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DECIZIA nr.151 – 07.12.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTAN�A S.R.L.
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice Constan�a a fost sesizat de c�tre
S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a prin adresa
nr…………… din …….11.2005 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr………… – …….11.2005, cu privire la contesta�ia formulat� de
Constan�a S.R.L..

Obiectul contesta�iei îl reprezint� Decizia de restituire a
taxei pe valoarea ad�ugat� nr………… – …….08.2005, document emis de
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Constan�a, iar
suma contestat� are valoarea total� de …………… lei(RON) �i
reprezint� tax� pe valoarea ad�ugat� pentru care a fost respins�
cererea de restituire.

Contesta�ia înregistrat� la S.A.F. - Activitatea de Control
Fiscal Constan�a sub nr…………… – …….11.2005 a fost depus� în
termenul prev�zut la art.177(4) din O.G. nr.92/24.12.2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat� în Monitorul Oficial
nr.863/26.09.2005, a fost semnat� de reprezentan�ii legali �i a
fost aplicat� �tampila, fiind astfel respectate prevederile
art.176(1)lit.e) din acela�i act normativ.

Referitor la termenul de depunere, deoarece Decizia de
restituire a taxei pe valoarea ad�ugat� nr…………/…….08.2005 nu
con�ine elementele prev�zute la art.43(2) lit.i) din O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005 privind Codul de procedur�
fiscal�, respectiv nu este indicat termenul de depunere a
contesta�iei, în spe�� sunt incidente prevederile art.177(4) din
acela�i act normativ, potrivit c�ruia :”[…] contesta�ia poate fi
depus�, în termen de 3 luni de la data comunic�rii actului
administrativ fiscal, organului de solu�ionare competent”.

Având în vedere cele prezentate, data comunic�rii actului
atacat (04.10.2005) �i data depunerii, contesta�ia este depus� în
termenul legal.

Constatându-se c� 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, Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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Constan�a are competen�a s� analizeze cauza �i s� pronun�e
solu�ia legal�.

I. Prin adresa nr……………/…….11.2005 înregistrat� la S.A.F. -
Activitatea de Control Fiscal sub nr…………/…….11.2005, Direc�ia
General� de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului, cu sediul
în Constan�a, str…………, nr……, a formulat contesta�ie împotriva
m�surii de respingere a cererii dispus� prin:

-Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de
11.08.2005

    �i
-Decizia de restituire a taxei pe valoarea ad�ugat�

nr……………/…….08.2005.
Actele atacate au fost încheiate urmare verific�rii

condi�iilor privind restituirea taxei pe valoarea ad�ugat� în
sum� total� de ……………… lei RON (………… lei + ………… lei) a�a cum
rezult� din cererile întocmite de Constan�a S.R.L., înregistrate
la Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Constan�a sub
nr…………/…….08.2005 �i nr……………/…….08.2005.

Solicitând anularea Deciziei de restituire a taxei pe
valoarea ad�ugat� nr……………/…….08.2005 emis� de Administra�ia
Finan�elor Publice a Municipiului Constan�a prin care a fost
respins� cererea de restituire �i emiterea unei alte decizii de
restituire a taxei pe valoarea ad�ugat� în cuantum de …………… lei
(RON), Constan�a S.R.L. precizeaz� urm�toarele argumente în
sus�inerea contesta�iei sale :

-prin cererea înregistrat� la Administra�ia Finan�elor
Publice Constan�a sub nr…………/…….07.2005 se solicita restituirea
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei (RON) pl�tit�
pentru bunurile �i serviciile achizi�ionate �i finan�ate de
Funda�ia F…………… pentru C………………… Porta Alb�, unitate care se afl�
în subordinea Constan�a S.R.L.;

-prin contractul de sponsorizare nr……… din 09.05.2005
Funda�ia F………… a sponsorizat C……………… Poarta Alb� cu suma de
………………… EUR, în scopul renov�rii cl�dirii destinate persoanelor
vârstnice;

-lucr�rile de renovare au fost executate de firma A……………
S.R.L., iar contravaloarea acestora a fost eviden�iat� în factura
fiscal� nr……………/03.04.2005 �i achitat� de petent� din banii
proveni�i de la Funda�ia F…………, conform contractului de
sponsorizare nr……………/09.05.2003;

-depus� în termenul legal, respectiv la data de 28.07.2005,
cererea de restituire a taxei pe valoarea ad�ugat� a fost
considerat� nelegal� prin Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat
la data de 11.08.2005, pe motivul invocat de organul de control
c� finan�area prin sponsorizare nu se încadreaz� în prevederile
art.143(1), lit.l) din O.M.F.P. nr.141/2004;

-potrivit Raportului de inspec�ie fiscal�, organul de
control a constatat c� Constan�a S.R.L. a respectat prevederile
O.M.F.P. nr.141/2004 cu privire la termenul de depunere a cererii
de restituire a taxei pe valoarea ad�ugat� �i a documenta�iei
necesare, dar apreciaz� c� nu sunt întrunite prevederile legale
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deoarece finan�area prin sponsorizare nu este men�ionat� în actul
normativ;

-urmare preciz�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal�,
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Constan�a a emis
Decizia prin care respinge cererea de restituire a taxei pe
valoarea ad�ugat�;

Finalul contesta�iei cuprinde solicitarea Constan�a S.R.L.
de anulare a deciziei prin care a fost respins� cererea de
restituire pentru TVA în sum� de ……………… lei �i emiterea unei alte
decizii de restituire pentru suma în cauz�.

Potrivit men�iunilor din contesta�ie, solicitarea petentei
se întemeiaz� pe prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul
Fiscal, O.U.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
O.M.F.P. nr.141/2004, Legea nr.554/2004 privind Contenciosul
administrativ, precum �i r�spunsul Ministerului Finan�elor
Publice potrivit c�ruia prin adresa nr.271232 – 26.08.2005
precizeaz� c� sponsorizarea constituie un împrumut nerambursabil
f�cut de un organism interna�ional nonprofit �i se încadreaz� în
prevederile art.143(1)lit.l) din Legea nr.571/2003 privind Codul
Fiscal.

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de
11.08.2005, reprezentantul S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal
Constan�a a stabilit urm�toarele:

Verificarea a avut ca obiect solu�ionarea cererii
înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului
Constan�a sub nr……………/…….07.2005 privind restituirea taxei pe
valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei (RON) aferent� lucr�rilor
de repara�ie �i modernizare efectuat� de S.C. A…………… S.R.L. la
C……………… Poarta Alb�.

Lucr�rile de renovare la C………………… Poarta Alb� au fost
fina�ate de Funda�ia F……………, prin sponsorizarea efectuat� conform
contractului nr……………/…….05.2003 în sum� de ……………… EUR.

Motivat de faptul c� finan�area prin sponsorizare nu se
încadreaz� în prevederile O.M.F.P. nr.141/2004, organul de
control fiscal a respins cererea de restituire a taxei pe
valoarea ad�ugat� în sum� de ……………… lei (RON), iar în acest sens
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Constan�a a emis
Decizia înregistrat� sub nr………………/…….08.2005.

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:

Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 11.08.2005
de reprezentan�ii S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal
Constan�a, a avut ca obiectiv solu�ionarea cererii
nr……………/…….07.2005 privind restituirea taxei pe valoarea ad�ugat�
în sum� de …………… lei (RON) aferent� lucr�rilor de renovare la
C………………… Poarta Alb�, ac�iune finan�at� prin sponsorizare.
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Motivat de faptul c� sponsorizarea nu se încadreaz� în
prevederile O.M.F.P. nr.141/2004, organul fiscal a respins
cererea de restituire pentru suma de …………… lei (RON), iar în
acest sens Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului
Constan�a a emis Decizia nr……………/…….08.2005.

M�sura a fost contestat� de CONSTANTA S.R.L. prin adresa
nr……………/…….11.2005 înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr……………/…….11.2005.

Cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� lucrarea
privind  repararea �i modernizarea C……………… din subordinea
Constan�a S.R.L. este finan�at� prin sponsorizare efectuat� de o
funda�ie �i este scutit� de taxa pe valoarea ad�ugat�.

În fapt, C……………… Poarta Alb� aflat în subordinea Constan�a
S.R.L., a fost renovat �i modernizat, lucr�rile privind renovarea
acestui obiectiv fiind efectuate de firma A………… S.R.L. cu sediul
în Bucure�ti.

Potrivit art.2 din contractul nr……… din 16.02.2005 (existent
la dosarul cauzei), S.C. A………… S.R.L. din Bucure�ti în calitate
de constructor, se angaja s� execute pentru CONSTANTA S.R.L. în
calitate de beneficiar, lucr�rile de repara�ie �i modernizare
pavilion central, cabinet medical, �i spa�ii de cazare la Centrul
……………… Poarta Alb�.

Pentru lucr�rile de renovare �i modernizare la C………………
Poarta Alb�, S.C. A…………… S.R.L. Bucure�ti emite beneficiarului,
respectiv Constan�a S.R.L., factura fiscal� nr……………… din
03.04.2005 în valoare total� de …………… lei (RON), din care TVA în
sum� de …………… lei (RON).

Conform sus�inerilor din contesta�ie, finan�area lucr�rilor
de renovare la C……………… Poarta Alb� a fost suportat� de Funda�ia
F………… prin sponsorizarea în sum� de …………… EUR, efectuat� potrivit
Contractului de sponsorizare nr…………/09.05.2003.

Prin cererea înregistrat� la Administra�ia Finan�elor
Publice a Municipiului Constan�a sub nr……………/…….07.2005, în
temeiul art.143(1)lit,l) din Legea nr.571/2003 privind Codul
Fiscal, Constan�a S.R.L. a solicitat restituirea taxei pe
valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei înscris� în factura
fiscal� nr……………/…….04.2005 emis� de S.C. A…………… S.R.L. Bucure�ti.

Restituirea taxei pe valoarea ad�ugat� în cauz� nu a fost
aprobat� de organul fiscal, m�sura fiiind contestat� prin adresa
înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a
sub nr……………/…….11.2005, iar la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………/…….11.2005.

În drept, potrivit 143 din Codul fiscal aprobat prin Legea
nr.571 - 22.12.2003 :

"(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� :
l)livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii finan�ate

din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de c�tre
guverne str�ine, de organisme interna�ionale �i de organiza�ii



Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

Tel./Fax: 0241/48 80 83

5

nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din �ar�, inclusiv
din dona�ii ale persoanelor fizice",

iar potrivit art.2 din O.M.F.P. nr.141 din 20 ianuarie 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe
valoarea ad�ugat� pentru livr�rile de bunuri �i prest�rile de
servicii finan�ate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile
acordate de guverne str�ine, de organisme interna�ionale �i de
organiza�ii nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din �ar�,
inclusiv din dona�ii ale persoanelor fizice, prev�zut� la art.143
(1)lit.l) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal :

"art.2 Pentru livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii
finan�ate din ajutoare b�ne�ti sau din împrumuturi nerambursabile
acordate de organiza�ii nonprofit �i de caritate din str�in�tate
�i din �ar�, precum �i din dona�ii ale persoanelor fizice,
scutirea de tax� pe valoarea ad�ugat�, prev�zut� la art.143(1)
lit.l) din Legea nr.571/2003, se aplic� dac� sunt îndeplinite
cumulativ urm�toarele condi�ii:

a)s� se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în
hot�râri ae Guvernului ori prev�zute în acorduri, protocoale �i
în�elegeri încheiate cu organiza�ii nonprofit �i de caritate din
str�in�tate �i din �ar�, cu excep�ia celor realizate din dona�ii
ale persoanelor fizice;

b)obiectivele sau proiectele s� fie destinate unor scopuri
cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de ap�rare a
s�n�t��ii, de ap�rare a ��rii sau a siguran�ei na�ionale,
cultural, artistic, educativ, �tiin�ific, sportiv, de protec�ie
�i ameliorare a mediului, de protec�ie �i conservare a
monumentelor istorice �i de arhitectur�;

c)finan�area s� fie asigurat� din ajutoare b�ne�ti sau din
împrumuturi nerambursabile ale organiza�iilor nonprofit �i de
caritate din str�in�tate �i din �ar� �i/sau din dona�ii ale
persoanelor fizice".

Din coroborarea textelor normative invocate, rezult� c�
prest�rile de servicii finan�ate din ajutoare b�ne�ti sau din
împrumuturi nerambursabile acordate de guverne str�ine sau de
organisme interna�ionale, sunt scutite de taxa pe valoarea
ad�ugat� dac� sunt respectate condi�iile impuse de legiuitor.

În spe��, conform Raportului de inspec�ie fiscal� din
11.08.2005, organul fiscal a respins cererea de restituire a
sumei de …………… lei (RON) reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�
pentru lucr�rile de renovare la Centrul……………… Poarta Alb�,
întrucât finan�area prin sponsorizare (contract nr………… din
07.05.2003 în sum� de …………… EUR) nu se încadreaz� în prevederile
O.M.F.P. nr.141/2004.

Potrivit art.1 din Legea nr.204/20.04.2001 privind aprobarea
O.G. nr.36/1998 pentru modificarea �i completarea Legii
nr.32/1994 privind sponsorizarea:

“(1)Sponsorizarea este actul juridic prin care dou� persoane
convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra
unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sus�inerea



Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

Tel./Fax: 0241/48 80 83

6

unor activit��i f�r� scop lucrativ desf��urate de c�tre una din
p�r�i, denumit� beneficiarul sponsoriz�rii”.

Potrivit contractului de sponsorizare nr…………/09.05.2003
existent la dosarul cauzei, Funda�ia F………… în numele c�reia
semneaz� Prin� D………………, a transferat dreptul de proprietate
asupra unor mijloace financiare (………………EUR) pentru
finan�area unor lucr�ri la C………………… de la Poarta Alb�, unitate în
subordinea Constan�a S.R.L..

Respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea
ad�ugat� în sum� de …………… lei pe motiv c� finan�area în spe��
prin sponsorizare nu se încadreaz� în prevederile art.143(1)lit.1
din Codul fiscal, nu este argumentat� deoarece organul fiscal nu
justific� care sunt considerentele pentru care suma de …………… EUR
nu poate fi considerat� ajutor sau împrumut nerambursabil acordat
de o organiza�ie nonprofit �i de caritate.

Având în vedere cele prezentate, organul de solu�ionare va
desfiin�a Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de
11.08.2005 �i Decizia de restituire a taxei pe valoarea ad�ugat�
nr…………… din 19.08.2005 pentru cap�tul de cerere în sum� de ……………
lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�.

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�rora prin decizie se poate desfiin�a par�ial
actul administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se
încheie un nou act care va avea în vedere strict considerentele
deciziei de solu�ionare.

În condi�iile prezentate, organul fiscal va relua analiza
privind suma de ……………… lei (RON) reprezentând TVA �i va argumenta
m�sura în conformitate cu prevederile art.4(5) din O.M.F.P.
nr.141/20.01.2004 potrivit c�ruia :

“[…] Dup� verificare se întocme�te un proces-verbal de
control din care s� rezulte suma de restituit �i suma neaprobat�,
cu men�iunea detaliat� a motivelor ce au condus la aceast�
decizie”.

Reverificarea care urmeaz� s� se efectueze, va avea în
vedere momentul încas�rii de c�tre petent� a sumei de …………… EUR
a�a cum rezult� din Contractul de sponsorizare nr…………/09.02.2003
�i plata din aceast� sum� a lucr�rilor de renovare la C……………
Poarta Alb�, eviden�iate prin factura nr…………… din 03.04.2005
emis� de firma A…………… S.R.L. Bucure�ti.

Având în vedere c� data contractului de sponsorizare este
09.05.2003, iar data facturii privind lucr�rile de renovare a
C……………… de la Poarta Alb� este 03.04.2005, nu reiese care este
data încas�rii efective a sponsoriz�rii în sum� de ……………… EUR.

Din acest motiv �i în vederea asigur�rii respect�rii
prevederilor O.M.F.P. nr.141/2004, organul fiscal va analiza �i
va eviden�ia în noul act atât data încas�rii sumei de …………… EUR,
cât �i modul de cheltuire a acestei sume, cu specificarea datei
�i destina�iei sumelor respective.

Deasemenea organul de control va verifica dac� petenta a mai
solicitat restituire de TVA în baza Contractului de sponsorizare
nr………… din 09.05.2003 în spe�e similare, având în vedere c� din
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adresa nr……………/…….08.2005 emis� de Ministerul Finan�elor Publice
reiese c� Funda�ia F…………  a sponsorizat C……………… Poarta Alb� cu
suma de ……………… EUR.

Toate aceste aspecte impun efectuarea reverific�rii cu atât
mai mult cu cât documentele existente la dosarul contesta�iei
sunt insuficiente în edificarea organului de solu�ionare �i nu
sus�in faptul c� lucrarea de renovare �i modernizare la C………………
de la Poarta Alb� pentru care a fost emis� factura fiscal�
nr………………/03.04.2005, a fost finan�at� din sponsorizarea de ……………
EUR, sum� primit� în baza contractului de sponsorizare
nr…………/09.05.2003.

Organul fiscal va face men�iuni în actul de reverificare
asupra documenta�iei necesar� pentru restituirea taxei pe
valoarea ad�ugat� prev�zut� la art.4(4) din O.M.F.P.
nr.141/20.01.2004 �i cea de�inut� de petent�.

Pentru considerentele ar�tate în cuprinsul prezentei, în
temeiul dispozi�iilor art.179(1)lit.a), coroborate cu cele ale
art.180(1) �i 186(3) din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin
O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� în Monitorul Oficial nr.863 din
26.09.2005,  se

DECIDE:

1. Desfiin�area Deciziei de restituire a taxei pe valoarea
ad�ugat� nr………… din 19.08.2005 �i a Raportului de inspec�ie
fiscal� din 11.08.2005 pentru cap�tul de cerere în sum� de ……………
lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� respins� la
restituire.

Rezultatul reverific�rii �i actele nou întocmite vor fi
transmise �i Serviciului Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
D.G.F.P. Constan�a, în termen de 30 de zile de la data primirii
prezentei.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum
prevede art.180(2) din Codul de procedur� fiscal� republicat în
2005, în conformitate cu prevederile art.188(2) din acela�i act
normativ �i ale art.11(1) din Legea nr.554 din 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.

                        DIRECTOR EXECUTIV,
                          VASILICA MIHAI

D.D./ 5 ex.
07.12.2005


