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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza

art.179  din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de S.C.”xxxx”

S.R.L.Sibiu, împotriva m�surilor dispuse prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea

ad�ugat� nr.xxxxx/xx.xxx..2006, comunicat� petentei în data de xx.xx.2006.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.177 (1) din

O.G.92/2003 R, fiind înregistrat� la organul de control cu nr.xxx/xx.07.2006, iar la organul de

solu�ionare a contesta�iei sub nr.xxxx/xx..2006.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura de nerambursare a TVA în sum� de

xxxx lei dispus� prin Decizia de rambursare a TVA nr.xxxxxx/xx.xx.2006.
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 Prin contesta�ia formulat� petenta arat� c�  nu este de acord cu faptul c� prin

Raportul de inspec�ie fiscal� nr.xxx/xx.xx.2006 în baza c�ruia a fost emis� decizia de

rambursare a TVA în cauz�, organul de control fiscal a diminuat TVA de rambursat aferent�

lunii Ianuarie 2006 cu suma de xxxx lei.

Petenta sus�ine c� aceast� sum� este un  TVA aferent minusului de inventar la

31.12.2005 care a fost declarat� de societate prin decontul din luna februarie 2006 pe

regularizari TVA colectat �i prin urmare în mod nejustificat organul de control a diminuat TVA

de rambursat aferent lunii Ianuarie 2006 cu suma de xxx lei, f�r� s� �in� cont de ea nici la

verificarea efectuat� pentru deconturile urm�toare �i astfel aceast� sum� i-a fost respins� de

la rambursare de dou� ori.
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 Organul de control fiscal prin Decizia de rambursare a TVA nr.xxxxxx/

xx.xx.2006 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr.xxxx/xx.xx.2006 a re�inut urm�toarele :

Perioada verificat� : Ianuarie 2006, verificarea efectuându-se urmare a cererii

de rambursare a TVA conform decontului din luna Ianuarie 2006.
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Societatea, solicit� în baza decontului de TVA pe luna Ianuarie 2006

înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice Sibiu sub nr. xxxx/xx.xx.2006 rambursarea

soldului sumei negative a TVA de xxxx lei.

Din analiza contului 4424 “TVA de recuperat” din balan�a de verificare la

31.01.2006 s-a constatat c� soldul debitor al acestuia în sum� de xxx lei este corect

determinat de societate.

Întrucât între soldul TVA de rambursat din decont de xxxxx lei �i soldul din

contabilitate de xxxxx lei exist� o diferen�� de xxx lei, organul de control a stabilit c� aceast�

diferen�� nu se justific� la rambursare, ea fiind înscris� în plus prin decontul din luna Ianuarie

2006.

     III. Având în vedere constat�rile organului de control fiscal, motiva�iile contestatoa-

rei, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în

perioada verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�in urm�toarele :

� societatea solicit� în baza decontului de TVA  pe luna Ianuarie 2006 rambursarea TVA

în sum� de xxxx lei  ;

� în verificarea legalit��ii sumei solicitate la rambursare, organul fiscal a constatat c� în

balan�a de verificare la 31.01.2006 în soldul contului 4424  este înscris� suma de xxx

lei, corect determinat� la aceast� dat� ;

� existând aceast� neconcordan�� între eviden�a contabil� �i decontul de TVA la

31.01.2006, prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr.xxx/xx.xx.2006 �i implicit prin Decizia

de rambursare a TVA nr.xxxx/xx.xx.2006 se stabile�te c� societatea pentru diferen�a

de xxxx lei  nu are dreptul de rambursare a TVA.

Se re�ine c�, orice contribuabil are dreptul de a i se rambursa TVA de la bugetul

de stat pentru cel mult suma eviden�iat� în contabilitate în condi�ii de legalitate �i nicidecum

decontul de TVA nu poate dep��i pentru aceea�i lun� de referin�� suma maximal� din

eviden�a contabil� a TVA, situa�ie în care se afl� petenta în luna Ianuarie 2006.

Din aceast� cauz�, în  mod justificat diferen�a de xxx lei TVA de rambursat la

31.01.2006 înscris� în plus prin decont nu poate fi legal restituit� de la bugetul statului.

Pentru considerentele re�inute în baza art.181 (5) din O.G.92/2003 republicat�,

se
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Respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� pentru suma de xxxx lei

reprezentând TVA.

Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.
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