 
sumele primite ca investi�ii prin majorarea capitalului social ar 
fi refacturate, ar însemna s� se încaseze o sum� dubl�, atât prin 
majorare de capital, cât �i prin refacturarea ulterioar�. 

Contestatara precizeaz� c� rela�ia desf��urat� de S.C. 
CONSTANTA S.R.L. cu Consiliul Local �i Prim�ria Municipiului 
Constan�a, are un caracter comercial �i un scop economic întrucât 
prin cheltuielile efectuate �i recuperate integral din bugetul 
local, societatea ob�ine venituri pentru activitatea de 
administrare a domeniului public, în baza contractelor încheiate 
cu aceste institu�ii. 

Precizând c� spe�ei nu îi sunt aplicabile prevederile 
art.137(3), lit.e) �i art.129(5) din Codul fiscal, ci dispozi�iile 
art.145(13) din acela�i act normativ, contestatara men�ioneaz� c� 
în actul de control, organul fiscal recunoa�te c� societatea are 
dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� aferente 
investi�iilor efectuate �i a serviciilor prestate. 

 
Pentru motivele expuse, contestatara solicit� ca în temeiul 

art.185 din Codul de procedur� fiscal�, s� fie admis� contesta�ia, 
cu consecin�a desfiin��rii în totalitate ca nelegale a actelor 
atacate, precum �i acordarea dreptului de rambursare pentru TVA în 
sum� de ....... lei. 

 
II.În vederea solu�ion�rii cererii de rambursare a soldului 

sumei negative în valoare de ....... lei din decontul privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�, înregistrat la Administra�ia Finan�elor 
Publice a Municipiului Constan�a sub nr......./25.11.2005, 
organele cu competen�a de control fiscal din cadrul S.A.F. – 
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Activitatea de Control Fiscal, au efectuat verificarea 
opera�iunilor desf��urate de societate în luna octombrie 2005, 
întocmind în acest sens Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
01.02.2006. 

Urmare controlului, s-a constatat c� societatea a înregistrat 
în perioada supus� controlului (luna octombrie 2005), tax� pe 
valoarea ad�ugat� colectat� în sum� de ........ lei, dar a dedus 
în mod eronat tax� pe valoarea ad�ugat� în valoare total� de 
....... lei (....... lei + ........ lei), aferent� achizi�iilor 
destinate investi�iilor aflate în proprietate public� (str�zi, 
trotuare, semafoare, fântâni). 

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art.145(3) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�ruia orice 
persoan� impozabil� are dreptul s�-�i deduc� taxa pe valoarea 
ad�ugat� numai dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, ori 
în cazul în spe�� a fost dedus� taxa pe valoarea ad�ugat� pentru 
achizi�ii de servicii înregistrate în conturile de cheltuieli, 
presta�ii care îns� nu se reg�sesc în pre�urile/tarifele stabilite 
prin conven�ia de delegare a gestiunii. 

1. Astfel, prin Conven�ia nr...../25.03.2004 completat� prin 
Protocolul adi�ional nr...../16.04.2004, Prim�ria Municipiului 
Constan�a deleag� c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L. gestiunea str�zilor, 
trotuarelor, aleilor �i parcajelor, sistemul de indicatoare 
rutiere �i sistemul de semaforizare, aflate în patrimoniul 
municipiului Constan�a, iar potrivit Protocolului adi�ional 
nr..../2005 pre�ul presta�iei pentru anul 2005 se stabile�te la 
nivelul ....... lei. 
 

În baza acestor prevederi contractuale, S.C. CONSTANTA S.R.L.  
a emis c�tre Prim�ria Municipiului Constan�a factura fiscal� 
reprezentând contravaloarea prest�rilor de servicii generate de 
gestiunea delegat� a str�zilor, trotuarelor, aleilor �i 
parcajelor, sistemului de indicatoare rutiere �i sistemului de 
semaforizare. Organul fiscal a constatat c�, prin pre�ul 
presta�iei facturat de societate se recupereaz� exclusiv 
cheltuielile administrative proprii f�r� s� fie cuprinse 
cheltuielile pentru reabilitarea �i între�inerea str�zilor, 
trotuarelor, aleilor, parcajelor etc. 

2. Prin Contractul nr…………/22.o2.2001 �i Contractul 
…………/22.02.2001, Consiliul Local al municipiului Constan�a deleag� 
serviciul de iluminat public unor societ��i comerciale, iar prin 
contractele de cesiune nr…………/12.12.2001, respectiv 
…………/12.12.2001, Consiliul Local Constan�a cesioneaz� drepturile 
�i obliga�iile prev�zute în cele dou� contracte de delegare 
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men�ionate, c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L., cu excep�ia energiei 
electrice care r�mâne în sarcina Consiliului Local. 

Prin contractul de închiriere nr………/31.05.2002, S.C. 
CONSTANTA S.R.L. acord� Consiliului Local Constan�a dreptul de 
folosin�� exclusiv� a componentelor sistemului de iluminat public.  

Analizând facturile de achizi�ii pentru activitatea "Drumuri 
publice" dar �i pentru activitatea "Sistem iluminat public", 
înregistrate în jurnalul de cump�r�ri în luna octombrie 2005, 
organul de control fiscal a stabilit c�: 

-societatea nu justific� îndeplinirea condi�iilor de deducere 
a TVA în sum� de …………… lei aferent� achizi�iilor de servicii 
înregistrate în conturile de cheltuieli ( ct.628, 611,658), pentru 
activitatea privind “Drumuri publice”, deoarece nu se reg�sesc în 
pre�urile/tarifele stabilite prin conven�ia de delegare a 
gestiunii �i nici pentru TVA în sum� de …………… lei aferent� 
achizi�iilor de bunuri �i servicii (ct.231 �i ct.611), destinate 
lucr�rilor de reabilitare a “Sistemului de iluminat public”, în 
sensul c� aceste cheltuieli nu sunt efectuate în scopul realiz�rii 
de venituri, fapt pentru care nu se justific� exercitarea 
dreptului de deducere a TVA potrivit dispozi�iilor art.145 alin.3 
din Codul Fiscal. 

 
 Spe�a a fost încadrat� de organul de control fiscal la 

art.11 din Codul fiscal, deoarece a constatat c� tranzac�iile 
între S.C. CONSTANTA S.R.L. �i Consiliul Local Municipal Constan�a 
sunt tranzac�ii între persoane afiliate, iar petenta a 
subdimensionat pre�ul/tariful tranzac�iilor efectuate cu asociatul 
unic - Consiliul Local Municipal Constan�a �i a înregistrat 
pierdere contabil�. 

Deoarece pre�ul stabilit pentru tranzac�iile între persoane 
afiliate are în vedere doar componen�a de cheltuieli 
administrative proprii ale S.C. CONSTANTA S.R.L. �i nu valoarea 
integral� a costurilor de produc�ie �i de exploatare pentru 
realizarea celor dou� categorii de servicii publice 
administrative, în timpul controlului s-a considerat c� situa�iei 
de fapt îi sunt aplicabile �i prevederile art.137(3) lit.e) din 
Codul fiscal, potrivit c�rora nu se cuprind în baza de impozitare 
a taxei pe valoarea ad�ugat� "sumele achitate de furnizor sau 
prestator în contul clientului �i care apoi se deconteaz� 
acestuia".     

 De asemenea, natura opera�iunilor efectuate de S.C. 
CONSTANTA S.R.L. pentru clientul Consiliul Local Municipal 
Constan�a, a fost încadrat� de organul de control fiscal �i în 
prevederile art.129(5) din Codul fiscal, potrivit c�ruia "Persoana 
impozabil� care ac�ioneaz� în nume propriu, dar în contul altei 
persoane, în leg�tur� cu o prestare de servicii, se consider� c� a 
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primit �i a prestat ea îns��i acele servicii". În aceast� 
situa�ie, S.C. CONSTANTA S.R.L. este considerat din punctul de 
vedere al TVA un cump�r�tor revânz�tor, potrivit pct.8 (3) din 
H.G. nr.44/2004, care are drept de deducere pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� tuturor achizi�iilor realizate în nume 
propriu, dar în contul C.L.M. Constan�a �i are obliga�ia s� 
factureze serviciile c�tre cump�r�torul C.L.M. Constan�a la o 
valoare care nu poate fi mai mic� decât valoarea achizi�iilor 
efectuate. 

Raportul de inspectie fiscal� încheiat la data de 01.02.2006, 
cuprinde situa�ia privind taxa pe valoarea ad�ugat� recalculat� în 
timpul inspec�iei fiscale, astfel: 

-…………… lei - tax� pe valoarea ad�ugat� colectat�; 
-…………… lei - tax� pe valoarea ad�ugat� deductibil�; 
-…………… lei - tax� pe valoarea ad�ugat� de plat�. 
În baza Raportului de inspec�ie fiscal� din 01.02.2006, 

S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a a emis actul 
atacat, respectiv Decizia de impunere nr..../03.02.2006 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�. 
Potrivit acestui document, a fost respins� integral taxa pe 
valoarea ad�ugat� solicitat� la rambursare în cuantum de ........ 
lei, au fost stabilite obliga�ii suplimentare reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� total� de ....... lei, iar pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� efectiv de plat� datorat� bugetului general 
consolidat în cuantum de ....... lei, au fost stabilite accesorii, 
astfel : 

-…………… lei - major�ri întârziere TVA; 
-…………… lei - dobânzi întârziere TVA 
-…………… lei - penalit��i.   
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 01.02.2006 �i 

Decizia de impunere nr..../03.02.2006, au fost transmise petentei 
de c�tre S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a cu 
adresa nr...../06.02.2006 (existent� la dosarul contesta�iei).   

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de control fiscal, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� : 
-1) Decizia de impunere nr..../03.02.2006 atacat�, privind 

obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, a 
fost emis� cu respectarea condi�iilor prev�zute de actele 
normative privind con�inutul actului administrativ fiscal, 

-2) m�sura privind neadmiterea deducerii taxei pe valoarea 
ad�ugat� în cuantum de …………… lei cu consecin�a respingerii 
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ramburs�rii TVA în sum� de …………… lei prin Decizia de impunere 
nr………/03.02.2006, 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...../25.11.2005, societatea a solicitat 
rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferente lunii octombrie 2005 în sum� de ....... lei, rezultat din 
eviden�a contabil� ca diferen�� între taxa pe valoarea ad�ugat� 
deductibil� în sum� de ........ lei �i taxa pe valoarea ad�ugat� 
colectat� în cuantum de ......... lei. 

În baza acestei solicit�ri, organele de inspec�ie fiscal� din 
cadrul S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a au 
efectuat o verificare finalizat� prin întocmirea Raportului de 
inspec�ie din data de 01.02.2006. Potrivit acestui document, s-a 
constatat c� societatea nu are dreptul de deducere pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� în cuantum de ........ lei, motiv pentru care 
cererea privind rambursarea soldului sumei negative TVA în sum� de 
........ lei, a fost respins�. 

În baza Raportului de inspec�ie fiscal� din 01.02.2006, 
S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a a emis Decizia de 
impunere nr..../03.02.2006 pe care S.C. CONSTANTA S.R.L. a  
atacat-o solicitînd anularea, motivat de faptul c� "[…] în 
cuprinsul Deciziei de impunere nu s-a indicat perioada verificat� 
�i nici perioada pentru care s-au calculat accesorii", ceea ce 
conduce la nerespectarea dispozi�iilor legale privind 
obligativitatea indic�rii în actul administrativ fiscal în spe��, 
a obiectului actului administrativ fiscal. 

Se solicit� de asemenea admiterea contesta�iei �i anularea 
Deciziei de impunere nr………/03.02.2006, motivat de faptul c� au 
fost înc�lcate dispozi�iile procedurale prev�zute la art.91(1) �i 
art.106 din Codul de procedur� fiscal�, respectiv decizia de 
impunere nu poate cuprinde decât sumele din Raportul de inspec�ie 
fiscal�. În aprecierea petentei, organul de inspec�ie fiscal� a 
f�cut o confuzie între ceea ce reprezint� taxa pe valoarea 
ad�ugat� deductibil�, de rambursat sau de plat�. 

Cât prive�te fondul contesta�iei, referitor la legalitatea 
respingerii dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de …………… lei, petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie 
fiscal�, care au stabilit în temeiul art.11(1) �i art.145(3) din 
Codul fiscal, c� societatea nu îndepline�te condi�iile de deducere 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� cheltuielilor efectuate 
pentru reabilitarea drumurilor, construc�ia de fântâni arteziene 
�i între�inerea �i repararea sistemului de iluminat stradal, 
acestea fiind considerate pl��i efectuate în numele Consiliului 



 
adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/70 80 83 
 

11 

Local Municipal Constan�a, iar cheltuielile în cauz� nu sunt 
recuperate la valoarea efectuat� de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L. 

 
În drept, referitor la con�inutul deciziei de impunere, la 

art.43(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, (act republicat M.O. nr.863/26.09.2005 �i aplicabil 
perioadei în cauz�), se precizeaz� : 

"Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
 […] 
d)obiectul actului administrativ fiscal;[…]". 
Condi�iile în care se declar� nulitatea actului administrativ 

fiscal sunt prev�zute la art.46 din acela�i act normativ, 
respectiv : 

"Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, 
referitoare la numele, prenumele �i calitatea persoanei 
împuternicite a organului fiscal, numele �i prenumele ori 
denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau 
a semn�turii persoanei împuternicite a organului fiscal […]. 
Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu". 

 
În spe��, se re�ine c� Decizia de impunere nr………/03.02.2006 

privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal�, a fost emis� de S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal, 
iar din cuprinsul acesteia se re�ine c� nu a fost completat� 
denumirea obliga�iei fiscale principale, perioada verificat� �i 
nici perioada pentru care au fost calculate accesoriile. 

Având în vedere c�, prin contesta�ia care face obiectul 
prezentei analize, petenta solicit� cu prioritate, s� se constate 
nulitatea actului atacat deoarece nu sunt respectate condi�iile 
imperative privind con�inutul actului administrativ fiscal atacat, 
în sensul c�, nu este completat obiectul actului administrativ 
fiscal (lipse�te men�iunea privind obliga�ia fiscal�, perioada 
verificat� �i perioada pentru care s-au calculat accesoriile), 
organul de solu�ionare constat� c� Decizia nr………/03.02.2006 nu 
respect� în totalitate modelul �i con�inutul formularului "Decizie 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal�" prev�zut la Anexa nr.1 a Ordinului Ministrului 
Finan�elor Publice nr.1378/19.09.2005 pentru aprobarea acestui 
formular. 

Emis� în temeiul actului normativ anterior prezentat, 
deciziei atacate îi lipsesc urm�toarele elemente: 

-a) referitoare la denumirea obliga�iei fiscale; 
-b) referitore la perioada verificat�; 
-c) referitoare la perioada pentru care au fost calculate 

accesoriile. 
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Organul de solu�ionare constat� c� la emiterea deciziei 
atacate, nu au fost respectate în totalitate instruc�iunile de 
completare a formularului "Decizie de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�". Anexa 2 din 
O.M.F.P. nr.1378/19.09.2005 prevede la pct.5, lit.b): 

"rubrica Datele privind crean�a fiscal� se va completa pentru 
fiecare obliga�ie fiscal� stabilit� suplimentar cu informa�ii 
referitoare la denumirea obliga�iei fiscale, perioada la care se 
refer� (…)". 

Deoarece denumirea obliga�iei fiscale, perioada verificat� �i 
perioada pentru care s-au calculat accesorii nu este men�ionat� în 
actul atacat, se va dispune desfiin�area Deciziei de impunere 
nr………/03.02.2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare, organul 
fiscal având obliga�ia întocmirii unei decizii care s� respecte 
întocmai formularul prev�zut de O.M.F.P. nr.1378/10.09.2005 
privind aprobarea formularului "Decizie de impunere privind 
obliga�iile fiscale stabilite de inspec�ia fiscal�". 

 
Cât prive�te cel de-al doilea motiv pentru care contestatara 

solicit� constatarea nulit��ii Deciziei de impunere 
nr………/03.02.2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal�, respectiv stabilirea la pct.2 Date 
privind crean�a fiscal�, subpunctul 2.1.1. Obliga�ii fiscale 
suplimentare, pozi�ia 1 TVA, a sumei de …………… lei corespunz�toare 
unei baze impozabile în cuantum de …………… lei, organul de 
solu�ionare precizeaz� c�, afirma�ia petentei c� prin decizia 
atacat� au fost stabilite alte obliga�ii fiscale decât cele 
calculate prin Raportul de inspec�ie fiscal� din 01.02.2006, nu 
poate fi luat� în considerare pentru a aprecia ca nul� decizia 
atacat�, deoarece: 

-organul fiscal stabile�te în timpul verific�rii c� 
societatea are eviden�iat� taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în 
sum� de ....... lei, precum �i tax� pe valoare ad�ugat� 
deductibil� în cuantum de ....... lei, dar nu sunt îndeplinite 
condi�iile legale de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� total� de ....... lei, situa�ie care a determinat neaprobarea 
la rambursare a sumei solicitate în cuantum de ........ lei. 

Stabilind c� doar taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… 
lei întrune�te condi�iile de deducere (…………… lei – …………… lei), 
organul fiscal precizeaz� în Raportul de inspec�ie fiscal� c� 
pentru perioada de raportare (luna octombrie 2005), S.C. CONSTANTA 
S.R.L. se afl� în situa�ia “de plat�” pentru taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ………… lei (………… lei – …………… lei). 

Având în vedere c� urmare celor constatate în timpul 
controlului, baza de impunere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� 
deductibil� s-a modificat, organul de control fiscal a emis în 
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temeiul art.84(1) din Codul de procedur� fiscal� republicat în 
2005, Decizia de impunere nr..../03.02.2006 în formatul prev�zut 
prin O.M.F.P. nr.1378/19.09.2005. 

Referitor la instruc�iunile de completare a formularului 
"Decizie de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal�", anexa 2 din O.M.F.P. 
nr.1378/19.09.2005 prevede la pct.5, lit.b): 

"rubrica Datele privind crean�a fiscal� se va completa pentru 
fiecare obliga�ie fiscal� stabilit� suplimentar […] ;taxa pe 
valoarea ad�ugat� respins� la rambursare, precum �i taxa pe 
valoarea ad�ugat� r�mas� de plat� efectiv". 

În condi�iile în care s-a constatat c� taxa pe valoarea 
ad�ugat� respins� la rambursare are valoarea de …………… lei, iar 
suma de aceast� natur� datorat� efectiv este în cuantum de ………… 
lei (………… lei TVA colectat – ………… lei TVA cu drept de deducere), 
organul de solu�ionare constat� c� suma de ………… lei (………… lei + 
…………. lei) este înscris� corect la pct.2.1.1. privind obliga�iile 
suplimentare din Decizia de impunere nr………/03.02.2006.   

 Având în vedere c� Decizia de impunere nr………/03.02.2006 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal�, urmeaz� a se desfiin�a pentru lipsa unor elemente 
referitoare la denumirea obliga�iei fiscale, perioada verificat�  
precum �i perioada pentru care s-au calculat accesoriile, S.A.F. - 
Activitatea de Control Fiscal Constan�a va proceda la emiterea 
unei noi decizii de impunere. 

 
M�sura are ca temei legal prevederile art.186(3) din O.G. 

nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005 privind Codul de procedur� 
fiscal�, potrivit c�ruia : 

 
"Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 

administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un 
nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare".  

 
Respectând prevederile O.M.F.P. nr.519/27.09.2005 privind 

aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, organul de solu�ionare a prezentat în 
decizia de fa�� doar motivele care au condus la desfiin�are. 

 
Astfel, potrivit pct.12.6 din O.M.F.P. nr.519/27.09.2005 : 
"În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are 

total� sau par�ial� a actului atacat, în considerentele deciziei 
se vor prezenta numei motivele care au condus la desfiin�are". 
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Potrivit prevederilor aceluia�i act normativ : 
 
"pct.12.7 Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în 

termen de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va 
viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei 
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente. 

 
pct.12.8 Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 

considerentelor deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în 
sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii". 

 
 
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.179(1) alin.a), art.180(1) �i art.186(3) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005 privind Codul de 
procedur� fiscal�, se: 

 
 

 
DECIDE: 

 
 
 

1. Desfiin�area în totalitate a Deciziei de impunere 
nr...../03.02.2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� pentru S.C. CONSTANTA S.R.L., 
pentru suma total� de …………… lei, cu urm�toarea componen��: 

 
-…………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-…………… lei – dobânzi întârziere TVA; 
-…………… lei – major�ri întârziere TVA; 
-..... lei – penalit��i întârziere TVA. 
 
  
S.A.F.  - Activitatea de Control Fiscal va emite o alt� 

decizie �inând cont de preciz�rile din considerentele prezentei 
decizii, respectiv motivele de fapt �i de drept care au format 
convingerea în emiterea acestei solu�ii, iar toate rubricile 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� vor fi completate în conformitate 
cu prevederile O.M.F.P. nr.1378/19.09.2005 pentru aprobarea 
acestui formular.  
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Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 
prevede art.180(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005 
privind Codul de procedur� fiscal�, în conformitate cu prevederile 
art.188(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) din Legea 
nr.554/02.12.2004 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.  
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