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DECIZIA NR.96 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2005 
 
 
 
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, 
a fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de contestator 
împotriva m�surilor dispuse prin DECIZIA DE IMPUNERE privind 
obliga�iile fiscale suplimentare încheiat� de organele de 
inspec�ie fiscal� din cadrul D.G.F.P. a judetului Hunedoara - 
Activitatea de control financiar fiscal, privind neacordarea dreptului 
de restituire a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� trimestrului II. 
 
          Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.177 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul 
de procedur� fiscal�. 
 
         I. Prin contesta�ia formulat�, petentul invoc� în 
sus�inerea acesteia prevederile art.143 alin.(1) lit.I din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�rora beneficiaz� de 
restituirea taxei pe valoarea adaugata. 
         Dosarul depus de contestator, eviden�iaz� livr�rile de bunuri 
�i prest�rile de servicii aferente cheltuielilor curente �i sursele de 
finan�are din partea persoanelor fizice. 
 
       II. Prin DECIZIA DE IMPUNERE privind obliga�iile fiscale 
suplimentare, organele de inspec�ie fiscal� ale D.G.F.P. a 
jude�ului Hunedoara - Activitatea de control financiar fiscal, 
au constatat urm�toarele: 
        Inspec�ia fiscal� a fost efectuat� în vederea solu�ion�rii cererii 
de restituire a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� trim.II 2005 
depus� de c�tre contestator la Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului Hunedoara.  
        In urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
faptul c�  documenta�ia care a înso�it cererea de restituire a taxei 
pe valoarea ad�ugat�, nu îndepline�te cumulativ cele trei condi�ii 
men�ionate la art.2 din OMF nr.141/2004. 
        Contestatorul solicit� la restituire taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� facturilor ce reprezint� contravaloarea prest�ri servicii 
curente.  
 
           III. Având în vedere constat�rile organelor de control, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul 
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cauzei precum �i actele normative în vigoare în perioada 
supus� verific�rii, se re�in urm�toarele:                    
        
           Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� solicitat� la 
restituire, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara este investit� s� se pronun�e asupra m�surii 
privind nerestituirea taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit�, în 
condi�iile în care aceasta este aferent� contravalorii utilit��ilor 
necesare func�ion�rii l�ca�ului de cult. 
 

                In fapt, contestatorul solict� la restituire taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� facturilor ce reprezint� contravaloare utilit��i 
necesare l�ca�ului de cult. 
 
           In drept, art.143 alin.1 lit.l) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, prevede: 
           “ Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni similare �i 
pentru transportul interna�ional. 
      (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 
nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din �ar�, inclusiv din 
dona�ii ale persoanelor fizice;” 
 
          Ordinul nr.141/2004 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 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, 
prev�zut� la art.143 alin.(1) lit.l) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, stipuleaz�: 
     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 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 
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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.” 
 
         Prin raportul de inspec�ie fiscal�, organele de control 
men�ioneaz� faptul c� au fost anexate copii dup� urm�toarele 
documente: 
- facturile fiscale în care este TVA; 
- documente care atest� plata facturilor; 
- registrul de cas� în care sunt înscrise dona�iile persoanelor 

fizice… 
  
         Prin prisma prevederilor legale enun�ate, se re�ine faptul c�, 
contestatorul îndepline�te cumulativ condi�iile stipulate la litera b) 
�i litera c) din Ordinul nr.141/2004, fiind exceptat� de condi�ia 
stipulat� la litera a), respectiv: s� se realizeze obiectivele sau 
proiectele nominalizate în hot�râri ale Guvernului… 
 
 
               Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor 
art.186 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, se  
 
                                           DECIDE:  
 
              Admiterea contesta�iei formulat� de contestator 
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