ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr.12/30.01.2007
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L.
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 S.A.F. - A.C.F. Constan a prin adresa
nr....../21.12.2006
înregistrat
la
D.G.F.P.
Constan a
sub
nr....../21.12.2006 cu privire la contesta ia formulat
de S.C.
CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constan a, Pia a …………… nr……, CUI
……………….
Obiectul
contesta iei
îl
reprezint
m sura
privind
neadmiterea deducerii taxei pe valoarea ad ugat
în cuantum de
…………… lei cu consecin a respingerii ramburs rii T.V.A. în sum de
…………… lei precum i stabilirea de debite suplimentare prin Decizia
de impunere nr………… din data de 31.10.2006 emis de S.A.F. - A.C.F.
Constan a în baza Raportului de inspec ie din 30.10.2006, în
cuantum total de …………… lei, constând în:
…………… lei – TVA f r drept de deducere;
…………… lei – T.V.A.de plat ;
…………… lei – major ri de întârziere;
…………… lei – penalit i de întârziere.
Contesta ia a fost introdus
de împuternicitul societ ii,
Cabinetul de avocatur
POPESCU IOANA, în baza împuternicirii
avoca iale nr………… din data de 27.11.2006, fiind îndeplinite
prevederile art.176 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur
fiscal , republicat
i a fost depus
în termenul
prev zut la art.177 alin.(1) din acela i act normativ.
Astfel, Decizia de impunere nr………… din data de 31.10.2006
emis de S.A.F. - A.C.F. Constan a i Raportul de inspec ie din
30.10.2006, au fost comunicate prin po t în data de 02.11.2006
a a cum rezult din confirmarea de primir transmis de organul de
control la solicitarea organului de solu ionare prin adresa
nr…………/25.01.2007, iar contesta ia a fost depus prin po t , la
organul fiscal emitent în data de 02.12.2006 (conform plicului
po tal) fiind înregistrat sub nr…………/19.12.2006.
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Constatându-se c
în spe
sunt întrunite
i celelalte
condi ii de procedur , prev zute la art.176 i 179(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 înregistrat la S.A.F. - A.C.F. Constan a sub
nr…………
din
19.12.2006,
societatea
CONSTANTA
S.R.L.
prin
împuternicit, formuleaz contesta ie împotriva m surii constând în
respingerea ramburs rii taxei pe valoarea ad ugat
în sum
de
…………… lei precum
i pentru debitele în cuantum de …………… lei
constând în T.V.A., dobânzi i penalit i de întârziere stabilite
suplimentar de plat prin Decizia de impunere nr………… din data de
31.10.2006.
A) În motivarea contesta iei, petenta solicit
constatarea
nulit ii absolute a Deciziei de impunere nr…………/31.10.2006 pentru
motive de ordin procedural, referitoare la:
a) în drept, pentru perioada iunie 2005 procedura de
solu ionare a deconturilor
cu
op iune de
rambursare este
reglementat
prin O.M.F.P. nr.338/2004
i Codul de procedur
fiscal , iar modul de întocmire al deciziei de impunere este
reglementat prin O.M.F.P. nr.1109/2004. Organul fiscal îns , a
emis decizia de impunere contestat
potrivit dispozi iilor
O.M.F.P. nr.972/2006, care nu sunt aplicabile deconturilor de tax
pe valoarea ad ugat aferente lunii iunie 2005;
b) petenta sus ine c nu trebuia emis o nou decizie de
impunere, având în vedere c potrivit deciziei de solu ionare a
contesta iei nr.114/09.10.2006, modificat
prin Decizia nr.114
bis/09.10.2006, nu s-a dispus efectuarea unei noi reverific ri i
emiterea unei noi decizii de impunere ci doar desfiin area
par ial a deciziei de impunere contestate.
B) Pe fond, petenta sus ine c prin respingerea dreptului de
deducere a taxei pe valoarea ad ugat în sum
de …………… lei cu
consecin a respingerii dreptului de rambursare a taxei solicitate
în sum de …………… lei i a stabilirii taxei de plat suplimentare
în sum
de …………… lei, organul fiscal a dovedit incoeren ,
acordând un tratament diferit în situa ii identice. În acest sens
afirm
c , în acelea i condi ii de fapt
i de drept, organele
fiscale au acordat societ ii pân în luna aprilie 2004 dreptul de
rambursare a taxei aferent
cheltuielilor efectuate cu bunurile
preluate în gestiune delegat , pentru ca ulterior, f r
s
intervin nici o modificare de ordin legislativ, acest drept s -i
fie refuzat.
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Se apreciaz
c prin tratamentul fiscal aplicat, organele
fiscale au înc lcat principiul privind aplicarea aceluia i regim
juridic pentru situa ii identice sau similare, prev zut la art.3
lit.c) din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit
etic
al
func ionarilor publici, precum i dispozi iile art.12 alin.3 din
acela i act normativ, privind promovarea unor solu ii identice sau
similare raportate la aceea i categorie de situa ii de fapt.
Pe fond, contestatara sus ine c are dreptul s beneficieze
de deducerea T.V.A. în sum de ……………… lei deoarece îndepline te
condi iile prev zute la art.145 alin.3 din
Codul fiscal,
respectiv:
a) este persoan
impozabil
înregistrat
ca pl titor de
T.V.A.;
b) realizeaz
al turi de alte opera iuni
i opera iuni
impozabile constând în prest ri servicii c tre Consiliul
Local Constan a
i Prim ria Constan a din care ob ine
venituri supuse T.V.A., provenind din:
închirierea
sistemului
de
iluminat
public,
conform
contractului de închiriere nr…………/31.05.2002;
- prest ri servicii generate de gestiunea delegat
a
str zilor, trotuarelor, aleilor i parcajelor.
c) în vederea ob inerii veniturilor sus men ionate
i în
baza gestiunii delegate, societatea realizeaz
anumite
cheltuieli, pe baza unor facturi emise de c tre firmele
contractante, fiind facturat inclusiv TVA aferent.
Toate cheltuielile aferente gestiunii delegate au fost
efectuate cu respectarea dispozi iilor art.8 alin.(2) din Legea
nr.326/2001 potrivit c rora finan area tuturor cheltuielilor
pentru gestiunea sistemelor publice de gospod rire comunal
se
asigur din bugetele proprii ale operatorilor, prin:
încasarea
de
la
utilizatori
a
sumelor
reprezentând
contravaloarea serviciilor furnizate (în cazul de fa
prin
încasarea de la Consiliul Local
i de la Prim ria Constan a a
sumelor
datorate
conform
contractelor
încheiate
cu
aceste
institu ii);
- în completare, din aloca ii bugetare din bugetele locale (în
cazul de fa
prin majorarea capitalului social al societ ii de
c tre Consiliul local, potrivit art.12 alin.(3) lit.e) din Legea
nr.326/2001), situa ie în care legiuitorul a prev zut în mod
expres
posibilitatea
deducerii
T.V.A.-ului
aferent
acestor
cheltuieli.
Petenta consider c m sura dispus de organele de inspec ie
se întemeiaz pe în elegerea gre it a situa iei de fapt i de
drept. În acest sens, apreciaz
ca fiind eronat
constatarea
acestora cu privire la faptul c preluarea gestiunii delegate a
str zilor, trotuarelor, aleilor i parcajelor
i a sistemului de
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iluminat s-a efectuat în baza Conven iei nr…………/25.03.2004 i a
unor
contracte
de
cesiune
de
crean
cu
nerespectarea
dispozi iilor O.G.
nr.71/2002
care reglementeaz
institu ia
gestiunii delegate, sus inând c , în fapt gestiunea delegat
a
fost acordat prin H.C.L.M. nr.351/02.10.2001, în temeiul Legii
nr.326/2001, în vigoare la acea dat .
Din acest motiv, petenta consider ca fiind inaplicabile în
cauz
dispozi iile O.G. nr.71/2002, pentru considerentul c
aceasta a ap rut ulterior H.C.L.M., respectiv în data de
31.08.2002.
Totodat , contestatoarea critic
aplicarea dispozi iilor
art.11 din Codul fiscal, sus inând c
rela iile comerciale
desf urate cu Prim ria
i Consiliul Local au un caracter
comercial i un scop economic întrucât “prin cheltuieli asigurate
i recuperate în integralitate din bugetul local, societatea
ob ine venituri pentru activitatea de administrare a domeniului
public în baza contractelor încheiate cu aceste institu ii”.
Deasemenea, apreciaz
c , în nici un caz, cu ocazia
factur rii
serviciilor
prestate
nu
pot
fi
facturate
i
cheltuielile cu investi iile argumentând prin aceea c finan area
lor s-a efectuat potrivit prevederilor art.8 alin.(2) din Legea
nr.326/2001, respectiv prin încasarea de la utilizatori (Consiliul
Local i Prim ria Constan a) a contravalorii serviciilor prestate,
conform contractelor încheiate precum i prin aloca ii bugetare
din bugetele locale (prin majorarea capitalului social al
societ ii, de c tre Consiliul Local)
situa ie în care nu poate
fi emis factur fiscal , deoarece modalitatea de justificare a
opera iunii este reglementat prin dispozi ii legale speciale.
În plus, este de p rere c în cazul în care ar refactura
sumele primite pentru investi ii prin majorarea capitalului social
ar încasa o sum dubl : atât prin majorare de capital cât i prin
refacturare ulterioar .
Din aceste considerente, petenta apreciaz
c
nu-i sunt
aplicabile dispozi iile art.137 alin.3 lit.e) din Codul fiscal ci
dispozi iile art.145 alin.13 conform c rora se acord dreptul de
deducere a T.V.A. aferent obiectivelor de investi ii finan ate de
la bugetul local, întrucât:
- T.V.A. solicitat la rambursare este aferent bunurilor i
serviciilor achizi ionate pentru realizarea unor obiective de
investi ii;
- aceste investi ii sunt finan ate de la bugetul local sub
forma aportului de capital cu destina ie special ;
- sunt întrunite i condi iile prev zute de art.145 alin.(3)
deoarece, ca urmare a acestor investi ii proprii societatea î i
realizeaz obliga ia de gestiune delegat
i realizeaz venituri
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din contractele
încheiate
cu Consiliul Local
i Prim ria
Constan a.
Contestatoarea mai sus ine c
nu-i pot fi aplicabile nici
dispozi iile
art.129
alin.5
invocate
de
organul
fiscal,
argumentând prin aceea c
societatea nu ac ioneaz
în numele
Consiliului
Local
ci
desf oar
o
activitate
proprie
de
administrare a domeniului public i privat al localit ii, de pe
urma
c reia
ob ine
venituri
prin
punerea
la
dispozi ia
autorit ilor locale a patrimoniului cu îmbun t irile efectuate.
Pentru motivele expuse, contestatara solicit
admiterea
contesta iei cu consecin a desfiin rii în totalitate a actelor
atacate ca fiind nelegale
i a ramburs rii T.V.A. în sum
de
....... lei.
II. În vederea solu ion rii cererii de rambursare a soldului
sumei negative a T.V.A. în cuantum de ........ lei, înregistrat
la A.F.P. Constan a sub nr......../22.07.2005, organele de
inspec ie fiscal din cadrul S.A.F. - A.C.F. Constan a au procedat
la verificarea opera iunilor desf urate în luna iunie 2005, de
societate, întocmind în acest sens Raportul de inspec ie fiscal
nr....... din data de 26.08.2005 i în baza acestuia, Decizia de
impunere far num r prin care au respins în totalitate rambursarea
taxei solicitate
i în plus, au stabilit obliga ii de plat
suplimentare în cuantum de ....... lei.
Împotriva m surilor dispuse prin aceste acte petenta a
formulat contesta ie, aceasta fiind solu ionat
prin Decizia
nr.141/2005 a D.G.F.P. Constan a în sensul desfiin rii actelor
atacate, dispunându-se reverificarea cererii de rambursare T.V.A.
Urmare acestei solu ii a fost efectuat o nou verificare,
finalizat prin întocmirea Raportului de inspec ie din 03.05.2006
iar în baza acesteia, a Deciziei de impunere nr....... din
18.07.2006.
Împotriva m surilor dispuse prin aceste acte petenta a
formulat contesta ie, aceasta fiind solu ionat
prin Decizia
nr.114/2006 a D.G.F.P. Constan a, în sensul desfiin rii par iale
a actelor atacate.
Urmare acestei solu ii a fost efectuat o nou verificare,
finalizat prin întocmirea Raportului de inspec ie din 30.10.2006
iar în baza acesteia, a Deciziei de impunere nr....... din
31.10.2006.
Din analiza documentelor puse la dispozi ie de societate,
organele de inspec ie au re inut urm toarele aspecte:
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1. Cu privire la T.V.A. în sum
de ....... lei aferent
achizi iilor înscrise în jurnalul de cump r ri – analitic „Drumuri
publice”:
- în baza Conven iei nr....../25.03.2004 completat
prin
protocolul adi ional nr...../16.04.2004, Prim ria Municipiului
Constan a deleag
c tre SC CONSTANTA SRL gestiunea str zilor,
trotuarelor, aleilor
i parcajelor aflate în patrimoniul mun.
Constan a, care a fost preluat
de la Prim ria mun. Constan a,
f r ca societatea s respecte prevederile art.39 alin.(1) i (4)
din
O.G.
nr.71/2002
privind
organizarea
i
func ionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat
de interes local în ceea ce prive te modul de tarifare i încasare
a serviciilor prestate;
Prin protocolul nr..../2005 la Conven ia nr....../25.03.2004,
se stabile te pre ul presta iei pentru anul 2005 în sum
de
....... lei (RON). În baza acestor prevederi contractuale, SC
CONSTANTA
SRL
a
emis
factura
fiscal
seria
CT
....
nr......./22.06.2005
c tre
Prim ria
Constan a,
reprezentând
contravaloarea prest rilor de servicii generate de gestiunea
delegat , în sum total de ....... lei (RON) din care TVA în sum
de ....... lei (RON), la care este anexat
fundamentarea
cheltuielilor generate de aceast
activitate în sum
total
de
....... (RON).
În jurnalul de cump r ri pentru activitatea “Drumuri publice”
au fost eviden iate achizi ii de bunuri i servicii ce au fost
înregistrate în contabilitate în contul de cheltuieli 611.3, în
contul de imobiliz ri 231, precum i în contul de cheltuieli 628.
Societatea
i-a dedus în mod eronat T.V.A. aferent
achizi iilor destinate investi iilor publice (str zi, trotuare,
semafoare), înc lcând prevederile art.145 alin.(3) din Codul
fiscal, potrivit c rora orice persoan impozabil are dreptul s
î i deduc
taxa pe valoarea ad ugat
numai dac
bunurile
i
serviciile achizi ionate sunt destinate utiliz rii în folosul
opera iunilor sale taxabile.
Societatea nu îndepline te condi iile de deducere a T.V.A.
prev zute la art.145 alin.(3) din Codul fiscal pentru achizi iile
de servicii înregistrate în conturile de cheltuieli (628) deoarece
aceste presta ii nu se reg sesc în pre urile/tarifele stabilite
prin conven ia de delegare a gestiunii.
În concluzie, organul de inspec ie fiscal
a stabilit c
societatea nu justific
îndeplinirea condi iilor de deducere
prev zute la art.145 alin.(3) din Codul fiscal pentru T.V.A. în
sum de ....... lei.
2. Cu privire la T.V.A. în sum
de ....... lei aferent
achizi iilor înscrise în jurnalul de cump r ri – analitic „Sistem
de iluminat public” :
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Prin
contractul
nr…………/22.02.2001
Consiliul
local
al
mun.Constan a a delegat serviciul de iluminat public - Zona II i
Zona III c tre S.C. L…………… S.A. Timi oara iar prin contractul
nr…………/22.02.2001 serviciul de iluminat public - Zona I c tre S.C.
E…………… S.A. Timi oara în asociere cu S.C. F……………… S.A..
- ulterior, prin contractele de cesiune nr………… i …………… din
12.12.2001, Consiliul Local Constan a a cesionat drepturile
i
obliga iile prev zute în cele dou
contracte de delegare c tre
S.C. CONSTANTA S.R.L., f r a fi stabilite nici un fel de drepturi
i obliga ii între cedent i cesionar;
- prin contractul de închiriere nr…………/31.05.2002 S.C.
CONSTANTA S.R.L. a acordat Consiliului Local al mun.Constan a
dreptul de folosin
exclusiv
a componentelor sistemului de
iluminat public, pre ul închirierii pentru anul 2005 fiind
stabilit la …………… lei, inclusiv T.V.A.. Lunar, se factureaz
Consiliului local o chirie fix
de …………… lei, inclusiv T.V.A.
aferent ;
- cump r rile reflectate în luna iunie 2005 în jurnalul de
cump r ri pentru activitatea “Sistem de iluminat public” (S.I.P.)
au fost înregistrate în eviden a contabil în contul de cheltuieli
611 - “Cheltuieli cu repara iile” i 628, precum i în contul de
imobiliz ri 231 - “Investi ii în curs”, analitic SIP.
Din analiza operativ sumar a cheltuielilor lunare efectuate
cu administrarea SIP i a sistemului de semaforizare, cu valoarea
„chiriei” facturate lunar c tre proprietarul bunurilor publice a
rezultat c
prestatorul/operatorul nu î i recupereaz
costurile
efective de produc ie i exploatare pentru gestiunea SIP.
Pe de alt parte, de i nu exist un contract de delegare a
gestiunii
pentru
SIP,
achizi iile
destinate
lucr rilor
de
reabilitare au fost înregistrate în conturi de mijloace fixe, f r
ca acestea s
fie amortizate, deoarece sunt considerate bunuri
proprietate public .
Fa
de modul efectiv de derulare a opera iunilor legate de
SIP, organul de inspec ie constat c societatea nu are dreptul de
deducere a TVA în sum de ........ RON, aferent lunii iunie 2005,
conform art.145 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal.
Având în vedere faptul c
tranzac iile dintre CONSTANTA
S.R.L. i Consiliul Local Constan a sunt tranzac ii între persoane
afiliate, în urma c rora societatea i-a subdimensionat constant
pre ul/tariful
tranzac iilor
efectuate
cu
asociatul
unic,
înregistrând pierdere contabil , organul de inspec ie a procedat
la aplicarea prevederilor art.11 alin.1 i 2 din Codul fiscal,
referitor la reîncadrarea formei unei tranzac ii pentru a reflecta
con inutul economic al acesteia.
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În consecin , s-a stabilit c situa iei îi sunt aplicabile
prevederile art.137 alin.(3) lit.e) din Codul fiscal, potrivit
c rora nu se cuprind în baza de impozitare a T.V.A. ”sumele
achitate de furnizor sau prestator în contul clientului i care
apoi se deconteaz acestuia”.
În conformitate cu prevederile pct.22 alin.(2) din H.G.
nr.44/2004, sumele achitate în contul clientului se deconteaz
acestuia pe baza unei facturi fiscale iar furnizorul/prestatorul
nu exercit dreptul de deducere pentru sumele achitate în contul
clientului
i nu colecteaz
T.V.A. înscris
în factura de
decontare. Deasemenea, sumele nu se contabilizeaz în conturile de
cheltuieli, respectiv de venituri, ci în contul 462 - „Creditori”.
Pentru argumentele re inute, organul de inspec ie a stabilit
c societatea nu are drept de deducere a T.V.A. în sum de .......
lei aferent
pl ilor efectuate în numele Consiliului Local
Constan a pentru reabilitarea sistemului de drumuri publice,
sistemului de iluminat public i semafoare.
Totodat , organul de inspec ie fiscal
a considerat c
situa iei de fapt îi pot fi aplicabile
i prevederile art.129
alin.(5) din Codul fiscal, potrivit c rora: ”persoana impozabil
care ac ioneaz în nume propriu dar în contul altei persoane, în
leg tur cu o prestare de serviciu se consider c a primit i a
prestat ea îns i acele servicii”.
Potrivit acestor prevederi, cump r toarea CONSTANTA S.R.L.
este considerat
din punct de vedere al T.V.A. un cump r torrevânz tor,
potrivit
prevederilor
pct.8
alin.(3)
din
H.G.
nr.44/2004, dac prime te de la vânz tor o factur întocmit pe
numele s u.
În aceast
situa ie, cump r torul are drept de deducere a
T.V.A. aferent tuturor achizi iilor realizate în nume propriu dar
în contul C.L. Constan a dar totodat
are
i obliga ia s
factureze aceste servicii c tre C.L. Constan a
i s
colecteze
T.V.A. aferent , contrapartida ob inut neputând fi mai mic decât
valoarea achizi iilor efectuate. Procedând în acest mod, la finele
lunii nu ar mai fi rezultat T.V.A. de rambursat.
Concluzia organului de inspec ie este c , indiferent de
metoda utilizat pentru reconsiderarea opera iunilor efectuate de
contestatar
în contul Consiliului Local, consecin ele fiscale
sunt identice.
Urmare celor constatate, organele de inspec ie au procedat la
recalcularea T.V.A. rezultând c , fa
de taxa în sum de ........
lei dedus de societate în luna iunie 2005 aceasta are drept de
deducere numai pentru taxa în cuantum de ........ lei. Sc zând din
taxa colectat
de ....... lei, taxa pentru care societatea are
drept de deducere (....... lei), a rezultat c
societatea
datoreaz T.V.A. de plat în sum de ....... lei. Aferent acestui
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debit au fost calculate obliga ii accesorii (dobânzi i penalit i
de întârziere) pân
la data scaden ei respectiv 25.07.2005 în
cuantum total de ........ lei.
În baza raportului de inspec ie fiscal din 30.10.2006 S.A.F.
- A.C.F. Constan a a emis Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare nr....../31.10.2006 în care a fost completat
subcapitolul 2.2.1 Solu ionarea decontului de tax
pe valoarea
ad ugat cu sume negative cu op iune de rambursare, la rubrica:
“TVA respins la rambursare” cu suma de ....... lei reprezentând
taxa constatat a fi f r drept de deducere, suma de ....... lei
T.V.A. de plat , suma de ....... lei reprezentând obliga ii
accesorii major ri de întârziere i suma de ....... lei penalit i
de întârziere.
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 ele supuse solu ion rii sunt dac
Decizia de impunere
nr....... din data de 31.10.2006 întocmit
de S.A.F. - A.C.F.
Constan a a fost emis
cu respectarea prevederilor legale în
vigoare i dac este întemeiat legal m sura privind neadmiterea
deducerii taxei pe valoarea ad ugat în cuantum de ....... lei cu
consecin a respingerii ramburs rii taxei în sum de ....... lei i
stabilirea taxei de plat în sum de ....... lei.
În fapt, prin decontul de tax
pe valoarea ad ugat
cu
op iune de rambursare înregistrat la Administra ia Finan elor
Publice Constan a sub nr……………/22.07.2005, societatea a solicitat
rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea ad ugat
aferent lunii iunie 2005 în sum
de …………… lei, rezultat ca
diferen
între taxa pe valoarea ad ugat deductibil în sum de
…………… lei i taxa colectat în cuantum de …………… lei.
În baza acestei solicit ri organele de inspec ie fiscal din
cadrul A.C.F. Constan a au efectuat o verificare finalizat prin
întocmirea Raportului de inspec ie fiscal din data de 25.08.2005.
Împotriva
m surilor
dispuse
prin
actele
întocmite
de
inspec ia fiscal , petenta a formulat contesta ie, aceasta fiind
solu ionat
prin Decizia nr.141/2005 a D.G.F.P. Constan a în
sensul desfiin rii actelor atacate, dispunându-se reverificarea
cererii de rambursare T.V.A..
Urmare acestei solu ii a fost efectuat o nou verificare,
finalizat prin întocmirea Raportului de inspec ie din 03.05.2006
iar în baza acestuia, a Deciziei de impunere nr....... din
18.07.2006 i a Deciziei de rambursare nr........
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Împotriva m surilor dispuse prin aceste acte petenta a
formulat contesta ie, aceasta fiind solu ionat
prin Decizia
nr.114/2006 a D.G.F.P. Constan a, în sensul desfiin rii par iale
a
actelor
atacate,
respingerea
ca
neîntemeiat
legal
a
contesta iei formulate având ca obiect invocarea nulit ii
absolute a Deciziei de rambursare a TVA nr........./19.07.2006 i
respingerea ca neîntemeiat legal a contesta iei împotriva m surii
privind neadmiterea deducerii taxei pe valoarea ad ugat
în
cuantum de ....... lei cu consecin a respingerii ramburs rii taxei
în sum de ....... lei i stabilirea taxei de plat în sum de
....... lei.
Prin Raportul de inspec ie fiscal din data de 30.10.2006,
întocmit ca urmare a Deciziei nr.114/2006 privind solu ionarea
contesta iei SC CONSTANTA SRL nr…………/2006, organul de inspec ie
fiscal
a procedat din nou la verificarea pe fond în ceea ce
prive te taxa pe valoarea ad ugat aferent lunii iunie 2005 i
s-a constatat c societatea nu are drept de deducere a taxei pe
valoarea ad ugat în cuantum de ....... lei aferent cheltuielilor
efectuate pentru reabilitarea sistemului de iluminat stradal i
pentru modernizarea
i reabilitarea tramei stradale, temeiul de
drept invocat fiind art.145 alin.(3) i art.11 alin.(1) din Legea
nr.571/2003.
Petenta contest
m sura aplicat
de organele de inspec ie
invocând, pe de o parte nulitatea absolut a deciziei de impunere
pentru deficien e de form
i con inut iar pe de alt parte, pe
fond sus inând c , întrune te condi iile de deducere a taxei în
conformitate cu dispozi iile art.145 alin.(3)
i alin.(13) din
Codul fiscal, deoarece realizeaz opera iuni taxabile constând în
acordarea unui drept de folosin
Consiliului Local asupra
componentelor
sistemului
public
de
iluminat
reabilitat
i
efectueaz
prest ri servicii c tre Prim ria Constan a legate de
gestiunea
delegat
a
str zilor,
trotuarelor,
aleilor
i
parcajelor,
sistemului
de
semaforizare
i
sistemului
de
indicatoare rutiere aflate în patrimoniul municipiului Constan a
iar cheltuielile efectuate de societate reprezint
în fapt
investi ii proprii ce sunt finan ate în totalitate din bugetul
local sub forma major rii de capital.
Totodat , contestatoarea afirm
c , în cazul s u nu sunt
incidente dispozi iile art.11 din Codul fiscal deoarece rela ia
desf urat de societate cu Prim ria Constan a i Consiliul Local
are un caracter comercial i un
scop economic întrucât, “prin
cheltuieli asigurate
i recuperate în integralitate din bugetul
local,
societatea
ob ine
venituri
pentru
activitatea
de
administrare a domeniului public în baza contractelor încheiate cu
aceste institu ii”.
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În sprijinul ac iunii sale petenta invoc
faptul c , în
perioada mai 2002 - martie 2004, în acelea i condi ii de fapt i
de drept organele fiscale au acordat societ ii dreptul de
rambursare a taxei aferent
cheltuielilor efectuate pentru
reabilitarea
instala iilor
sistemului
de
iluminat
stradal,
construc iei de fântâni arteziene, repara iilor efectuate la
instala iile de iluminat ornamental, f r ca ulterior s intervin
vreo modificare de ordin legislativ care s interzic acest lucru.
A. Cu privire la cap tul de cerere constând în invocarea
nulit ii absolute a Deciziei de impunere atacate:
a) petenta sus ine c pentru perioada iunie 2005 procedura de
solu ionare a deconturilor
cu
op iune de
rambursare este
reglementat prin O.M.F.P. nr.338/2004 i
Codul
de
procedur
fiscal , iar modul de întocmire al deciziei de impunere este
reglementat prin O.M.F.P. nr.1109/2004. Organul de inspec ie
fiscal
a
emis
decizia
de
impunere
contestat
conform
dispozi iilor O.M.F.P. nr.972/2006, care nu sunt aplicabile în
prezenta cauz , deoarece aceast decizie are rol i de decizie de
rambursare, iar în prezent pentru decontul de tax pe valoarea
ad ugat aferent lunii iunie 2005, exist decizia de rambursare
nr......./19.07.2006 emis de A.F.P. Constan a.
În drept, referitor la modul de solu ionare a deconturilor cu
sume negative de tax
pe valoarea ad ugat
cu op iune de
rambursare, O.M.F.P. nr.967/2005 privind aprobarea Metodologiei de
solu ionare a deconturilor cu sume negative de tax pe valoarea
ad ugat
cu op iune de rambursare, precizeaz
la art.3 c
Deconturile cu sume negative de tax
pe valoarea ad ugat
cu
op iune de rambursare, aferente anului 2004 i semestrului I 2005,
deci
inclusiv
luna
iunie
2005,
se
solu ioneaz
potrivit
metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice
nr.338/2004.
O.M.F.P. nr.338/2004
privind aprobarea
Metodologiei
de
solu ionare a deconturilor cu sume negative de tax pe valoarea
ad ugat , precizeaz :
ANEXA 1
"CAP. 3
Fluxul opera iunilor în cazul deconturilor cu sume negative
cu op iune de rambursare solu ionate cu control fiscal anticipat.
(1) Deconturile cu sume negative de TVA cu op iune de
rambursare, care au fost încadrate în categoria de risc mare, se
transmit,
zilnic,
împreun
cu
documenta ia
aferent ,
compartimentului cu atribu ii de control fiscal în vederea
efectu rii controlului.
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(2) Dup efectuarea controlului, compartimentul cu atribu ii
în domeniul controlului fiscal va întocmi Raportul de inspec ie
fiscal .
(3) În maxim 35 de zile calendaristice de la data depunerii
decontului, compartimentul cu atribu ii de control fiscal va
transmite compartimentului de specialitate dosarul solicit rii,
împreun cu Raportul de inspec ie fiscal .
(4) În aceea i zi, compartimentul de specialitate va întocmi
Decizia de rambursare a TVA în trei exemplare. Decizia va fi
semnat
de
eful compartimentului
i aprobat
de conduc torul
unit ii fiscale/directorul coordonator."
Conform prevederilor art.107 alin.(2) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat :
"Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza de impunere,
raportul
întocmit
va
sta
la
baza
emiterii
deciziei
de
impunere.(...)"
Conform prevederilor art.2 din O.M.F.P. nr.1109/2004 privind
aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal ":
"ART.2
În baza art.83 alin.(2) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , competen a de a
emite
"Decizia
de
impunere
privind
obliga iile
fiscale
suplimentare stabilite de inspec ia fiscal " revine organelor de
inspec ie fiscal care au efectuat inspec ia fiscal ."
Conform pct.2 al ANEXEI 2 - INSTRUC IUNILE de completare a
formularului "Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec ia fiscal ", din ordinul sus
men ionat:
"2. Se va completa ca urmare a finaliz rii unei inspec ii
fiscale generale sau par iale cu "Raport de inspec ie fiscal " i
ca urmare a constat rii de obliga ii fiscale suplimentare
i
accesorii la acestea."
Având în vedere prevederile legale men ionate, se re ine c
pentru luna iunie 2005, perioada care face obiectul prezentei
contesta ii, solu ionarea deconturilor cu sume negative de tax pe
valoarea ad ugat cu op iune de rambursare se efectueaz în baza
prevederilor O.M.F.P. nr.338/2004 conform c rora Decizia de
rambursare se emite de c tre compartimentul de specialitate.
În ceea ce prive te sumele suplimentare stabilite de plat ,
organele de inspec ie fiscal au obliga ia emiterii Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de
inspec ia fiscal , conform prevederilor O.M.F.P. 1109/2004.
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În spe , se re ine c Decizia de impunere nr…………/31.10.2006
privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia
fiscal , a fost emis de S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal,
în temeiul OMF nr.972/2006, în urma inspec iei fiscale efectuate
la SC CONSTANTA SRL în vederea solu ion rii Decontului de tax pe
valoarea ad ugat
cu op iune de rambursare a soldului sumei
negative, aferent lunii iunie 2005, întregistrat la organul fiscal
sub nr……………/22.07.2005.
Organul fiscal stabile te în timpul verific rii c societatea
are eviden iat taxa pe valoarea ad ugat colectat în sum
de
....... lei, precum i taxa pe valoarea ad ugat deductibil în
cuantum de ....... lei, dar nu sunt îndeplinite condi iile legale
de deducere pentru taxa pe valoarea ad ugat în sum total de
........ lei, situa ie care a determinat neaprobarea la rambursare
a sumei solicitate în cuantum de ....... lei.
Stabilind c doar taxa pe valoarea ad ugat în sum de ……………
lei întrune te condi iile de deducere (…………… lei – …………… lei),
organul fiscal precizeaz
în Raportul de inspec ie fiscal
c
pentru perioada de raportare (luna iunie 2005), S.C. CONSTANTA
S.R.L. se afl
în situa ia “de plat ” pentru taxa pe valoarea
ad ugat în sum de …………… lei (…………… lei – …………… lei).
Având în vedere c , urmare celor constatate în timpul
controlului, baza de impunere pentru taxa pe valoarea ad ugat
deductibil s-a modificat, organul de control fiscal a emis în
temeiul art.84(1) din Codul de procedur
fiscal
republicat în
2005, Decizia de impunere nr....../31.10.2006 în formatul prev zut
prin O.M.F.P. nr.972/2006 pentru aprobarea formularului "Decizie
de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de
inspec ia fiscal ".
Organul de solu ionare constat
c
la emiterea deciziei
atacate, nu au fost respectate prevederile O.M.F.P. nr.338/2004,
care la CAP.III alin.(2) i (4) stipuleaz c , compartimentul cu
atribu ii în domeniul controlului fiscal va întocmi Raportul de
inspec ie fiscal , iar Decizia de rambursare a TVA va fi întocmit
de compartimentul de specialitate.
Având în vedere c
Decizia de impunere nr…………/31.10.2006
privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia
fiscal , urmeaz a se desfiin a pentru faptul c modelul deciziei
nu este cel prev zut de O.M.F.P. nr.1109/2004, în vigoare la acea
dat , S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan a va proceda
la emiterea unei noi decizii de impunere, care s cuprind doar
TVA stabilit
suplimentar de plat
i accesoriile aferente,
conform formularului de decizie de impunere prev zut de O.M.F.P.
nr.1109/2004.
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b) petenta sus ine c
nu trebuia emis
o nou
decizie de
impunere, având în vedere c potrivit deciziei de solu ionare a
contesta iei nr.114/09.10.2006 completat
prin Decizia nr.114
bis/09.10.2006, nu s-a dispus efectuarea unei noi reverific ri i
emiterea unei noi decizii de impunere ci doar desfiin area
par ial a deciziei de impunere contestate.
În spe , Decizia nr.114/06.10.2006 emis
de
D.G.F.P.
Constan a, a avut ca solu ie:
1. Desfiin area par ial a Deciziei de impunere nr....... i
a Raportului de inspec ie fiscal emise în data de 03.05.2006 de
A.C.F. Constan a, pentru suma de ....... lei, constând în :
…………… lei TVA f r
drept de deducere, eviden iat
eronat în
decizia de impunere;
...... lei - major ri de întârziere;
...... lei - penalit i de întârziere,
urmând a se proceda la recalcularea acestora pe perioada
avut în vedere la prima verificare.
Noile acte ce vor fi întocmite vor fi transmise i organului
de solu ionare a contesta iei.
2.
Respingerea
ca
neîntemeiat
legal
a
contesta iei
formulate, având ca obiect invocarea nulit ii absolute a Deciziei
de rambursare a TVA nr........./19.07.2006.
3. Respingerea ca neîntemeiat legal a contesta iei formulate
împotriva m surii privind neadmiterea deducerii taxei pe valoarea
ad ugat
în cuantum de ....... lei cu consecin a respingerii
ramburs rii taxei în sum de ....... lei i stabilirea taxei de
plat în sum de ....... lei, prin Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal
nr......./18.07.2006.
Ca urmare, prin Decizia nr.144/06.10.2006, decizia de
impunere nr....../18.07.2006 emis de S.A.F. - A.C.F. Constan a a
fost desfiin at par ial, numai pentru urmatoarele sume:
- ........ lei eviden iat eronat în decizia de impunere
resprezentând TVA f r
drept de deducere, deoarece
aceasta a fost respins
la rambursare
i a fost
cuprins în Decizia de rambursare nr........ din data
de 19.07.2006 emis de A.F.P. Constan a;
- ........ lei major ri de întârziere TVA calculate pân
la data reverific rii, contrar dispozi iilor legale
care prev d c organele de inspec ie aveau obliga ia de
a calcula accesorii aferente debitului stabilit, pe
aceea i perioad
pentru care fuseser
calculate prin
actele desfiin ate ;
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-

....... lei penalit i de întârziere TVA, deoarece au
fost calculate pe o perioad
mai mare decât cea
ini ial ;
deci organul de control a procedat corect emi ând o nou decizie
de impunere prin care trebuia corectat decizia desfiin at .
B. Cu privire la legalitatea m surii privind neadmiterea
deducerii taxei pe valoarea ad ugat în cuantum de ....... lei
aferente lunii iunie 2005, cu consecin a respingerii ramburs rii
taxei în sum de ...... lei i stabilirea taxei de plat în sum
de ...... lei.
În fapt, pentru a contura starea de fapt fiscal , trebuie
eviden iat în primul rând, modul de derulare a gestiunii delegate
i implicit a respect rii prevederilor legisla iei specifice în
domeniu, corelat cu aplicarea legisla iei
fiscale privind taxa
pe valoarea ad ugat .
În drept, Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de
gospod rie comunal , cu modific rile i complet rile ulterioare,
stabile te cadrul juridic unitar privind înfiin area, organizarea,
monitorizarea
i controlul func ion rii serviciilor publice de
gospod rie comunal .
Potrivit art.2 alin.(1) din lege,
„Serviciile
publice
de
gospod rie
comunal
reprezint
ansamblul activit ilor
i ac iunilor de utilitate
i interes
local, desf urate sub autoritatea administra iei publice locale,
având drept scop furnizarea de servicii de utilitate public , prin
care se asigur :
[...]
f) iluminat public;
i) administrarea domeniului public.”
La art.3, se prevede:
“(1) Serviciile publice de gospod rie comunal se realizeaz
prin
intermediul
unui
ansamblu
de
construc ii,
instala ii
tehnologice, echipamente func ionale i dot ri specifice, denumite
în continuare sisteme publice de gospod rie comunal ; aceste
sisteme fac parte integrant
din infrastructura edilitar
a
localit ilor.
(2) Sistemele publice de gospod rie comunal , inclusiv
terenurile aferente, fiind de folosin , interes sau utilitate
public , apar in prin natura lor sau potrivit legii, domeniului
public i/sau privat al unit ilor administrativ-teritoriale”.
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În baza art.12 din aceea i lege, autorit ile
publice locale pot adopta hot râri în leg tur
gestiunii serviciilor publice de gospod rie comunal
bunurilor apar inând patrimoniului public din
tehnico-edilitar ”.

administra iei
cu “delegarea
, precum i a
infrastructura

În spe , în temeiul Legii nr.326/2001 privind serviciile
publice de gospod rie comunal
s-a adoptat H.C.L.M. Constan a
nr.351/02.10.2001 prin care
s-a aprobat delegarea gestiunii
str zilor,
trotuarelor,
aleilor
i
parcajelor
aflate
în
patrimoniul municipiului Constan a, precum
i a sistemului de
iluminat public, c tre S.C. CONSTANTA S.R.L..
În aceast hot râre, la art.4, se stipuleaz c bunurile „vor
fi eviden iate în patrimoniul societ ii separat, ca bunuri
apar inând
domeniului
public,
neputând
fi
înstr inate
sau
schimbat destina ia acestora”.
La art.6 din H.C.L.M. 351/2001, se precizeaz :
“Ordonatorul
principal
de
credite,
respectiv
Primarul
municipiului Constan a, Radu
tefan Maz re, va încheia cu S.C.
I.L. CONSTANTA SRL contractul de delegare a gestiunii”.
Pân
la
momentul
solu ion rii
prezentei
contesta ii,
societatea nu a putut proba încheierea în form scris a acestui
contract (contract ce a fost solicitat de altfel i prin adresa
DGFP
Constan a
nr…………/14.11.2005),
nerespectându-se
astfel
prevederile art.18 din Legea nr.326/2001, potrivit c rora:
“(1) În cazul gestiunii delegate autorit ile administra iei
publice locale pot apela, pentru realizarea serviciilor, la unul
sau
mai
mul i
operatori
de
servicii
publice,
c rora
le
încredin eaz
- în baza unui contract de delegare de gestiunegestiunea propriu-zis a serviciilor, precum i administrarea i
exploatarea sistemelor publice tehnico-edilitare necesare în
vederea realiz rii acestora”.
În spe , singurul document (act) în form scris încheiat
între C.L.M Constan a
i CONSTANTA SRL în temeiul Legii
serviciilor
publice
de
gospod rie
comunal
nr.326/2001
cu
modific rile ulterioare i a H.C.L.M. Constan a nr.351/2001 prin
care a fost aprobat delegarea gestiunii str zilor, trotuarelor,
aleilor
i
parcajelor
aflate
în
patrimoniul
municipiului
Constan a(“Drumuri
Publice”),
îl
reprezint
Conven ia
nr…………/25.03.2004 între Prim ria Municipiului Constan a
i S.C.
“CONSTANTA”
SRL,
completat
prin
Protocolul
adi ional
nr…………/16.04.2004, având ca obiect prest ri de servicii generate
de
gestiunea
delegat
a
str zilor,
trotuarelor,
aleilor,
parcajelor, sistemului de indicatoare rutiere
i sistemului de
semaforizare aflate în patrimoniul municipiului Constan a.
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De i institu ia gestiunii delegate este reglementat
în
detaliu
de
Ordonan a
Guvernului
nr.71/29.08.2002
privind
organizarea i func ionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public
i privat de interes local, în conven ia
încheiat ulterior acesteia, respectiv în data de 25.03.2004, nu
se face nici o referire la acest act normativ.
Astfel, conform art.12 din O.G. nr.71/2002, în cazul
gestiunii delegate autorit ile administra iei publice locale pot
apela pentru realizarea serviciilor la unul sau mai mul i
operatori, c rora le încredin eaz , în totalitate sau numai în
parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile i
responsabilit ile proprii cu privire la gestiunea propriu-zis a
serviciilor,
precum
i
la
administrarea
i
exploatarea
infrastructurii edilitar-urbane, necesare realiz rii serviciilor.
Totodat , la art.13, alin.(6)
i (7) din ordonan , sunt
enumerate anexele ce trebuie, în mod obligatoriu s
înso easc
contractul de delegare a gestiunii, respectiv elementele pe care
acesta trebuie s
le cuprind . În consecin , neexistând un
contract de delegare a gestiunii nu au putut fi prezentate nici
anexele obligatorii acestuia: caietul de sarcini, regulamentul de
serviciu, inventarul bunurilor proprietate public
i privat ,
procesul
verbal
de
predare-preluare
a
bunurilor
necesare
realiz rii serviciului delegat.
În concluzie, se re ine c :
petenta nu probeaz încheierea unui contract de delegare
de gestiune potrivit prevederilor Legii nr.326/2001
i H.C.L.M.
nr.351/2001, care s con in clauze cu privire la condi iile de
acordare a gestiunii serviciilor publice, de administrare
i
exploatare a bunurilor din domeniul public precum i cu privire la
tariful stabilit pentru serviciile prestate de Confort Urban, în
calitate de operator de servicii publice, nefiind respectate
prevederile art.19 din Legea nr.326/2001 potrivit c rora:
“Desf urarea
activit ilor
specifice
fiec rui
serviciu
public de gospod rie comunal , organizat i realizat în sistemul
de delegare a gestiunii, se face pe baz de contract” .
Conven ia nr………… având ca obiect prest ri de servicii
generate de gestiunea delegat
a drumurilor publice a fost
încheiat
în temeiul Legii serviciilor publice de gospod rie
comunal nr.326/2001 la care face trimitere petenta, de i la data
încheierii acestei conven ii, respectiv 25.03.2004, intrase în
vigoare O.G. nr.71/2002 privind organizarea
i func ionarea
serviciilor publice, ordonan
al c rei obiect este tocmai
reglementarea înfiin rii, organiz rii, exploat rii, finan rii,
monitoriz rii i controlului func ion rii serviciilor publice de
administrare a domeniului public i privat de interes local.
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În spe , se re ine c
hot rârea prin care s-a aprobat
delegarea gestiunii de c tre C.L. Constan a este HCLM nr.351/2001,
dar, în lipsa unui contract de delegare încheiat în conformitate
cu dispozi iile acestei hot râri i ale Legii nr.326/2001, actul
generator de raporturi juridice privind condi iile de derulare a
gestiunii delegate r mâne Conven ia nr…………/2004, completat prin
Protocolul adi ional nr…………/16.04.2004, conven ie care trebuia s
respecte întocmai prevederile O.G. nr.71/2002.
Pentru argumentele expuse se constat
a fi neîntemeiat
sus inerea petentei cu privire la faptul c gestiunea delegat nu
a fost acordat
prin Conven ia nr…………/2004 ci prin H.C.L.M.
nr.351/2001
i din acest motiv spe ei nu i-ar fi incidente
prevederile O.G. nr.71/2002.
Analizând Conven ia, se constat c aceasta a fost încheiat
f r
respectarea prevederilor art.39, alin.1
i 4 din O.G.
nr.71/2002 prin care se instituie obligativitatea fundament rii
pre urilor/ tarifelor pentru plata serviciilor prestate, dup cum
urmeaz :
Art.39:
“(1) Nivelul pre urilor
i/sau al tarifelor pentru plata
serviciilor de administrare a domeniului public se fundamenteaz
pe baza costurilor de produc ie i exploatare, a costurilor de
între inere i repara ii, a amortismentelor aferente capitalului
imobilizat în active corporale i necorporale, a ratelor pentru
restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor
contractate, a obliga iilor ce deriv din contractul de delegare a
gestiunii
i include o cot
pentru crearea resurselor necesare
dezvolt rii
i
moderniz rii
infrastructurii
edilitar-urbane,
precum i profitul operatorului.
(4) Structura i nivelul pre urilor, tarifelor i taxelor vor
fi stabilite astfel încât:
a)
s
acopere
costul
efectiv
al
furniz rii/prest rii
serviciilor;
b) s
acopere cel pu in sumele investite
i cheltuielile
curente de între inere i exploatare; […]”.
Se re ine c
“Pre ul presta iei” convenit între Prim ria
Municipiului Constan a i SC CONSTANTA SRL nu a fost fundamentat
conform preciz rilor invocate, deoarece:
- Potrivit art.3 din Conven ie, “Prim ria Municipiului
Constan a se oblig
s
asigure mijloacele financiare pentru
achitarea integral a valorii prest rilor de servicii generate de
gestiunea delegat a drumurilor publice pentru care SC “CONSTANTA”
SRL prezint situa ii cu cheltuieli(Anexa 1).”
- Pre ul ini ial al presta iei a fost stabilit la nivelul
sumei de …………… lei iar prin Protocolul adi ional nr………/2005 s-a
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majorat la nivelul sumei de …………… lei, conform fundament rii
prezentate de CONSTANTA SRL, prin Anexa nr.1.
- Din Anexa nr.1 la protocol, rezult natura cheltuielilor cu
prest rile de servicii generate de gestiunea delegat , respectiv:
autoriza ii i inspec ii în construc ii, taxe Registrul Comer ului
pentru majorare capital, agent termic, energie electric , consum
ap , telefon, transport persoane, repara ii auto, comisioane i
dobânzi bancare, amortizare birotic , cheltuieli cu salariile i
contribu iile aferente personalului.
- Analizând natura acestor cheltuieli, reiese faptul c
acestea se refer exclusiv la cheltuielile proprii efectuate de
CONSTANTA SRL generate de activitatea de administrare, nefiind
incluse nici un fel de cheltuieli cu presta iile efectuate de
ter i pentru reabilitarea i între inerea efectiv a str zilor,
trotuarelor, aleilor, parcajelor etc.
- În concluzie, pre ul presta iei stabilit de p r i pentru
serviciile de delegare a gestiunii acoper
numai cheltuielile
administrative proprii ale operatorului f r
a acoperi
i
costurile de între inere i repara ii ale bunurilor din domeniul
public preluate în gestiune, cota pentru crearea resurselor
necesare dezvolt rii
i moderniz rii infrastructurii edilitarurbane, precum i profitul operatorului, a a cum se stipuleaz la
art.39 din actul normativ care reglementeaz condi iile i cadrul
legal pentru administrarea în gestiune delegat a bunurilor din
domeniul public.
- În Jurnalul de cump r ri pentru luna iunie 2005, pentru
activitatea denumit generic “Drumuri publice” sunt înregistrate
achizi ii în valoare total de …………… lei, din care T.V.A. ……………
lei, achizi ii ce au fost înregistrate în conturile de cheltuieli
cu presta iile efectuate de ter i (ct 628 = ………… lei), în
investi ii în curs de execu ie (ct.231 = ……………… lei) precum i în
cheltuieli cu repara iile (ct.611.3 = …………… lei).
Cheltuielile nu se reg sesc în Anexa 1 a Conven iei
…………/2004, fiind cu mult peste nivelul pre ului presta iei
convenit de p r i, i deasemenea, nu se reg se te nici cota pentru
crearea resurselor necesare efectu rii investi iilor la Drumurile
publice.
Finan area acestor achizi ii este realizat
din sumele
provenite din majorarea capitalului social de c tre asociatul unic
al societ ii - Consiliul Local Constan a iar cheltuielile i cota
parte a investi iilor efectuate la bunurile apar inând domeniului
public nu se recupereaz
prin pre ul presta iilor de delegare,
nerespectându-se astfel prevederile art.39 alin.4 din O.G.
nr.71/2002.
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În aceste condi ii, se re ine c
societatea CONSTANTA SRL
ac ioneaz
ca un intermediar între prestatorii efectivi ai
lucr rilor de repara ii, reabilit ri, între inere i dezvoltare a
serviciului public i a infrastructurii aferente, delegate spre
administrare, i autoritatea administra iei publice locale de care
apar in
i care asigur
finan area acestora prin majorare de
capital social a operatorului de servicii publice.
În cazul gestiunii Sistemului de iluminat public (S.I.P)
În
fapt,
prin
Contractele
cu
nr…………/22.02.2001,
……………/22.02.2001, Consiliul Local al Municipiului Constan a a
delegat serviciul de iluminat public unor societ i comerciale din
Bucure ti
i
Timi oara,
iar
prin
contractele
de
cesiune
nr……………/12.12.2001,
respectiv
……………/12.12.2001,
a
cesionat
drepturile i obliga iile prev zute în cele dou contracte c tre
CONSTANTA S.R.L..
Ulterior, prin contractul de închiriere nr…………/31.05.2002,
CONSTANTA SRL - în calitate de titular, acord Consiliului Local
Constan a
dreptul
de
folosin
exclusiv
a
componentelor
sistemului de iluminat public, iar
prin Procesul verbal de
negociere direct
nr………/03.01.2005, pentru anul 2005 pre ul
închirierii a fost stabilit la …………… lei/an inclusiv TVA.
Referitor la aceast
stare de fapt, se re in urm toarele
aspecte:
De i delegarea de gestiune a S.I.P. c tre CONSTANTA S.R.L.
a fost aprobat prin H.C.L.M. nr.351/02.10.2001 în temeiul
Legii nr.326/2001, petenta nu demonstreaz
c
a
i
încheiat contractul de delegare de gestiune a serviciului
public, a a cum impun
prevederile art.18 i 19 din lege
i art.6 din hot râre;
Prin contractele de cesiune din 12.12.2001 CONSTANTA
S.R.L. a preluat drepturile
i obliga iile prev zute în
contractele de delegare a S.I.P. încheiate în 22.02.2001,
anterior apari iei Legii nr.326/04.07.2001 care stabile te
cadrul juridic privind serviciile publice de gospod rie i
delegarea de gestiune a acestora
i care, la art.28
prevede urm toarele:
“La data intr rii în vigoare a prezentei legi se abrog Legea
gospod riei comunale nr.4/1981[…], precum i orice alte dispozi ii
contrare prezentei legi”;
Contractul de închiriere a S.I.P. din 31.05.2002 încheiat
cu Consiliul Local Constan a (în calitate de proprietar i
beneficiar ??? a acestuia) încalc
prevederile Legii
nr.326/2001 referitoare la organizarea
i func ionarea
serviciilor publice de gospod rie comunal , deoarece:
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- pe de o parte, sistemul de iluminat public este un bun
apar inând domeniului public, aflat în patrimoniul municipiului
Constan a (a a cum se precizeaz
i la art.3-4 din H.C.L.M.
nr.351/2001) dar a c rei administrare a fost aprobat
a fi
delegat societ ii CONSTANTA SRL, ”neputând fi înstr inat sau
schimbat destina ia acestuia”;
- Sistemul public de iluminat este un serviciu de folosin ,
interes sau utilitate public ai c rui utilizatori sunt cet enii
comunit ii i nu autoritatea administra iei publice locale
i
pentru care nu se percepe plat
din partea utilizatorilor,
finan area acestuia fiind asigurat în conformitate cu prevederile
art.8 alin.(2) din lege; pentru aceste considerente societatea
CONSTANTA S.R.L. nu are dreptul i nu este autorizat s realizeze
opera iuni impozabile constând în închirierea S.I.P.;
- societatea CONSTANTA S.R.L. nu justific
calitatea de
“titular” al Sistemului de iluminat public i nici dreptul de a
acorda folosin a acestuia, contra cost, autorit ii publice locale
c reia îi apar in de drept, în spe
neexistând un contract de
delegare de gestiune.
Dup
apari ia O.G. nr.71/2002 privind organizarea
i
func ionarea
serviciilor
publice
de
administrare
a
domeniului public i privat de interes local (31.08.2002),
societatea avea obliga ia de a încheia contractul de
delegare a gestiunii, cu respectarea prevederilor art.39
referitoare
la
obligativitatea
fundament rii
pre urilor/tarifelor pentru plata serviciilor de delegare
(administrare).
Astfel, potrivit art.48 alin.(1) din ordonan , “contractele
de concesiune a serviciilor de administrare a domeniului public,
valabil încheiate pân
la data intr rii în vigoare a prezentei
ordonan e,
î i
produc
efectele
potrivit
prevederilor
contractuale”, ori, în spe , a a cum s-a re inut în cuprinsul
prezentei, petenta nu probeaz
încheierea în form
scris
a
vreunui contract de delegare în condi iile Legii nr.326/2001 i a
H.C.L.M. nr.351/2001.
Referitor la modul de stabilire a “chiriei”, ca “venit
rezultat din activitatea de administrare”, se re ine c petenta nu
justific
cuantumul acesteia, dar din analiza comparativ
a
cheltuielilor efectuate lunar de societate cu administrarea
SIP
i a sistemului de semafoare cu valoarea chiriei încasate, rezult
c operatorul nu î i recupereaz costurile efective de produc ie
i exploatare pentru aceast activitate.
Astfel, în luna iunie 2005 veniturile realizate din chirii
sunt în cuantum de …………… lei, din care TVA în sum de …………… lei,
iar totalul achizi iilor pentru activitatea S.I.P. este în sum de
……………… lei, din care TVA …………… lei, acestea fiind înregistrate în
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contul de cheltuieli cu repara iile (…………… lei), în contul de
investi ii în curs de execu ie(…………… lei) precum i în contul de
cheltuieli 628 (…………… lei).
În concluzie, având în vedere cele expuse, se re ine c nici
o achizi ie de bunuri si servicii destinat , direct i nemijlocit,
activit ii de administrare a “Drumurilor publice” i a “S.I.P.”
nu se reg se te în tarifele de prest ri servicii la care face
referire petenta.
Aceast
situa ie de fapt contrazice sus inerea petentei,
potrivit
c reia
societatea
î i
recupereaz
în
totalitate
cheltuielile efectuate i ob ine venituri ca urmare a gestiunii
delegate, dovad
stând în acest sens, pierderile înregistrate
lunar în balan ele contabile.
Deasemenea, se re in a fi contradictorii
i argumentele
invocate în contesta ie referitoare la faptul c :
- Pe de o parte, petenta sus ine c
efectueaz
“acte de
comer
corespunz toare obiectului de activitate, în condi ii de
eficien , deci în condi iile ob inerii de profit”,
- iar pe de alt
parte, se recunoa te c
acoperirea
cheltuielilor pentru între inerea
i administrarea domeniului
public se face prin “aloca ii bugetare, sub forma major rilor
succesive de capital social”, din care se acoper
pierderile
inerente ale exerci iilor financiare.
Se re ine c , sub aspect financiar, modul de administrare a
patrimoniului public i privat nu r spunde cerin elor impuse de
principiul unei gestiuni eficiente.
În esen , având în vedere prevederile din legisla ia în
domeniul serviciilor publice (Legea nr.326/2001, O.G. nr.71/2002),
constituirea societ ii CONSTANTA SRL precum i modul de derulare
a opera iunilor i tranzac iilor desf urate de aceasta, se re ine
c :
→
Organizarea,
conducerea,
administrarea,
gestionarea
i
controlul func ion rii serviciilor publice de gospod rie comunal
sunt atribute ale autorit ilor administra iei publice locale, în
spe
Consiliului Local al Municipiului Constan a, încredin ate
conform legii pentru gestionare societ ii CONSTANTA SRL în
calitate de operator de servicii, gestionare pentru care Consiliul
Local asigur
mijloacele financiare din bugetul local prin
majorare succesiv a capitalului social al operatorului.
→ Bunurile aflate în administrare, sunt bunuri care fac parte din
domeniul public al municipiului Constan a, de folosin
general ,
pentru care nu se percepe plat din partea membrilor comunit ii
care utilizeaz aceste bunuri.
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→ Str zile, aleile, trotuarele, sistemul de indicatoare
i
semafoare, sistemul de iluminat, sunt bunuri proprietate public
i sunt destinate spre a satisface interese generale, respectiv
pentru a realiza servicii publice de interes general
i nu
servicii comerciale economice, cum afirm petenta în contesta ie.
→ drepturile
i obliga iile p r ilor derivând din gestiunea
delegat
a serviciilor publice
i a sistemelor publice de
gospod rie comunal
nu au fost stabilite printr-un contract
încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.326/2001 sau O.G.
nr.71/2002.
→ delegarea de gestiune a Drumurilor publice i a S.I.P. nu s-a
efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr.326/2001
i a
O.G. nr.71/2002 - acte normative care reglementeaz organizarea,
func ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public.
Aplicarea legisla iei fiscale privind taxa pe valoarea
ad ugat
pentru opera iunile în cauz , derulate între C.L.
Constan a i CONSTANTA SRL:
→ Opera iunile de exploatare a Drumurilor publice
i a
S.I.P. sunt opera iuni f r plat deoarece pentru acestea nu se
percep tarife de la utilizatori, fiind bunuri de utilitate
public .
În consecin , aceste opera iuni nu intr
în sfera de
aplicare a taxei pe valoarea ad ugat , pentru c
nu sunt
îndeplinite condi iile prev zute la Titlul VI “Taxa pe valoarea
ad ugat ”, art.126 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,
potrivit c rora în sfera de aplicare a TVA se cuprind opera iuni
care „constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii
efectuat cu plat ”.
Pentru a se în elege
i mai bine caracterul acestor
opera iuni fa
de prevederile legale privind TVA, se impune
definirea
no iunilor
de
„opera iune
impozabil ”,
respectiv
„opera iune taxabil ”.
Potrivit art.126 alin.(1) din Codul fiscal, opera iunile
impozabile
trebuie
s
îndeplineasc
“cumulativ
urm toarele
condi ii:
a) S
constituie o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii efectuat cu plat ;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor
este considerat a fi în România;
c) livrarea
bunurilor
sau
prestarea
serviciilor
este
realizat
de o persoan
impozabil , astfel cum este
definit la art.127 alin.(1);
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d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s
rezulte
din una dintre activit ile economice prev zute la art.127
alin.(2).”
Activit ile economice prev zute la art.127 alin.(2) se
refer
la activit ile prestatorilor de servicii precum
i la
exploatarea bunurilor corporale în scopul ob inerii de venituri cu
caracter de continuitate.
Conform art.126 alin.(3)-(4),
„(3) Opera iunile care se cuprind în sfera de aplicare a
taxei pe valoarea ad ugat sunt denumite în continuare opera iuni
impozabile.
(4) Opera iunile impozabile pot fi:
a) opera iuni taxabile, pentru care se aplic cotele prev zute
la art.140;
b) opera iuni scutite cu drept de deducere[…];
c) opera iuni scutite f r drept de deducere[…];
d) opera iuni
de
import
scutite
de
tax
pe
valoarea
ad ugat […]”.
În temeiul art.127 “Persoane impozabile
i activitatea
economic ”, este considerat
persoan
impozabil
orice persoan
care desf oar , de o manier independent
i indiferent de loc,
activit i economice de natura celor prev zute la alin.(2),
oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i.
Prim ria
fiind
institu ie
public
nu
este
persoan
impozabil
potrivit art.127 alin.(4), din Codul Fiscal, conform
c ruia “institu iile publice nu sunt persoane impozabile pentru
activit ile care sunt desf urate în calitate de autorit i
publice, chiar dac
pentru desf urarea acestor activit i se
percep cotiza ii, onorarii, redeven e, taxe sau alte pl i.”
Potrivit prevederilor legale invocate, aceste opera iuni
men ionate sunt atribute ale Prim riei în calitate de autoritate
public , iar un contract de delegare a gestiunii nu poate schimba
natura acestora.
Rezult c , în spe , în situa ia în care firmele prestatoare
ar fi facturat direct Prim riei (persoan neimpozabil ) lucr rile
pentru reabilitarea
i efectuarea de investi ii la sistemul de
iluminat public i la sistemul de drumuri publice, aceasta nu ar
fi putut deduce
i solicita la rambursare taxa pe valoarea
ad ugat , aferent facturilor emise de furnizorii de specialitate.
M sura constând în neacordarea dreptului de deducere a taxei
pe valoarea ad ugat
aferent
achizi iilor destinate bunurilor
apar inând domeniului public, a fost dispus
de organele de
inspec ie fiscal
în temeiul prevederilor art.145 alin.(3) din
Codul fiscal, potrivit c rora orice persoan
impozabil
are
dreptul s - i deduc taxa pe valoarea ad ugat numai dac bunurile
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i serviciile achizi ionate sunt destinate utiliz rii în folosul
opera iunilor sale taxabile.
Petenta contest m sura aplicat de organele de inspec ie
sus inând c
întrune te condi iile de deducere a taxei în
conformitate cu dispozi iile art.145 alin.(3) i art.145 alin.(13)
din Codul fiscal, respectiv realizeaz
opera iuni taxabile
constând în acordarea unui drept de folosin
Consiliului Local
asupra componentelor sistemului public de iluminat reabilitat i
efectueaz
prest ri servicii c tre Prim ria Constan a legate de
gestiunea
delegat
a
str zilor,
trotuarelor,
aleilor
i
parcajelor,
sistemului
de
semaforizare
i
sistemului
de
indicatoare rutiere aflate în patrimoniul municipiului Constan a.
Sus inerile petentei nu pot fi re inute ca motiva ii legale
în solu ionarea favorabil a cauzei, din urm toarele considerente:
- În drept, potrivit dispozi iilor art.145 alin.(3) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare:
“ Dac
bunurile i serviciile achizi ionate sunt destinate
utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile, orice persoan
impozabil înregistrat ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat
are dreptul s deduc :
a) taxa pe valoarea ad ugat datorat sau achitat , aferent
bunurilor ce i-au fost livrate sau urmeaz s îi fie livrate i
pentru prest rile de servicii care i-au fost prestate sau urmeaz
s îi fie prestate de o alt persoan impozabil ”.
În spe , a a cum au constatat
i organele de inspec ie
fiscal ,
achizi iile
constând
în
repara ii
i
investi ii
(extinderi) efectuate la sistemele de drumuri publice
i la
iluminatul public nu sunt destinate realiz rii de venituri
impozabile, deoarece:
- aceste sisteme la care s-au efectuat investi ii i lucr ri
de între inere
i repara ii nu pot fi exploatate în scopul
ob inerii de venituri impozabile efectuate cu plat , în sensul
legisla iei în materie de TVA, deoarece sunt bunuri de interes
public general iar CONSTANTA S.R.L., în calitate de operator de
servicii publice are numai obliga ia de a le între ine
i
administra, f r a avea posibilitatea de a le înstr ina sau de a
le schimba destina ia (HCLM 351/2001) i f r a percepe tarife de
la utilizatorii acestora întrucât, prin natura lor, serviciile
privind iluminatul public i drumurile publice sunt servicii f r
plat ; în schimbul prest rii acestor servicii de administrare,
CONSTANTA S.R.L. are dreptul la perceperea unui tarif, ce trebuia
stabilit în conformitate cu prevederile O.G. nr.71/2002, care s
acopere
inclusiv
costurile
generate
de
între inerea
i
administrarea bunurilor publice, cu modernizarea
i dezvoltarea
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acestora i nu numai costurile proprii administrative (utilit i,
dobânzi, salarii, autoriza ii).
- contractul de închiriere a S.I.P. nu are sus inere legal
i temei de drept deoarece, pe de o parte, petenta nu justific
calitatea de „titular” al acestui sistem, neexistând un contract
de delegare de gestiune a acestuia iar pe de alt
parte,
închirierea dreptului de folosin
a S.I.P. contravine Legii
nr.326/2001 i O.G. nr.71/2002, acesta fiind un bun de interes
public general, apar inând domeniului public al mun.Constan a
pentru a c rui utilizare nu se percep venituri. Din acest motiv,
sus inerea petentei potrivit c reia realizeaz venituri impozabile
din închirierea S.I.P., nu este întemeiat legal.
achizi iile
de
servicii
facturate
de
societ ile
prestatoare pentru activitatea „Drumuri publice” nu se reg sesc în
tariful de administrare stabilit prin Conven ia de delegare a
gestiunii nr....../2004, situa ie în care acestea nu contribuie la
realizarea de venituri impozabile. În aceste condi ii, nu se
confirm
sus inerea petentei potrivit c reia cheltuielile cu
bunurile
i serviciile achizi ionate pentru între inerea
i
administrarea bunurilor din domeniul public sunt efectuate în
scopul realiz rii de venituri.
- sistemele publice pentru care s-au achizi ionat serviciile
în spe
sunt bunuri ce fac parte din patrimoniul C.L. Constan a
iar finan area acestor achizi ii s-a efectuat în totalitate din
bugetul C.L., sub forma major rilor de capital i nu din bugetul
propriu al operatorului de servicii. În aceast
situa ie,
CONSTANTA S.R.L. ac ioneaz ca un intermediar între prestatorii
efectivi de servicii de repara ii
i investi ii la sistemele
publice i proprietarul de drept al acestora care asigur în fapt
i plata acestor servicii.
În aceste condi ii se re ine a fi neîntemeiat
sus inerea
petentei
potrivit
c reia
finan area
achizi iilor
destinate
sistemelor publice s-a efectuat în conformitate cu prevederile
art.8 alin.(2) din Legea nr.326/2001, deoarece, pe de o parte nu
au fost încasate venituri de la utilizatori, utilizatorul nefiind
C.L. sau Prim ria Constan a
ci membrii întregii comunit i iar,
pe de alt parte, nu au fost încasate, în completare, aloca ii
acordate din bugetele locale, neexistând în fapt hot râri privind
alocarea de sume pe obiective de investi ii.
În al doilea rând, petenta consider c îi sunt incidente
prevederile art.145, alin.13 din Codul fiscal, pe motiv c
investi iile realizate sunt finan ate în totalitate din bugetul
local sub forma major rii de capital.
Conform prevederilor art.145 alin.(13) din Cod:
“ Taxa pe valoarea ad ugat aferent bunurilor i serviciilor
achizi ionate, destinate realiz rii
obiectivelor proprii
de
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investi ii,
stocurilor
de
produse
cu
destina ie
special ,
finan ate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se
deduce potrivit prevederilor legale. Cu taxa pe valoarea ad ugat
dedus pentru realizarea obiectivelor proprii de investi ii se vor
reîntregi obligatoriu disponibilit ile de investi ii. Sumele
deduse în cursul anului fiscal pentru obiectivele proprii de
investi ii pot fi utilizate numai pentru pl i aferente aceluia i
obiectiv de investi ii. La încheierea exerci iului financiar,
sumele deduse i neutilizate se vireaz la bugetul de stat sau
bugetele locale în conturile
i la termenele stabilite prin
normele metodologice anuale privind
încheierea
exerci iului
financiar-bugetar
i financiar-contabil, emise de Ministerul
Finan elor Publice”.
Se
re ine
c ,
prevederile
legale
invocate
nu- i
au
aplicabilitate
pentru
spe a
în
cauz ,
din
urm toarele
considerente:
→ Legiuitorul se refer
strict la obiectivele proprii de
investi ii, finan ate de la bugetul de stat sau bugetele locale,
pentru care aloca iile/subven iile se acord
pe obiective de
investi ii i se înregistreaz distinct în eviden ele contabile,
respectiv în contul 131 „Subven ii pentru investi ii”. Ori,
petenta nu face dovada c
a beneficiat de subven ii/aloca ii
bugetare aprobate prin hot râre a Consiliului Local, în eviden a
contabil nefiind
eviden iate sume de aceast natur . Mai mult,
îns i petenta recunoa te c
finan area achizi iilor efectuate
pentru bunurile din domeniul public s-a realizat din sumele
primite de la bugetul local sub form de „major ri de capital”.
→
Major rile
de
capital
nu
pot
fi
confundate
cu
subven iile/aloca iile bugetare, chiar dac asociatul unic este o
institu ie public ; în cazul de fa , major rile de capital social
au fost utilizate în fapt pentru acoperirea pierderilor contabile
cauzate de înregistrarea pe cheltuieli a achizi iilor de servicii
destinate reabilit rii sistemelor publice preluate în delegare de
gestiune, cheltuieli care nu au fost recuperate prin tariful de
delegare ce trebuia fundamentat în conformitate cu prevederile
O.G. nr.71/2002.
→ Investi iile în cauz
apar in domeniului public de interes
general i deci nu pot fi „obiective de investi ii proprii” ale
CONSTANTA SRL destinate realiz rii de opera iuni taxabile,
fapt
acceptat chiar de c tre contestatar , care, de i a înregistrat o
parte din achizi iile de servicii în conturile de imobiliz ri,
(231,212) nu a procedat la calculul amortiz rii legale a acestora,
deoarece le-a considerat a fi bunuri proprietate public .
→ Chiar
i în cazul „realiz rii obiectivelor proprii de
investi ii”, taxa pe valoarea ad ugat
„se deduce potrivit
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

27

prevederilor legale”, respectiv cu condi ia ca aceste investi ii
s contribuie la realizarea de venituri impozabile, prev zute de
art.145, alin.(3).
Ori,
petenta nu demonstreaz
c
aceste
obiective
de
investi ii apar inând patrimoniului public au contribuit la
realizarea de venituri impozabile.
Rezult c , în scopul solu ion rii favorabile a contesta iei,
CONSTANTA SRL d
o
interpretare proprie, absolut eronat ,
prevederilor art.145, alin.13 din Codul fiscal.
În fapt, tranzac iile între CONSTANTA SRL i Consiliul Local
Municipal Constan a, sunt tranzac ii între persoane afiliate.
Potrivit art.11 alin.(2) din Codul fiscal,
„În
cadrul
unei
tranzac ii
între
persoane
afiliate,
autorit ile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii
oric reia dintre persoane, dup
cum este necesar, pentru a
reflecta pre ul de pia
al bunurilor sau serviciilor furnizate în
cadrul tranzac iei”.
Pentru considerentele expuse,
i întrucât societatea nu a
putut justifica c achizi iile efectuate în scopul între inerii,
administr rii,
dezvolt rii
i
moderniz rii
infrastructurii
edilitare a domeniului public sunt destinate utiliz rii în folosul
opera iunilor sale taxabile, a a cum prevede art.145 alin.(3) din
lege, organele de inspec ie fiscal au procedat în mod corect la
aplicarea prevederilor art.11 alin.(1) din Codul fiscal, potrivit
c rora,
“La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în
în elesul prezentului cod, autorit ile fiscale pot s nu ia în
considerare o tranzac ie care nu are un scop economic sau pot
reîncadra forma unei tranzac ii pentru a reflecta con inutul
economic al tranzac iei”.
Contestatara nu- i însu e te aplicarea de c tre organele
fiscale a dispozi iilor art.11 din Codul fiscal, motivând c
rela ia desf urat
de societate cu Prim ria Constan a are un
caracter comercial i un scop economic întrucât, prin cheltuieli
asigurate
i recuperate în integralitate din bugetul local,
societatea ob ine venituri pentru activitatea de administrare a
domeniului public în baza contractelor încheiate cu aceste
institu ii.
Sus inerile petentei referitoare la caracterul comercial al
opera iunilor
derulate
cu
asociatul
unic
Consiliul
Local
Constan a, sunt neconforme cu realitatea.
SC CONSTANTA SRL, este o persoan de drept privat ( i nu de
drept public, nefiind regie autonom
sau institu ie public ),
care, potrivit dispozi iilor Legii nr.326/2001 i O.G. nr.71/2002
avea obliga ia de a încheia un contract comercial privind
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administrarea unor bunuri apar inând domeniului public i privat
al municipiului Constan a, contra unui tarif de administrare.
Faptul c
asociatul unic al societ ii
este parte în
rela iile comerciale, nu trebuie s schimbe natura opera iunilor
derulate,
i, mai ales din punct de vedere fiscal, valoarea
tranzac iilor între cele dou p r i.
Ori, în fapt, p r ile au derulat opera iunile i au stabilit
pre ul tranzac iilor de o manier care s conduc la înregistrarea
sistematic de pierderi i la deducerea nelegal a TVA, sau la
neplata TVA de c tre C.L.M. Constan a, dup caz.
Prin interpunerea CONSTANTA SRL între prestatorii de fapt i
beneficiarul de drept - C.L. Constan a, nu se poate schimba esen a
opera iunilor privind taxa pe valoarea ad ugat , din neimpozabile
în impozabile (taxabile).
Pentru motivele expuse, organele fiscale au apreciat corect
c
situa iei de fapt îi sunt aplicabile prevederile art.137
alin.(3) lit.e) din Codul fiscal potrivit c rora, nu se cuprind în
baza de impozitare a taxei pe valoarea ad ugat “sumele achitate
de furnizor sau prestator în contul clientului i care apoi se
deconteaz acestuia”, furnizorul sau prestatorul fiind societatea
CONSTANTA S.R.L. iar clientul - Consiliul Local Constan a.
Potrivit pct.22 alin.(2) din H.G. nr.44/2003,
„ Sumele achitate de furnizor/prestator în contul clientului
se deconteaz acestuia pe baza unei facturi fiscale pe care se
înscrie men iunea „factur
de decontare-pentru pl i în numele
clientului”, înso it de copii de pe facturile achitate în numele
clientului. În factura fiscal
de decontare se eviden iaz
facturile fiscale sau alte documente legal aprobate care au fost
achitate, baza de impozitare
i taxa pe valoarea ad ugat .
Furnizorul/prestatorul nu exercit
dreptul de deducere pentru
sumele achitate în numele clientului
i nu colecteaz
taxa pe
valoarea ad ugat din factura fiscal de decontare. Deasemenea, nu
înregistreaz aceste sume în conturile de cheltuieli, respectiv de
venituri, sumele respective contabilizându-se prin contul 462
„Creditori diver i”, inclusiv taxa pe valoarea ad ugat . Clientul
are dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat înscrise în
factura fiscal
de decontare, înso it
de copiile de pe
documentele fiscale în baza c rora a fost întocmit .”
Coroborând legisla ia special în domeniu privind organizarea
i func ionarea serviciilor publice cu legisla ia fiscal privind
taxa pe valoarea ad ugat , se desprind urm toarele:
Referitor la finan area cheltuielilor curente de func ionare
i exploatare a serviciilor de administrare a domeniului public i
privat, art.18 lit.b) din O.G. nr.71/2002 prevede modul de
asigurare al acestora:
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“b) din bugetele de venituri i cheltuieli ale operatorilor,
dac serviciile de administrare a domeniului public i privat sunt
organizate i se realizeaz prin delegare de gestiune.”
Dac
Prim ria ar fi încheiat cu CONSTANTA SRL contract de
delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului
public i privat cu respectarea cadrului legal conturat de legile
care reglementeaz
opera iunile de acest gen, s-ar fi asigurat
operarea corect
a celor dou
componente ale activit ii,
respectiv:
1) servicii i lucr ri publice finan ate în totalitate de la
buget, care sunt opera iunile Prim riei ce decurg din atribu iile
ei ca autoritate public local , opera iuni ce nu intr în sfera
de
aplicare
a
taxei
pe
valoarea
ad ugat .
Acestea
sunt
încredin ate societ ii CONSTANTA SRL în delegare de gestiune,
doar pentru administrare.
Acesta este primul tip de opera iuni ce se desf oar
în
administrarea domeniului public: opera iunile Prim riei suportate
de la buget, opera iuni neimpozabile, care nu influen eaz
rezultatele CONSTANTA SRL dar nici TVA deductibil a societ ii.
2)
presta ia
societ ii
CONSTANTA
SRL
în
gestionarea
lucr rilor
i
serviciilor
publice
pentru
care
societatea,
înregistrând venituri din facturarea serviciului de administrare
c tre Prim rie, înregistreaz
i cheltuieli aferente, cheltuieli
ocazionate de administrarea serviciilor publice.
Acesta este al doilea tip de opera iuni.
Conform prevederilor legale referitoare la contractul de
delegare a gestiunii, societatea înregistreaz
venituri din
facturarea
presta iei
sale
(serviciile
de
administrare
a
domeniului public
i privat) c tre Prim ria Constan a, ce sunt
acoperite tot din bugetul Prim riei.
Fiind opera iuni taxabile, facturile con in TVA colectat ,
respectatându-se prevederile art.126(1).
Aceste opera iuni sunt taxabile, iar pentru cheltuielile
aferente acestora (cheltuieli cu salariile, transport,utilit i,
cheltuieli de exploatare a infrastructurii edilitar urbane
necesare realiz rii serviciilor publice), CONSTANTA SRL are drept
de deducere
i, dup
caz, de rambursare a taxei pe valoarea
ad ugat aferent facturilor de cheltuieli.
Se re ine c , pentru aceste opera iuni taxabile organele de
inspec ie fiscal au admis dreptul de deducere a taxei pe valoarea
ad ugat în sum de …………… lei.
În spe , se constat
c
societatea trateaz
inconsecvent
cele dou tipuri de opera iuni definite mai sus, la punctele 1) i
2), astfel:
- la deducerea taxei pe valoarea ad ugat , le consider
opera iuni proprii pe toate, iar
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- la recuperarea cheltuielilor prin emiterea facturilor c tre
Prim rie
le consider
opera iuni
proprii numai
pe
acelea
referitoare
la
activitatea
de
administrare
a
bunurilor
încredin ate de c tre Prim rie în delegare de gestiune.
Se re ine modul defectuos de tratare de c tre CONSTANTA SRL a
opera iunilor privind gestiunea delegat , dup cum urmeaz :
• înregistrarea facturilor emise de furnizorii de lucr ri i
servicii pentru bunurile apar inând domeniului public în conturile
de cheltuieli ale societ ii, f r a fi recuperate prin tariful de
operare perceput autorit ii publice, cu consecin a înregistr rii
unei mari pierderi i solicitarea ramburs rii TVA aferent acestor
facturi, inducând ideea c bunurile sunt proprii i sunt destinate
realiz rii de venituri impozabile.
• Aport masiv de capital din bugetul Prim riei la capitalul
social al CONSTANTA SRL, capital ce este diminuat apoi pentru
acoperirea pierderii create, opera iune care excede contractului
de delegare a gestiunii, nerespectându-se cadrul legal prev zut de
actele normative în materie.
• Urmare acestui mod de operare, opera iunile sunt tratate de
c tre CONSTANTA SRL ca opera iuni taxabile, fiind asimilate
opera iunilor proprii. Numai c
aceste opera iuni nu sunt ale
CONSTANTA SRL, ele sunt opera iuni care intr
în atribu iile
Prim riei
i conform prevederilor legale citate în cuprinsul
deciziei, sunt opera iuni neimpozabile din punct de vedere al
taxei pe valoarea ad ugat .
• Totodat , aceste opera iuni nu îndeplinesc condi iile de
opera iuni taxabile, întrucât nu s-au emis facturi de livrare
bunuri sau prest ri servicii, documente în baza c rora orice
opera iune intr
sub inciden a legii privind taxa pe valoarea
ad ugat .
Drept urmare, se re ine c :
→ pentru cheltuielile proprii generate de activitatea
autorizat de administrare a bunurilor apar inând infrastructurii
edilitar-urbane a domeniului public, recuperate prin tariful
perceput autorit ilor publice locale, CONSTANTA SRL are drept de
deducere a taxei pe valoarea ad ugat , iar
→ pentru serviciile facturate de furnizorii de specialitate,
constând în repara ii, între ineri i efectu ri de investi ii la
bunurile apar inând domeniului public, finan ate din bugetul local
sub forma major rii de capital social,
CONSTANTA SRL nu
demonstreaz
c
sunt aferente opera iunilor proprii, nefiind
realizate venituri din exploatarea bunurilor apar inând domeniului
public.
Astfel,
veniturile
realizate
de
CONSTANTA
SRL
pentru
presta ia proprie, respectiv opera ii de administrare în cadrul
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gestiunii delegate, acoper
doar cheltuielile efectuate de
societate privind delegarea de gestiune.
SC CONSTANTA SRL încearc s creeze o stare fiscal fals ,
considerând c
toate cheltuielile, inclusiv acelea facturate de
furnizorii de specialitate, sunt aferente veniturilor înregistrate
de societate.
• Prin înregistrarea eronat
în conturile de cheltuieli a
facturilor emise de furnizorii de specialitate, societatea
înregistreaz
mari
pierderi,
datorit
faptului
c
aceste
cheltuieli nu sunt acoperite de veniturile din facturile emise de
CONSTANTA SRL. Astfel, societatea este nevoit
s
acopere
pierderea prin diminuarea capitalului social majorat de asociatul
unic, C.L. Constan a.
În concluzie, prin simularea naturii unor tranzac ii între
cele dou
persoane afiliate, tranzac ii ce exced raporturilor
juridice decurgând din opera iunea de delegare de gestiune, nu se
poate justifica de c tre CONSTANTA SRL exercitarea dreptului de
deducere a taxei pe valoarea ad ugat pentru servicii destinate
exclusiv
i nemijlocit reabilit rii
i moderniz rii bunurilor
apar inând domeniului public i nu se poate eluda plata taxei pe
valoarea ad ugat de c tre C.L.M. Constan a pentru achizi iile de
bunuri
i servicii care sunt aferente gestion rii/administr rii
domeniului public, chiar dac administrarea nu se face de c tre
proprietarul
acestui
domeniu
în
nume
propriu,
ci
prin
intermediari-operatori
de
servicii
publice,
respectiv
prin
CONSTANTA SRL.
În ceea ce prive te considera iile petentei referitoare la
modul de solu ionare a cererilor de rambursare pân în luna martie
2004, organul de solu ionare a contesta iei nu se poate pronun a
asupra acestui argument întrucât, pe de o parte, aceast perioad
nu face obiectul actelor contestate, iar pe de alt parte nu se
cunosc condi iile, respectiv starea fiscal de fapt care a condus
la aprobarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat .
Având în vedere argumentele expuse, se re ine c societatea
CONSTANTA SRL nu întrune te condi iile de deducere a taxei pe
valoarea ad ugat
în sum
de …………… lei, aferent
achizi iilor
efectuate
în
numele
C.L.
Constan a
pentru
între inerea,
administrarea, dezvoltarea
i modernizarea bunurilor apar inând
domeniului public.
Pe cale de consecin , societatea nu are drept de rambursare
a T.V.A. solicitat în cuantum de …………… lei i, în plus, datoreaz
taxa stabilit suplimentar de organele de inspec ie, în cuantum
de ……………… lei.
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Pentru considerentele ar tate, în temeiul dispozi iilor
art.186 alin.(1)
i (3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , se
DECIDE:
1. Desfiin area Deciziei de impunere nr....... emis în data
de 31.10.2006 de S.A.F. - A.C.F. Constan a, pentru suma de ………………
lei, constând în:
…………… lei – TVA f r drept de deducere;
…………… lei – T.V.A.de plat ;
…………… lei – major ri de întârziere;
…………… lei – penalit i de întârziere.
S.A.F.
- Activitatea de Control Fiscal va emite o alt
decizie de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec ia fiscal
inând cont de considerentele
prezentei decizii, respectiv motivele de fapt i de drept care au
format convingerea în emiterea acestei solu ii.
Noul act ce va fi întocmit va fi transmis i organului de
solu ionare a contesta iei.
2. Respingerea ca neîntemeiat legal a contesta iei formulate
împotriva m surii privind neadmiterea deducerii taxei pe valoarea
ad ugat
în cuantum de ........ lei cu consecin a respingerii
ramburs rii taxei în sum de ........ lei i stabilirea taxei de
plat în sum de ....... lei, prin Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal
nr......./31.10.2006.
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
EF SERVICIU
SOLU IONARE CONTESTA II
EMILIA CRÂNGU
C.I. 5EX.
30.01.2007
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