
 
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 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECIZIA nr.65/24.07.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.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 Serviciul Juridic prin adresa 
nr…………/14.06.2006 precum �i de c�tre S.C. CONSTANTA S.A., cu 
re�edin�a aleas� în Constan�a, str…………… nr………, prin memoriul  
înregistrat la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/28.06.2006 cu privire 
la solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulate de societate, 
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………/30.12.2004. 
 Solicitarea a fost întemeiat� pe Decizia civil� nr………/CA din 
22.12.2005 pronun�at� de Curtea de Apel Constan�a prin care s-a 
modificat în tot sentin�a civil� nr…………/CA/2005 pronun�at� de 
Tribunalul Constan�a, s-a anulat decizia nr.3/17.01.2005 
pronun�at� de D.G.F.P. Constan�a - Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii �i s-a dispus analizarea pe fond a contesta�iei de 
c�tre organul fiscal. 
 Men�ion�m c� împotriva deciziei civile a Cur�ii de Apel 
Constan�a, D.G.F.P. a  formulat cerere de revizuire, ac�iune ce a 
fost respins� ca nefondat� prin Decizia civil� nr………/CA din 
27.03.2006 a Cur�ii de Apel Constan�a. 
 În consecin��, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a este investit de 
c�tre Curtea de Apel Constan�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� 
pronun�e solu�ia legal�. 
 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura constând în 
respingerea la rambursare cu drept de preluare în deconturile 
viitoare a T.V.A. în sum� de ……………… lei, dispus� prin Raportul de 
inspec�ie fiscal� încheiat în data de 09.12.2004 de S.A.F. - 
A.C.F. Constan�a. 
   

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 23.12.2004, societatea CONSTANTA prin împuternicit, a 
formulat contesta�ie împotriva m�surii constând în respingerea 
ramburs�rii cu drept de preluare a T.V.A. în sum� de …………… lei, 
rezultat� din facturile fiscale emise de anumite societ��i 
furnizoare de de�euri feroase �i neferoase, m�sur� dispus� prin 
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 09.12.2004, întocmit în 
vederea solu�ion�rii cererii de rambursare T.V.A. rezultat� din 
decontul lunii octombrie 2004. 
 

În sus�inerea contesta�iei, petenta critic� m�sura dispus�, 
prezentând urm�toarele argumente : 

- nu exist� temei legal pentru respingerea ramburs�rii T.V.A. 
rezultat� din facturi emise de furnizorii la sediul c�rora nu s-au 
putut identifica persoane care s� ofere rela�ii în leg�tur� cu 
activitatea desf��urat� de acestea sau care nu au putut fi g�site 
la sediile declarate.  
 Referitor la acest aspect, petenta sus�ine c� a f�cut dovada 
c� to�i furnizorii în cauz� sunt persoane juridice înregistrate 
legal la O.R.C. �i sunt luate în eviden�� ca pl�titoare de T.V.A. 
la organele fiscale teritoriale �i apreciaz� c� atâta timp cât  
le-au fost eliberate de c�tre organele fiscale documente fiscale 
cu regim special (facturi fiscale) în baza c�rora au fost 
achizi�ionate de�eurile de fier de vechi exportate, nu exist� nici 
un text de lege care s� condi�ioneze rambursarea T.V.A. de 
eventuale cercet�ri ulterioare. 
 Mai mult, sus�ine c� este dovedit� buna credin�� a 
cump�r�torului, atâta timp cât opera�iunile desf��urate cu ace�ti 
furnizori au avut la baz� facturi fiscale �i dovezi de 
înregistrare ca pl�titori de T.V.A. eliberate de organele fiscale 
competente iar societatea a f�cut dovada achit�rii acestor facturi 
precum �i dovada exportului bunurilor respective. 
 - cu ocazia unor inspec�ii fiscale anterioare s-a constatat 
c� opera�iunile comerciale desf��urate cu furnizorii în cauz� sunt 
opera�iuni scutite cu drept de deducere (?!), în conformitate cu 
prevederile art.143 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal iar T.V.A. 
aferent� acestor opera�iuni a fost corect eviden�iat�.   
 - singura obliga�ie legal� a societ��ii era de a justifica 
regimul de scutire cu documentele prev�zute de O.M.F. 
nr.1846/2003, art.2 alin.(2), obliga�ie ce a fost îndeplinit�, 
fiind confirmat� chiar de organele de control.  
 - nu exist� nici o dispozi�ie legal� care s� condi�ioneze 
admiterea cererii de rambursare de un control încruci�at la 
furnizorii persoanei care solicit� rambursarea �i în acest caz 
aceast� condi�ionare apare ca un abuz. 
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 Pentru motivele expuse, contestatara solicit� admiterea 
contesta�iei, anularea în parte a raportului de inspec�ie fiscal� 
ca nelegal �i netemeinic �i constatarea îndeplinirii condi�iilor 
pentru rambursarea T.V.A. în sum� de ........ lei.   
 Prin memoriul înregistrat la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr....../28.06.2006, societatea solicit� reluarea analiz�rii pe 
fond a contesta�iei formulate împotriva Raportului de inspec�ie 
fiscal�  din data de 09.12.2004, pentru acelea�i motive de fapt �i 
de drept. 
 Men�ion�m c� acela�i memoriu a fost înaintat �i A.N.A.F. - 
Direc�ia de Metodologie �i Proceduri pentru Inspec�ia Fiscal�, 
care, prin adresa nr....../27.06.2006, l-a transmis D.G.F.P. 
Constan�a în vederea solu�ion�rii, fiind înregistrat sub 
nr....../03.07.2006.  
      

II. Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 09.12.2004 a 
fost întocmit de organele S.A.F. - A.C.F. Constan�a în vederea 
solu�ion�rii cererii de rambursare a soldului sumei negative a 
T.V.A. rezultat� din decontul lunii octombrie 2004, în sum� de 
……………… lei. 

Urmare verific�rii s-a constatat c� suma solicitat� la 
rambursare se compune din T.V.A. în sum� de ……………… lei aferent� 
opera�iunilor realizate în luna octombrie 2004 �i T.V.A. în sum� 
de ……………… lei preluat� din decontul lunii precedente �i care a 
fost respins� la rambursare cu drept de preluare prin Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 04.11.2004. 

Organele de inspec�ie au stabilit c� societatea întrune�te 
condi�iile de rambursare pentru T.V.A. în sum� de ……………… lei în 
timp ce T.V.A. în cuantum de ……………… lei a fost respins� la 
rambursare cu drept de preluare în decontul lunii urm�toare “pân� 
la primirea r�spunsului privind stadiul cercet�rilor penale pentru 
furnizorii: M……………… S.R.L., D…………… S.R.L., S…………… S.R.L., F………………. 
S.R.L., S…………… S.R.L., M…………… S.R.L. de la Poli�ia mun.Constan�a”, 
aceast� men�iune fiind preluat� din Raportul de inspec�ie fiscal� 
din data de 04.11.2004. 

  
 

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� m�sura constând în 
respingerea cu drept de preluare a T.V.A. în sum� de ......... lei 
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dispus� prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de  09.12.2004 
este întemeiat� legal. 
  

În fapt, urmare verific�rii efectuate de S.A.F. - A.C.F.  
Constan�a în vederea solu�ion�rii cererii de rambursare a taxei 
rezultat� din decontul lunii octombrie 2004 s-a constatat c� 
societatea nu are drept de rambursare pentru T.V.A. în sum� de 
……………… lei preluat� din decontul lunii precedente �i care a fost 
respins� la rambursare cu drept de preluare prin Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 04.11.2004, pân� la primirea 
r�spunsului de la Poli�ia Constan�a privind stadiul cercet�rilor 
penale privind �ase societ��i comerciale furnizoare de de�euri 
feroase. 

Din Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 
04.11.2004 se re�ine c� suma de ……………… lei reprezint� T.V.A. 
dedus� din facturi emise de societ��i care, conform unor procese 
verbale anterioare, sunt în cercetare penal� motiv pentru care 
taxa pe valoarea ad�ugat� a fost respins� la rambursare, dup� cum 
urmeaz�: 

- T.V.A. în sum� de ........ lei aferent� facturilor emise de  
M....... S.R.L. Constan�a a fost respins� prin Procesul verbal 
nr..../06.04.2004; 

- T.V.A. în sum� de ........ lei aferent� facturilor emise de 
M........ S.R.L. Constan�a a fost respins� prin Procesul verbal 
nr..../18.04.2004; 

- T.V.A. în sum� de ........ lei aferent� facturilor emise de 
D........ S.R.L., S....... S.R.L., F........ S.R.L., S....... 
S.R.L. din loc. Cuza Vod�, Constan�a a fost respins� prin Procesul 
verbal nr...../24.05.2004; 

- T.V.A. în sum� de ........ lei aferent� facturilor emise de 
M........ S.R.L., F......... S.R.L., D....... S.R.L., S........ 
S.R.L. din loc. Cuza Vod�, Constan�a a fost respins� prin Procesul 
verbal nr..../13.07.2004.  

 
Petenta contest� m�sura dispus� invocând, pe de o parte lipsa 

unui temei legal pentru respingerea ramburs�rii T.V.A. rezultat� 
din facturi emise de furnizorii la sediul c�rora nu s-au putut 
identifica persoane care s� ofere rela�ii în leg�tur� cu 
activitatea desf��urat� de acestea sau care nu au putut fi g�site 
la sediile declarate iar, pe de alt� parte c� este un abuz 
condi�ionarea admiterii cererii de rambursare de un control 
încruci�at la furnizorii persoanei care solicit� rambursarea . 

De asemenea, se consider� a fi un cump�r�tor de bun� credin�� 
�i sus�ine c� a prezentat organelor de control dovezi care atest� 
înregistrarea societ��ilor în cauz� la Oficiul Registrului 
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Comer�ului precum �i la organele fiscale teritoriale ca pl�titoare 
de T.V.A.  

În spe��, se re�ine c� în Raportul de inspec�ie din data de 
09.12.2004 împotriva c�ruia reclamanta a formulat contesta�ie 
organul de inspec�ie fiscal� nu a analizat pe fond dreptul de 
rambursare a T.V.A. în sum� de ........ lei ci a preluat m�surile 
constând în respingerea la rambursare cu drept de preluare a 
T.V.A. dispuse prin acte de control anterioare, m�suri împotriva 
c�rora petenta nu a exercitat calea administrativ� de atac. 

În aceste condi�ii, organul de solu�ionare nu poate analiza 
�i nu se poate pronun�a asupra motivelor de fapt �i de drept care 
au determinat luarea deciziilor privind respingerea ramburs�rii 
taxei pe valoarea ad�ugat� rezultat� din facturile fiscale emise 
de  cele �ase societ��i furnizoare, atâta timp cât nici organul de 
control nu s-a pronun�at în Raportul de inspec�ie atacat. 

Pentru acest considerent se va desfiin�a par�ial actul 
atacat, urmând a se proceda la reanalizarea dreptului de 
rambursare a T.V.A. în sum� de ........ lei rezultat� din 
facturile fiscale emise de societ��ile: M……………… S.R.L. din 
Constan�a, D…………… S.R.L., S…………… S.R.L., F……………… S.R.L., S……………… 
S.R.L., M……………… S.R.L. din loc. Cuza Vod�. 

La efectuarea reverific�rii se va avea în vedere faptul c� în 
actele normative privind T.V.A., respectiv Codul fiscal, Normele 
metodologice de aplicare a acestuia sau ordinele ministrului 
finan�elor publice date în aplicarea prevederilor care 
reglementeaz� rambursarea T.V.A., no�iunea de „T.V.A. respins� la 
rambursare cu drept de preluare” nu exist�.   

În cazul în care, în vederea lu�rii deciziei este necesar�  
ob�inerea unor informa�ii suplimentare de c�tre organele de 
inspec�ie, se va prelungi termenul de solu�ionare a cererii de 
rambursare a T.V.A., în conformitate cu prevederile art.199 din 
Codul de procedur� fiscal�.        

  
 
 Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor  

art. 186 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se 

 
DECIDE: 

 
 

      Desfiin�area par�ial� a Raportului de inspec�ie fiscal� din 
data de 09.12.2004 întocmit de S.A.F. - A.C.F. Constan�a pentru 
T.V.A. respins� la rambursare cu drept de preluare în sum� de 
........ lei. 
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Urmare acestei solu�ii, se va întocmi un nou raport de 
inspec�ie fiscal� care va avea în vedere strict considerentele 
expuse în cuprinsul prezentei decizii, act ce va fi transmis �i 
organului de solu�ionare.     
  

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în 
termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 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. 


