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DECIZIA NR. __79___ 
din ________12.07.2011______ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
......................, 

din localitatea ……… ………….., jude�ul Suceava, 
CUI …………. 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. …….. din …….. 

 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. …………., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …………, cu privire la 
contesta�ia formulat� de ......................, din localitatea …………, jude�ul Suceava. 

 
...................... contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de ........, reprezentând 
TVA respins� la rambursare. 

  
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ...................... contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de ........, reprezentând TVA 
respins� la rambursare. 

 

În contesta�ia formulat�, petenta solicit� admiterea acesteia �i desfiin�area 
actelor administrative fiscale atacate. 

Petenta afirm� c� a înregistrat în contabilitate facturile emise de SC ........ 
… SA, reprezentând contravaloare abonament �i convorbiri telefonice în perioada 
2009-2010.  

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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Societatea motiveaz� c� aceste convorbiri telefonice au fost efectuate de 
c�tre angaja�ii societ��ii în scopul desf��ur�rii activit��ii economice conform 
obiectului de activitate. 

Petenta precizeaz� c� a desf��urat în perioada verificat� activitate de import 
�i de transport interna�ional, iar nivelul ridicat al contravalorii serviciilor este datorat 
în principal convorbirilor interna�ionale. 

Astfel, sus�ine c�, în anul 2009, ponderea veniturilor din transportul 
interna�ional reprezint� 8,33% din totalul veniturilor, iar achizi�iile din import sunt în 
sum� de ........, respectiv 57,20%. 

De asemenea, precizeaz� c�, în anul 2010, achizi�iile de la furnizorii externi 
sunt în sum� de ………….. lei, reprezentând 90,43% din totalul achizi�iilor efectuate 
de c�tre societate. 

Face men�iunea c� achizi�iile de la partenerii externi au constat în m�rfuri 
comercializate de c�tre societate. 

Petenta afirm� c� organul de inspec�ie fiscal� nu a justificat în decizia de 
impunere motivul pentru care a considerat c� aceste cheltuieli nu au fost realizate în 
scopul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, din suma de ........, reprezentând TVA solicitat� la rambursare, 
organele fiscale au respins suma de ........ �i au aprobat suma de ......... 

 
Inspec�ia fiscal� desf��urat� la ...................... a avut ca obiectiv solu�ionarea 

decontului cu op�iune de rambursare a soldului sumei negative a TVA nr. ........, prin 
care se solicit� rambursarea sumei de ......... 

În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c� societatea 
verificat� nu are dreptul la deducere pentru TVA în sum� de ........, aferent� facturilor 
emise de SC ........ ..... SA, reprezentând convorbiri telefonice, care nu se justific� ca 
fiind utilizate în scopul opera�iunilor taxabile ale societ��ii. 

Suma de ........ reprezentând TVA este format� din suma de ……….. lei 
aferent� anului 2009 �i din suma de ………. lei aferent� anului 2010. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma contestat� de ........, reprezentând TVA respins� la 

rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� ...................... avea dreptul 
s� deduc� TVA aferent� facturilor reprezentând contravaloare convorbiri 
telefonice, în condi�iile în care nu demonstreaz� c� acestea sunt destinate 
opera�iunilor sale taxabile. 
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În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c� 
societatea verificat� nu are dreptul la deducere pentru TVA în sum� de ........, aferent� 
facturilor emise de SC ........ ..... SA, reprezentând convorbiri telefonice, care nu se 
justific� ca fiind utilizate în scopul opera�iunilor taxabile ale societ��ii. 

Suma de ........ reprezentând TVA este format� din suma de ………. lei 
aferent� anului 2009 �i din suma de ………….. lei aferent� anului 2010. 

 
Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� aceste convorbiri telefonice 

sunt aferente opera�iunilor taxabile ale firmei. 
 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 alin. 2 lit. a �i art. 146 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada 
supus� verific�rii, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…] 
(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 

achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor 
opera�iuni: 

a) opera�iuni taxabile”. 
 
ART. 146 
„Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 

impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost 

ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
prestate în beneficiul s�u de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� 
emis� în conformitate cu prevederile art. 155; 

[…]”. 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� o persoan� impozabil� are 

dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor efectuate, dar cu condi�ia ca aceste bunuri 
sau servicii s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

 
• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6 prevede c�: 

 
ART. 6 
“(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 

în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

[…]”. 
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Din aceste prevederi legale rezult� c� orice opera�iune economico-

financiar� care a fost efectuat� se consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un 
document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te calitatea 
de document justificativ. 

 
Din textele de lege citate �i analizate la acest cap�t de cerere se 

concluzioneaz� c� TVA aferent� serviciilor prestate (în cazul de fa�� servicii de 
telefonie mobil�) este deductibil� fiscal doar dac� îndepline�te o serie de condi�ii, 
respectiv s� aib� la baz� documente justificative, iar serviciile sau bunurile respective 
s� fie achizi�ionate pentru activitatea firmei.  

Astfel, rezult� c� pentru a se putea deduce TVA, opera�iunea reflectat� în 
acel document trebuie s� fie real� �i pentru desf��urarea activit��ii firmei. 

Simpla înregistrare în contabilitate a unui document nu este suficient� 
pentru deducerea TVA, contribuabilul având obliga�ia de a dovedi c� serviciile au 
fost destinate în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� în perioada 2009-

2010 societatea a dedus TVA în sum� de ........, aferent� facturilor emise SC ........ SA, 
reprezentând convorbiri telefonice, care nu se justific� ca fiind utilizate în scopul 
opera�iunilor taxabile ale societ��ii. 

Societatea motiveaz� c� aceste convorbiri telefonice au fost efectuate de 
c�tre angaja�ii societ��ii în scopul desf��ur�rii activit��ii economice conform 
obiectului de activitate. 

Petenta precizeaz� c� a desf��urat în perioada verificat� activitate de import 
�i de transport interna�ional, iar nivelul ridicat al contravalorii serviciilor este datorat 
în principal convorbirilor interna�ionale. 

Referitor la deductibilitatea TVA aferent� convorbirilor telefonice, în 
Referatul privind propunerea de solu�ionare a contesta�iei formulat� de societate nr. 
…………, organul fiscal precizeaz� urm�toarele: 

„În anul 2009 societatea a înregistrat urm�torii indicatori: 
-total venituri …….. lei 
-total cheltuieli ……. lei 
-pierdere ……. lei. 
Cifra de afaceri a fost în sum� de ……. lei din care …….. lei din 

vânz�ri de m�rfuri cu am�nuntul la intern, iar …….. lei din transport 
interna�ional.[…] 

Baza de impozitare a TVA aferent� cheltuielilor cu serviciile telefonice 
care s-au respins la rambursare în anul 2009 a fost de ……. lei, în condi�iile în 
care s-au acceptat ca deductibile cheltuielile cu serviciile telefonice facturate 
lunar de alt operator de telefonie mobil� în sum� de ……… lei, respectiv un 
num�r de 5 abonamente, care coincide cu num�rul de angaja�i ai societ��ii. 

Pentru stabilirea cheltuielilor telefonice ca nefiind utilizate în folosul 
opera�iunilor taxabile ale societ��ii, organul de control a avut în vedere 
corelarea veniturilor ob�inute de societate cu cheltuielile efectuate, precum �i 
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faptul c� nu s-au prezentat situa�ii din care s� rezulte c� aceste convorbiri “sunt 
în principal convorbiri interna�ionale”, a�a dup� cum se men�ioneaz� în 
contesta�ie. 

În anul 2010 societatea a avut achizi�ii de la furnizori externi în sum� 
de ………… lei, îns� marea majoritate a achizi�iilor sunt legate de contracte în 
care ...................... are doar calitatea de intermediar. Conform contractelor 
...................... nu este implicat� în derularea opera�iunilor de achizi�ie �i 
decontare a m�rfurilor. Societatea avea obliga�ia doar de a prelua marfa pe 
teritoriul României �i de a asigura livrarea acestora la o destina�ie specificat� de 
c�tre client. 

De asemenea, în anul 2010 s-au acceptat ca fiind în folosul 
opera�iunilor taxabile cheltuielile cu serviciile telefonice facturate lunar de alt 
operator de telefonie mobil� în sum� de ………… lei, respectiv un num�r de 6 
abonamente”. 

 
A�a dup� cum rezult� din preciz�rile organelor fiscale, acestea au �inut cont 

de cheltuielile cu serviciile de telefonie efectuate de societate, în limita unui 
abonament/angajat. 

Rezult� c� serviciile de telefonie care au dep��it aceast� limit� nu se 
justific� în raport cu obiectul �i volumul de activitate a firmei. 

 
Se re�ine astfel c� în mod legal organele fiscale au constatat c� societatea a 

dedus în mod nejustificat TVA în sum� de ........ aferent� facturilor emise de 
furnizorul SC ........ SA., cu atât mai mult cu cât societatea nu anexeaz� la contesta�ia 
formulat� situa�ii din care s� rezulte c� aceste convorbiri sunt în principal convorbiri 
interna�ionale, a�a dup� cum se men�ioneaz� în contesta�ie. Contribuabilul are sarcina 
de a dovedi actele �i faptele sale, a�a dup� cum rezult� din prevederile art. 65 �i art. 
206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 

 
ART. 65 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

 
ART. 206 
„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
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Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 
baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�.  

 
Având în vedere prevederile legale citate �i analizate la acest cap�t de 

cerere �i faptul c� societatea a dedus în mod nejustificat TVA aferent� convorbirilor 
telefonice emise de furnizorul SC ........ SA, rezult� c� în mod legal organele fiscale 
au respins la deducere TVA aferent� acestor servicii, drept pentru care urmeaz� a se 
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de ...................... cu privire la 
suma de ........, reprezentând TVA respins� la rambursare. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 145 alin. 2 lit. a �i art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, art. 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, art. 65 �i art. 206 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 
216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
                                  DECIDE: 

 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de ......................, 

din localitatea …………….., jude�ul Suceava, împotriva m�surilor stabilite prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ......................, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind 
suma total� de ........, reprezentând TVA respins� la rambursare. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 


