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DECIZIA nr. 59/ 25.04.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

SC 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………… din …………………2005, înregistrat�
la D.G.F.P. Constan�a sub nr……………/…………………2005, cu privire la
contesta�ia formulat� de SC CONSTAN�A, cu sediul în Constan�a ,
bd…………… nr…………, CF ………………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura dispus� prin
Decizia de restituire a T.V.A. nr……………/………………2005 emis� de
A.F.P.Constan�a în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat
de organele S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a în
data de ………………2005, constând în respingerea restituirii T.V.A. în
sum� de ……………………… lei.

Contesta�ia a fost introdus� de reprezentantul legal al
asocia�iei, fiind îndeplinite prevederile art.175 lit.e) din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat� �i a
fost depus� în termenul prev�zut la art.176(1) din acela�i act
normativ.

Constatând c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte condi�ii
de procedur�, prev�zute la art.175 �i 178(1) din O.G.nr. 92/2003
republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a
s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

I.Prin adresa nr…………/…………………2005 înregistrat� la S.A.F.-
A.C.F. Constan�a sub nr……………… din …………………2005, SC CONSTANTA din
Constan�a, prin reprezentantul s�u legal formuleaz� contesta�ie
împotriva m�surii constând în respingerea restituirii taxei pe
valoarea ad�ugat� în sum� de ………………………… lei.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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În cuprinsul acesteia petenta arat� c� este îndrept��it� s� i
se restituie taxa pe valoarea ad�ugat� în conformitate cu
prevederile art.143 alin.1 lit.l) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, pentru urm�toarele considerente:

- T.V.A. în sum� de …………………… lei este aferent� achizi�ion�rii
unor echipamente de tehnic� de calcul, a c�ror plat� s-a efectuat
dup� cum urmeaz�:
      - …………………… lei din fonduri nerambursabile asigurate de
partenerul italian E……………… ………………, conform adresei
nr………………/………………2004 eliberat� de Consiliul Na�ional al
Întreprinderilor Mici �i Mijlocii din România;
      - ……………………… lei reprezentând T.V.A., din creditul acordat
patronatului de persoana fizic� Ionescu Ion, deoarece  partenerul
italian nu finan�eaz� T.V.A. aferent� echipamentelor
achizi�ionate.

În ceea ce prive�te motivul invocat de organele de control în
cuprinsul Raportului de inspec�ie privind lipsa anexelor 2 �i 3
ale Protocolului de colaborare dintre Consiliul Na�ional al
Întreprinderilor Private Mici �i Mijlocii din România (CNIPPMR) �i
SC CONSTANTA  precum �i a rapoartelor lunare �i trimestriale,
contestatara este de p�rere c� aceste documente sunt irelevante
deoarece obiectul inspec�iei fiscale a fost acela de a stabili
dreptul societatii la restituirea T.V.A. �i nu verificarea
activit��ilor desf��urate în cadrul proiectului.

De asemenea, petenta sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal�
ar fi trebuit s� cear� completarea dosarului cu aceste documente
dac� le-au considerat a fi necesare.

II.Controlul finalizat prin Raportul de inspec�ie fiscal� din
…………………2005 a avut ca obiectiv solu�ionarea cererii de restituire
a T.V.A. în sum� de ……………………… lei depus� de SC CONSTANTA din
Constan�a la A.F.P.Constan�a sub nr……………/…………………2005, tax�
aferent� achizi�ion�rii unor echipamente de tehnic� de calcul în
valoare de ……………………… lei.

Urmare verific�rii s-a constatat c� asocia�ia a achizi�ionat
cu factura fiscal� nr…………………/………………2004 echipamente de tehnic� de
calcul în valoare de …………………… lei, din care …………………… lei T.V.A.,
necesare derul�rii proiectului …………… CLAS, pentru care a fost
încheiat Protocolul de colaborare între Consiliul Na�ional al
Întreprinderilor Private Mici �i Mijlocii din România �i SC
CONSTANTA din Constan�a.

Plata echipamentelor s-a efectuat cu O.P. nr………/…………………2004
în sum� de …………………… lei �i cu O.P. nr………/……………………2004 în sum� de
…………………… lei.

Prin adresa nr……………/……………………2004, CNIPMMR confirm� faptul c�
SC CONSTANTA din Constan�a este partener în cadrul proiectului
…………… CLAS, finan�at de Ministerul Activit��ilor Productive din
Italia, ai c�rui principali parteneri sunt Confedera�ia Na�ional�
a Artizanilor �i a Întreprinderilor Mici �i Mijlocii E…………… ………………
din Italia (CNA E…………… ………………… ) �i CNIPMMR iar în aceast�
calitate beneficiaz� de o finan�are nerambursabil� în sum� de
……………………… lei (f�r� T.V.A.).
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Justificarea provenien�ei sumei de …………………… lei s-a efectuat
cu O.P. nr………/……………………2004 în sum� de …………………… lei, reprezentând
depunere în cont pentru sus�inere cheltuieli de c�tre persoana
fizic� Ionescu Iona precum �i cu chitan�e însumând …………………… lei
reprezentând taxe de înscriere membri.

S-a mai constatat c� solicitantul nu a ata�at la documenta�ia
cererii de restituire anexa nr.2 a Protocolului în care se arat�
finan�area detaliat� a proiectului �i care ar trebui s� se refere
la toate p�r�ile implicate din România: CNIPMMR, SC CONSTANTA din
Constan�a �i SC SLATINA din Slatina, anexa nr.3, respectiv
Protocolul de parteneriat dintre CNA E…………… …………………  �i CNIPMMR
Bucure�ti precum �i rapoartele lunare �i trimestriale referitoare
la stadiul de realizare a proiectului.

Urmare acestor constat�ri s-a stabilit c� SC CONSTANTA din
Constan�a nu are dreptul legal de restituire a T.V.A. deoarece nu
se îndeplinesc condi�iile legale impuse de art.2 lit.b) �i c) �i
ale art.4 lit.e) din O.M.F.nr.141/2004 iar plata T.V.A. în sum� de
…………………… lei din factura nr………………/……………………2004 nu s-a efectuat din
fonduri nerambursabile, condi�ie obligatorie prev�zut� în acela�i
act normativ.

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 privind
respingerea  restituirii  T.V.A. în sum� de …………………… lei este
întemeiat� legal.

În fapt, cu factura fiscal� nr…………………/…………………2004 SC
CONSTANTA din Constan�a a achizi�ionat echipamente de tehnic� de
calcul �i birotic� în valoare total� de …………………… lei, din care
T.V.A. …………………… lei, plata acestei facturi fiind efectuat� prin
virament bancar cu O.P. nr………/…………………2004 în valoare de …………………
lei �i O.P. nr………/……………………2004 în valoare de ………………………… lei.

Prin cererea de restituire a taxei pe valoarea ad�ugat�
nr………/……………………2005 asocia�ia a solicitat restituirea sumei de
…………………… lei, în conformitate cu prevederile art.143 alin.(1)
lit.l) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, motivând c�
restituirea este aferent� proiectului …………… CLAS a c�rui finan�are
este asigurat� de Ministerul Activit��ilor Productive din Italia-
Direc�ia General� pentru Promovarea Schimburilor între
Întreprinderi �i Interna�ionalizare.

Urmare verific�rilor efectuate de organele de inspec�ie
fiscal� s-a constatat c� asocia�ia nu are dreptul de restituire a
T.V.A. deoarece nu se îndeplinesc condi�iile legale impuse la
art.2 lit.b) �i c) �i art.4 lit.e) din O.M.F. nr. 141/2004 iar
plata T.V.A. în sum� de …………………… lei din factura
nr……………/…………………2004 nu s-a efectuat din fonduri nerambursabile.

Petenta contest� aceast� m�sur� sus�inând c� este
îndrept��it� la restituirea T.V.A. întrucât valoarea f�r� tax� a
echipamentelor achizi�ionate, în sum� de ……………………… lei s-a
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efectuat din fonduri nerambursabile, fapt confirmat prin adresa
nr………………/……………………2004 a Consiliului Na�ional al Întreprinderilor
Private Mici �i Mijlocii din România, partenerul italian E……………
……………… nesuportând finan�area T.V.A. la echipamente. Din acest
motiv, achitarea T.V.A. din factur� s-a efectuat din sumele cu
care persoana fizic� Ionescu Ion a creditat societatea.

În drept, la art.143 (1) lit.l) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal se prevede c� :” sunt scutite de taxa pe valoarea
ad�ugat� 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
nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din �ar�, inclusiv din
dona�ii ale persoanelor fizice”,

iar la alin.(2) al aceluia�i articol se precizeaz� c� :
“ prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele
necesare pentru a justifica scutirea de tax� pe valoarea ad�ugat�
pentru opera�iunile prev�zute la alin.(1) �i, dup� caz, procedura
�i condi�iile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii
de tax� pe valoarea ad�ugat�”.

Prin Ordinul Ministrului Finan�elor Publice nr.141/2004 au
fost aprobate Normele privind aplicarea scutirii de tax� pe
valoarea ad�ugat� pentru livr�rile de bunuri �i prest�rile de
servicii finan�ate din ajutoare sau din 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.

Potrivit art. 2 din aceste norme,
    “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 taxa pe valoarea ad�ugat�, prev�zut� la art. 143 alin.
(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 ale 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”.

Conform art.3 (1) din acela�i act normativ, ”scutirea de tax�
pe valoarea ad�ugat�, prev�zut� la art.143 alin.(1) lit.l) din
Legea nr.571/2003, poate fi realizat� prin urm�toarele modalit��i:
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a) prin restituirea taxei pe valoarea ad�ugat�, potrivit art.149
alin.(9) din Legea nr.571/2003, c�tre beneficiarii fondurilor
nerambursabile care nu sunt pl�titori de tax� pe valoarea
ad�ugat�, conform procedurii prev�zute la art.4”, beneficiarii
fondurilor fiind, potrivit prevederilor alin.(3), “unit��ile care
gestioneaz� fondurile respective”.

La art.4 alin.(4) din norme se indic� documenta�ia necesar�
pentru restituirea taxei pe valoarea ad�ugat� , unul din documente
precizat la lit.e) fiind “ documentul din care s� rezulte
modalitatea de finan�are, înso�it de traducerea autorizat� a
acestuia”.

În spe��, se re�ine c� la documenta�ia anexat� cererii de
restituire �i la data efectu�rii verific�rii solicitantul nu a
prezentat Anexele nr.2 �i 3 ale “Protocolului de colaborare în
vederea realiz�rii proiectului …………… Clas între CNIPMMR �i SC
CONSTANTA din Constan�a” nr……………/……………………2004, cuprinzând bugetul
consolidat al proiectului �i Protocolul de parteneriat între CNA
E…………… ………………… �i CNIPMMR Bucure�ti.

Aceste documente au fost depuse la dosarul contesta�iei în
data de …………………2005 urmare solicit�rii înaintate prin adresa
nr……………/……………………2005.

Din analiza documentelor prezentate au rezultat urm�toarele:
În data de ……………………2004 a fost încheiat Protocolul de

colaborare între CNA (Confedera�ia Na�ional� de Artizanat)
regional� E…………… ………………… din Italia – organiza�ie privat� non-
profit �i partenerul local CNIPMMR (Consiliul Na�ional al
Întreprinderilor Private Mici �i Mijlocii din România), având
drept obiectiv realizarea unei Re�ele de Centre Locale de
Asisten�� �i Servicii pentru IMM (CLAS) în România, destinate fie
firmelor me�te�ug�re�ti �i întreprinderilor mici �i mijlocii
locale fie firmelor me�te�ug�re�ti �i întreprinderilor mici �i
mijlocii italiene care au investit sau care inten�ioneaz� s�
investeasc� în aceste zone geografice. Finan�area acestui proiect
urma a fi asigurat� de partenerul italian pentru suma de …………………
Euro, din care maxim ………………… Euro au fost aloca�i achizi�ion�rii
de echipamente precum �i prin cofinan�are asigurat� de c�tre
partenerul local.

În baza acestui protocol a fost încheiat Protocolul de
colaborare în vederea realiz�rii proiectului …………… Clas
nr…………/……………………2004, între CNIPMMR Bucure�ti, în calitate de
coordonator �i SC CONSTANTA din Constan�a, în calitate de
partener,  obiectivele proiectului ……………… Clas în România fiind
crearea de dou� centre de servicii, localizate în Constan�a �i
Slatina.

Potrivit acestui document, costul total al proiectului pentru
România a fost estimat la ………………… Euro, finan�area acestuia
realizându-se din grantul de …………………… Euro precum �i din
cofinan�area de asigurat de partenerii din România în sum� de
………………… Euro, precizându-se c� acest buget se refer� la toate
p�r�ile implicate din România: CNIPMMR, SC CONSTANTA din Constan�a
�i SC SLATINA din Slatina.
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Conform Statutului, SC CONSTANTA din Constan�a este o
organiza�ie a patronilor care are ca scop promovarea �i ap�rarea
intereselor economice, de produc�ie, comercializare, financiare �i
juridice ale întreprinderilor private din Constan�a, în
raporturile acestora cu organele puterii �i ale administra�iei
locale, precum �i în rela�iile cu alte organe �i organisme din
�ar� �i din str�in�tate; impulsionarea, prin mijloace specifice, a
procesului de formare de întreprinderi mici �i mijlocii cu capital
privat autohton, �i/sau cu participarea întreprinz�torilor str�ini
în condi�ii de profit avantajos pentru partenerii de afaceri.

În baza facturii nr………………/……………………2004 SC CONSTANTA din
Constan�a a achizi�ionat echipamente de tehnic� de calcul �i
birotic� necesare implement�rii �i derul�rii în bune condi�ii a
proiectului ……………… CLAS, în valoare de …………………… lei, din care
………………… lei T.V.A..

Prin adresa nr……………/……………………2005 emis� de coordonatorul de
proiect, CNIPMMR Bucure�ti, acesta confirm� faptul c� finan�area
echipamentelor, exclusiv T.V.A., în sum� de …………………… lei a fost
realizat� din bugetul de ………………… euro pentru echipamente, alocat
din grantul de ………………… euro, suma fiind virat� de c�tre CNA E…………
……………… în contul CNIPMMR Bucure�ti, care, la rândul s�u i-a virat
în contul SC CONSTANTA din Constan�a.

Conform prevederilor art.2 din O.M.F. nr.141/2004, livr�rile
de bunuri finan�ate din împrumuturi nerambursabile acordate de
organiza�ii nonprofit din str�in�tate, beneficiaz� de scutirea de
tax� pe valoarea ad�ugat�, dac� sunt îndeplinite cumulativ, trei
condi�ii, printre care �i aceea prev�zut� la lit.b) care impune ca
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
conservare a monumentelor istorice �i de arhitectur�.

În spe��, se re�ine c� proiectul ……………… CLAS este destinat
realiz�rii unor centre locale de asisten�� �i servicii pentru
întreprinderi me�te�ug�re�ti �i întreprinderi mici �i mijlocii din
România �i din Italia, care au investit sau inten�ioneaz� s�
investeasc� în România, ca de exemplu:

- asisten�� juridic� în sectorul artizanal �i IMM,
incluzând aspecte privind impozite �i taxe, activit��i
sociale �i de lobby;

- promovarea spiritului antreprenorial �i ini�iativelor
ocupa�ionale;

- ofert� de servicii;
- marketing, publicitate, activit��i de informare �i

editare, rela�ii publice;
- participarea la târguri �i expozi�ii me�te�ug�re�ti �i

la misiuni comerciale în România �i Italia cu scopul
stabilirii de leg�turi de afaceri;

- încheierea de parteneriate între structuri regionale �i
organiza�ii subsidiare, membre ale CNA E…………… ……………… �i
CNIPMMR.
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Finan�area acestui proiect este realizat� din fonduri
nerambursabile puse la dispozi�ie de C.N.A. E……………… ……………… –
organiza�ie privat� non-profit, precum �i din surse proprii
asigurate de partenerul român - CNIPMMR Bucure�ti.
 Având în vedere aceste aspecte, se re�ine c� proiectul ……………
CLAS nu îndepline�te condi�ia prev�zut� la art.2 lit.b) din O.M.F.
nr. 141/2004 deoarece obiectivele sale nu sunt destinate
scopurilor impuse prin normele de aplicare a art.143 alin.(1)
lit.l) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ci sunt
destinate stimul�rii �i dezvolt�rii ini�iativei private a firmelor
me�te�ug�re�ti �i a întreprinderilor mici �i mijlocii din Italia
�i din România, a facilit�rii încheierii de parteneriate �i
leg�turi de afaceri.

În aceste condi�ii, SC CONSTANTA din Constan�a nu beneficiaz�
de scutirea de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru echipamentele
achizi�ionate, finan�ate din împrumutul nerambursabil acordat de
organiza�ia nonprofit CNA E…………… ……………… din Italia.

Sus�inerea petentei potrivit c�reia este îndrept��it� la
restituirea T.V.A. nu este întemeiat� deoarece, în spe��, nu sunt
îndeplinite cumulativ condi�iile impuse la art.2 din O.M.F.
nr.141/2004.

Pentru motivele expuse, se re�ine c� m�sura privind
neaprobarea restituirii T.V.A. în sum� de ………………… lei, dispus�
prin Decizia de restituire a T.V.A. nr…………/……………………2005, emis� în
baza Raportului de inspec�ie fiscal� din …………………2005 este
întemeiat� legal, fapt pentru care se va respinge contesta�ia
formulat� de petent�.

       
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 179  �i 185

alin.1 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.nr.92/2003
republicat�,  se

DECIDE:

 Respingerea contesta�iei formulate de SC CONSTANTA din
Constan�a împotriva m�surii constând în neaprobarea restituirii
T.V.A. în sum� de ………………… lei, dispus� prin Decizia de restituire
a T.V.A. nr…………/…………………2005 emis� de A.F.P.Constan�a în baza
Raportului de inspec�ie fiscal� din …………………2005 încheiat de
organele de control din cadrul S.A.F. - A.C.F.Constan�a.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în
termen de 30 zile de la comunicare, conform art.187 alin.(2) din
Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr. 92/2003
republicat�.

                     DIRECTOR EXECUTIV,
                       VASILICA MIHAI


