
                                  DECIZIA   NR.  52/5.08.2005

         Directia Generala a Finantelor  Publice  Sibiu a fost investita in baza
art.178 din O.G. 92/2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de xxxxxx
impotriva Deciziei de rambursare a T.V.A. nr./14.06.2005 emisa de
Administratia Finantelor Publice Sibiu.
         Contestatia a fost depusa in termenul impus de art. 176 din O.G.
92/2003R fiind inregistrata la D.G.F.P. Sibiu cu nr./11.07.2005.
         Actul ce face obiectul contestatiei a fost emis in baza raportului de
inspectie fiscala incheiat in data de 6.06.2005 de catre Activitatea de Control
Fiscal Sibiu. Petenta depune o completare la contestatie inregistrata la
D.G.F.P. Sibiu cu nr. /3 08.2005, prin care individualizeaza actul contestat.
         Prin cererea de restituire a TVA inregistrata la Administratia Finantelor
Publice S ibiu sub nr. /26.01.2005, petenta solicita restituirea sumei dexxxxx
lei RON reprezentand TVA aferenta achizitiilor destinate desfasurarii
activitatilor prevazute in contractul de donatie. Finantarea este sustinuta de
xxxxxx in vederea desfasurarii activitatilor cu caracter cultural, social, artistic,
educativ.
         Din suma solicitata la restituire de xxxx lei RON petentei i s-a aprobat
restituirea pentru suma de xxxx lei Ron .
         Diferenta de xxxxx lei RON a fost respinsa la restituire, organul de
control invocand urmatoarele:
         Au fost incalcate prevederile art. 4 alin 4 din OMFP 141/2004 intrucat
contribuabilul nu a putut prezenta copii dupa documentele care sa ateste
dovada de platitor de tva pentru furnizorii prezentati in anexa la raport.
         Art. 4 alin 4 din OMFP 141/2004 prevede:
         “Documentatia necesara pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata
trebuie sa cuprinda:
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(…..)
g) copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea
adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori
si/sau subcontractori”.
         Cu ocazia formularii contestatiei in baza art. 182(4) din OG.92/2003R,
contestatorul depune probe noi in sustinerea cauzei respectiv:
         -copii dupa documentele care atesta calitatea de platitor de TVA a unor
furnizori de bunuri sau prestatori  de servicii pentru care organul de control
nu a aprobat restituirea TVA.
         Din suma totala contestata dexxxx leiRON reprezentand TVA
neaprobata la restituire se admite contestatia pentru suma dexxxx lei Ron
reprezentand TVA aferenta facturilor emise de furnizorii pentru care petenta
a prezentat  copiile certificatelor de inregistrare in care este inscris codul
unic de inregistrare cu atributul fiscal R ce atesta calitatea de platitor de
TVA a furnizorului.
         Pentru considerentele retinute in baza art. 179(2) si 180(5) din
O.G.92/2003R

                                           D E C I D E

1. admite in parte contestatia pentru suma dexxxxx lei Ron
reprezentand TVA.

2. respinge contestatia ca neantemeiata pentru suma de xxxx lei Ron
reprezentand TVA.

Punctul 2 din prezenta Decizie poate fi atacat la Tribunalul Sibiu in
termen de 6 luni de la comunicare.




