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DECIZIA nr.100/ 10.08.2005

Privind solu�ionarea contesta�iei formulate de
SC. CONSTANTA S.R.L.

înregistrat� la DGFP Constan�a sub nr……………………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a a
fost sesizat de c�tre S.A.F.- ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL
CONSTANTA prin adresa nr……………/2005, înregistrat� la  Direc�ia
General� a Finan�elor Publice Constan�a sub nr……………/2005, cu
privire la contesta�ia depus� de SC. CONSTANTA S.R.L., cu sediul
în localitatea Agigea, Cl�direa ………………………, bloc ……, etaj ……,   CUI
………………….

Obiectul contesta�iei îl  reprezint� m�sura dispus� de
organele de control din cadrul SAF – ACF Constan�a în Raportul de
inspec�ie fiscal� nr………………/2005, încheiat în vederea solu�ion�rii
cererii de rambursare a soldului sumei negative a TVA din decontul
înregistrat la AFP Constan�a sub nr………………/2005.

Suma contestat� este de ……………… RON �i reprezint� TVA respins
la rambursare f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare.

Contesta�ia a fost semnat� de reprezentantul legal, conform
prevederilor art.175 lit.e din O.G.nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, 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 privind procedura de solu�ionare a contesta�iei,
prev�zute la art.174, 175, 178 alin. (1) pct.a din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a are
competen�a s� analizeze dosarul cauzei �i s� pronun�e solu�ia
legal�.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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 I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F– Activitatea de Control
Fiscal Constan�a sub nr…………………/2005, iar la D.G.F.P. Constan�a sub
nr………………/2005, S.C. CONSTANTA S.R.L. formuleaz� contesta�ie
împotriva m�surii dispuse de organul de control de respingere la
rambursare a TVA, în sum� de ………………… RON, f�r� drept de preluare
în decontul lunii urm�toare, sum� eviden�iat� de agentul economic
la rândul 9 ,,Regulariz�ri”, din decontul aferent lunii aprilie.

In contesta�ie petenta precizeaz� c�, suma respectiv� provine
din TVA-ul deductibil aferent lunii noiembrie 2003 care ini�ial nu
a fost solicitat la rambursare, deoarece în decontul lunii
respective la rândul 22 ,, sum� pentru care s-a aprobat
rambursarea sau compensarea în luna de raportare ” s-a înscris
suma de ……………… RON (……………………… ROL)  în loc de ………………… RON
(…………………… ROL).

De asemenea, petenta mai precizeaz� c� în decontul de TVA
aferent lunii decembrie 2003 suma a fost solicitat� la rambursare
prin înscrierea la rândul 10 ,, regulariz�ri ” dar prin Procesul
verbal nr…………………/2004 aceasta a fost respins� la rambursare f�r�
drept de preluare în decontul lunii urm�toare.

Fa�� de situa�ia prezentat�, petenta solicit� aprobarea
pentru rambursare a sumei de …………………… RON.

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� ……………………/2005 organele
de control din cadrul SAF-ACF Constan�a verific� cererea de
rambursare a soldului sumei negative a TVA depus� de SC CONSTANTA
SRL �i înregistrat� la AFP Constan�a sub nr…………………/2005 iar la
SAF-ACF sub nr……………………/2005.

Urmare  verific�rii au rezultat urm�toarele:
- Soldul sumei negative a TVA
   solicitat la rambursare                …………………… RON
- TVA respins la rambursare
   f�r� drept de preluare în              …………………… RON
   decontul lunii urm�toare
- TVA respins la rambursare
   cu drept de preluare  în               …………………… RON
   decontul lunii urm�toare
-  TVA cu drept de rambursare             …………………… RON

Referitor la TVA-ul respins la rambursare contestat de
petent�, în sum� de ………………… RON,  organele de control au constatat
urm�toarele:

In decontul înregistrat la A.F.P CONSTAN�A sub
nr…………………/2005, SC CONSTANTA SRL înscrie la rândul 9
,,Regulariz�ri” suma de ………………… RON, sum� pe care societatea o
solicit� la rambursare.

Organele de control constat� c�, aceasta reprezint� TVA
respins la rambursare f�r� drept de preluare în decontul lunii
urm�toare, printr-un proces verbal anterior, înregistrat la SAF-
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Activitatea de Control Fiscal  sub nr…………… din data de ………………2004.
Urmare a faptului c�, cu aceast� sum� agentul economic �i-a

majorat TVA de rambursat pe cumulat aferent lunii decembrie 2003,
fapt men�ionat de c�tre organele de control în Procesul verbal
nr…………………/2004,  se respinge astfel la rambursare f�r� drept de
preluare în decontul lunii urm�toare suma de …………………… RON .

III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei,
motiva�iile petentei �i �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile spe�ei 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
analiza pe fond a contesta�iei  formulate de S.C. CONSTANTA
S.R.L., având în vedere faptul c� petenta nu contest� sume sau
m�suri stabilite sau înscrise de organul fiscal în Raportul de
inspec�ie fiscal� nr……………………/2005.

În fapt, prin procesul verbal nr………… din …………………2004, SAF –
ACF a respins la rambursare suma de …………………… RON, f�r� drept de
preluare în decontul lunii urm�toare, pe motiv c� societatea a
majorat TVA-ul de rambursat pe cumulat aferent lunii decembrie
2003 prin completarea eronat� a decontului de TVA.

În Raportul de inspec�ie fiscal� nr…………………/2005( contestat de
petent�), se respinge la rambursare suma total� de ………………… RON
compus� din:

- ……………… RON lei reprezint� TVA înregistrat� eronat de c�tre
agentul economic în jurnalul de vânz�ri �i cump�r�ri,
aferent facturilor fiscale de fier vechi emise de S.C.
………………… S.R.L. societate care nu este pl�titoare de TVA;

- ……………… RON lei reprezint� suma aprobat� la rambursare prin
raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de
………………2005 �i încasat� cu OP nr…………/2005;

- ……………… RON reprezint� TVA ce a fost respins la rambursare
f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare prin
Procesul verbal nr………………/2004.

În drept, potrivit dispozi�iilor art.174 alin.(1) din OG
nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal�
,, Împotriva titlului de crean�a precum �i împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii
(…)”.

 Cu privire la forma �i con�inutul contesta�iei, art.175 din
acela�i act normativ se arat�: ,,(1) Contesta�ia se formuleaz� în
scris �i va cuprinde:

a) datele de identificare ale contestatorului;
b) obiectul contesta�iei;
c) motivele de fapt �i de drept;
(…);



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

4

(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile
stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau
în actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei
împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului
administrativ fiscal atacat”.

Asa cum am mai ar�tat în cuprinsul prezentei decizii, suma de
………………… RON reprezint� sum� respins� la rambursare printr-un
proces verbal din data de ……………………2004.

 Acest lucru este de fapt men�ionat �i de c�tre agentul
economic în contesta�ia depus� la SAF-ACTIVITATEA DE CONTROL
FISCAL CONSTANTA care precizeaz� c�:,,in decontul de TVA aferent
lunii decembrie 2003 suma a fost solicitat� de societatea noastr�
prin înscrierea la rândul 10 <<<< Regulariz�ri >>>> dar prin procesul
verbal ………………/2004 a fost respins� f�r� drept de preluare”.

 SC CONSTAN�A SRL  putea depune contesta�ie in termen de 30
de zile de la aducerea la cuno�tin�� a actului atacat, respectiv
procesul verbal nr.187 din data de 28.01.2004, in conformitate cu
prevederile art.171 alin. (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, în vigoare la acea dat�, care stipuleaz� c� :
,, Contesta�ia se depune în termen de 30 de zile de la  data
comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea
dec�derii”.

Fa�� de prevederile legale mai sus men�ionate se re�ine
faptul c�  obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i
m�surile stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de
crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat.

În spe��,  se constat� c� obiectul contesta�iei formulate de
S.C. CONSTAN�A S.R.L. îl reprezint�  suma respins� la rambursare
prin procesul verbal nr……………/2004, anterior actului administrativ
fiscal contestat în dosarul de fat�.

Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr………………/2005 contestat de
petent� organul de control a preluat de fapt constat�rile
procesului verbal nr………………/2004.

Astfel,  suma de ……………… RON nu reprezint� sum� stabilit� prin
actul contestat.

Pe cale de consecin��, contesta�ia formulat� de  S.C.
CONSTAN�A S.R.L. nu îndepline�te condi�iile prev�zute de art.175
alin.(2)  din Codul de procedur� fiscal� drept pentru care
contesta�ia petentei urmeaz� a se respinge ca fiind f�r� obiect.

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei
decizii �i în temeiul prevederilor art.179 �i 185(1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, se
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                          D E C I D E:

 Respingerea ca fiind f�r� obiect a contesta�iei formulate de
S.C. CONSTAN�A S.R.L. împotriva Raportului de inspec�ie fiscal�
…………………/2005 întocmit de SAF-ACF Constan�a, pentru suma de ………………
RON.

 Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalului Constan�a, în
coformitate cu prevederile art.187 alin.2 din Codul de procedur�
fiscal�, aprobat prin O.G.nr.92/2003, republicat� �i ale art.11
alin.(1) din Lg.nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ,
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

                                           SEF SERVICIU
                                     SOLU�IONARE CONTESTA�II,
                                          EMILIA CRÂNGU�

R.D /5 EX.
  .08.2005


