
DECIZIA  nr. 12 / 2006

I. În sus�inerea contesta�iei, xxx precizeaz� urm�toarele:

Factura nr. xxx din 27.06.2005 în valoare total� de xxx emis� de S.C. xxx, a fost

achitat� cu ordinele de plat� nr. xxx/27.05.2005 �i nr. xxx/28.06.2005. S-a procedat la plata în

avans a contravalorii acestei facturi, deoarece nu s-a ob�inut aprobarea eliber�rii certificatului

de scutire de la plata taxei pe valoarea ad�ugat�, iar utilajele aferente au fost livrate cu

întârziere, fiind achizi�ionate din import.

Prin urmare, se solicit� restituirea sumei de xxx lei reprezentând tax� pe valoarea

ad�ugat� achitat�, în vederea derul�rii programului cu finan�are nerambursabil�  “xxx”.

În data de 06.02.2006, xxx a depus la D.G.F.P. Dolj adresa nr. 7844, prin care renun��

la contesta�ia nr. xxx, deoarece este lipsit� de obiect, organul de control acceptând

rambursarea taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de xxx RON, prin Raportul de inspec�ie

fiscal� nr. xxx.

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. xxx din 12.10.2005 încheiat de organele de

control din cadrul DG.F.P. Dolj, s-au constat urm�toarele:

xxx este beneficiarul unui contract de finan�are nerambursabil� acordat� de Ministerul

Integr�rii Europene �i Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� Sud-Vest Oltenia, ce are ca

obiectiv implementarea proiectului “xxx”.

Prin cererea nr. xxx, contestatoarea a solicitat restituirea taxei pe valoarea ad�ugat� în

sum� de xxx lei aferent� achizi�iei de utilaje profesionale de buc�t�rie, de la furnizorul xxx,

conform contractului de furnizare de produse nr. xxx, �i facturii nr. xxx, în valoare total� de

xxx lei.

Deoarece în coloana 1 din factura nr. xxx din 27.06.2005, este înscris� men�iunea

avans conform contract xxx, organul de control a constatat c� nu sunt îndeplinite condi�iile

prev�zute de art. 4, pct. 2 din O.M.F. nr. 141/2004, respingându-se taxa pe valoarea ad�ugat�

de la restituire, pân� la prezentarea de documente aferente cump�r�rilor efectuate în trimestrul

pentru care se solicit� restituirea.

  

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, în raport cu dispozi�iile

legale referitoare la aceasta, având în vedere motivele invocate de contestatoare, se re�in

urm�toarele:

Se contest� m�sura dispus� de organul de control de a respinge de la restituire suma



de xxx RON, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� aferent� facturii nr. xxxdin 27.06.2005,

emis� de S.C. xxx.

În fapt, xxx a depus în termenul legal contesta�ia nr. xxx, împotriva raportului de

inspec�ie fiscal� nr. xxx întocmit de organele de control din cadrul D.G.F.P. Dolj –

Activitatea de inspec�ie fiscal�.

În data de 06.02.2006, în baza prevederilor art. 178, alin. 1 din O.G. nr. 92/2003

republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, contestatoarea a depus adresa nr. xxx prin

care renun�� la contesta�ia formulat�, ca fiind f�r� obiect, deoarece organul de control a

acceptat rambursarea taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de xxx RON, prin Raportul de

inspec�ie fiscal� nr. xxx.

În drept, la art. 178 din O.G. nr. 92/2003 republicat�, se men�ioneaz�:

(1) Contesta�ia poate fi retras� de contestator pân� la solu�ionarea acesteia. Organul

de solu�ionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de

renun�area la contesta�ie.

(2) Prin retragerea contesta�iei nu se pierde dreptul de a se înainta o nou�

contesta�ie în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

Având în vedere cele prezentate în dosarul cauzei, considerentele �i normele legale

prezentate în sus�inere, în temeiul art. 178 din O.G. nr. 92/2003 republicat�, privind Codul de

procedur� fiscal�, se

D E C I D E

se ia act de renun�area la contesta�ia nr. xxx din xxx formulat� de xxx, prin cererea de

retragere înregistrat� la D.G.F.P. Dolj sub nr. xxx.


