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DECIZIA NR. 18 

din 22.02.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

               S.C. .....S.A. din localitatea 
               .....înregistrat� la Direc�ia General� a           
          Finan�elor  Publice a jude�ului Suceava sub nr. …… din 21.01.2008 

 
 

         Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, prin adresa nr. 
…../21.01.2008, înregistrat�  la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava  sub  nr.  ……/21.01.2008, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
.....S.A., cu sediul în localitatea ....., str. ….. jude�ul Suceava. 
 

          S.C. .....S.A. contest� Decizia de impunere nr. ...../26.11.2007, emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, privind suma de .....lei, reprezentând: 

         - .....lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
         - .....lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

        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. S.C. .....S.A. din localitatea ....., contest� m�surile stabilite prin Decizia 
de impunere nr. ...../20.11.2007 înregistrat� sub nr. ..... din 26.11.2007, emis� 
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de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, prin care s-a stabilit un debit 
suplimentar în sum� total� de .....lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 
�i major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
         Petenta sus�ine c� în mod nelegal organele de control au considerat c� 
societatea a dedus TVA de pe documente pentru care atât beneficiarul cât �i 
furnizorul aveau obliga�ia aplic�rii m�surilor de simplificare prev�zute de art. 160 
alin. 2 lit. c din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

         Contestatoarea sus�ine c� organele de control nu au analizat contractele 
încheiate între societate �i furnizor �i nu au avut în vedere prevederile  Ordinului nr. 
155 din 31.01.2007 privind aplicarea m�surilor de simplificare pentru lucr�rile de 
construc�ii -  montaj prev�zute la art. 160 din Lege nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform c�ruia  ,,(1) Se aplic� 
m�surile de simplificare prev�zute la art. 160 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru lucr�rile stipulate la 
sec�iunea F "Construc�ii", diviziunea 45 din anexa la Ordinul pre�edintelui 
Institutului Na�ional de Statistic� nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific�rii 
activit��ilor din economia na�ional� - CAEN, cu respectarea condi�iilor impuse �i 
�inându-se seama de excluderile prev�zute în cadrul grupelor �i claselor acestei 
diviziuni.” 
         Petenta invoc� �i prevederile Ordinului pre�edintelui Institutului Na�ional de 
Statistic� nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific�rii activit��ilor din economia 
na�ional� – CAEN, unde se precizeaz�: 

     ,,45   Construc�ii 
Aceast� diviziune exclude: 
- ridicarea de cl�diri sau structuri complet prefabricate este clasificat�  în 
categoria industrial� relevant�, în func�ie de materialul principal  folosit, cu 
excep�iabetonului, caz în care r�mâne clasificat� aici; 
 - instalarea elementelor de tâmpl�rie sau dulgherie autofabricate este       
clasificat� în categoria industrial� relevant�, în func�ie de materialul  folosit de ex. 
în cazul lemnului în 20.30 (Fabricarea de elemente de dulgherie �i tâmpl�rie 
pentru construc�ii) 
 - construc�ii metalice din p�r�i componente auto-fabricate, vezi 28.11;” 
 

          Contestatoarea sus�ine c� activitatea desf��urat� de S.C. .....S.A. se 
încadreaz� în excluderile men�ionate mai sus �i în consecin�� nu pot fi aplicate 
m�surile de simplificare prev�zute de Codul fiscal. 

         II. Prin Decizia de impunere nr. ...../20.11.2007, înregistrat� sub nr. ..... 
din 26.11.2007, organele fiscale din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� 
Suceava, au stabilit în sarcina S.C. .....S.A. din localitatea ....., o tax� pe 
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valoarea ad�ugat�  suplimentar� în sum� de .....lei �i major�ri aferente taxei 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei. 
 
          În perioada verificat�, respectiv 01.01.2004 – 30.09.2007, societatea a 
construit o hal� sta�ie ITP �i sp�l�torie auto, s-a dotat cu cabin� de vopsire, a 
efectuat achizi�ii de materiale, piese de schimb, carburan�i, vopsele, consumabile �i 
energie necesare desf��ur�rii activit��ii. 
         1. Organele de control au constatat c� societatea a dedus taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de .....lei pe baza unor documente pentru care, atât furnizorul cât 
�i beneficiarul aveau obliga�ia aplic�rii m�surilor simplificate prev�zute de art. 160 
alin. 2 lit. c din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat�, cu 
modific�rile ulterioare, respectiv: 
         - factura nr. ...../10.01.2007 în valoare total� de ….. lei din care TVA în sum� 
de ….. lei; 
         - factura nr. ……/09.02.2007 în valoare total� de …… lei din care TVA în 
sum� de …… lei; 
         - factura nr. …../22.02.2007 în valoare total� de …… lei din care TVA în 
sum� de …… lei. 
            
          2. Organele de control au constatat c� societatea a înregistrat �i a dedus taxa 
pe valoarea ad�ugat� de pe facturi care nu apar�in firmei. 
        Organele de control au considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 145 alin. 
8 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, motiv pentru care au stabilit o 
tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de …… lei. 
          
          Pentru neachitarea la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în 
sum� de .....lei, organele de control au calculat major�ri de întârziere în sum� de 
.....lei, conform prevederilor art. 116 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
          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 de .....lei, reprezentând: .....lei taxa pe valoarea 
ad�ugat� suplimentar� �i .....lei major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul de solu�ionare se poate pronun�a 
asupra legalit��ii stabilirii acestei sume în condi�iile în care petenta sus�ine c� 
nu trebuiau aplicate m�surile de simplificare,  iar în actul de control nu se 
precizeaz� dac� construc�iile metalice sunt din p�r�i componente 
autofabricate. 
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         În fapt, în perioada 01.01.2004 - 30.09.2007, societatea a construit o hal� 
sta�ie ITP �i sp�l�torie auto, s-a dotat cu cabin� de vopsire, a efectuat achizi�ii de 
materiale, piese de schimb, carburan�i, vopsele, consumabile �i energie, necesare 
pentru desf��urarea activit��ii. 
        Organele de control au constatat c� societatea a dedus taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de .....lei de pe documente pentru care atât furnizorul cât �i 
beneficiarul aveau obliga�ia aplic�rii m�surilor simplificate prev�zute de art. 160 
alin. 2 lit. c din Lege nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 
         În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 160 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, republicat�, cu modific�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 
 
        ART. 160 
       ,,M�suri de simplificare 
       […] 
       (2) Bunurile �i serviciile pentru livrarea sau prestarea c�rora se aplic� 
m�surile de simplificare sunt:      
        […] 
       c) lucr�rile de construc�ii-montaj; 
       […] 
       (3) Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri prev�zute la alin. (2) 
furnizorii sunt obliga�i s� înscrie men�iunea "taxare invers�", f�r� s� înscrie 
taxa aferent�. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa 
aferent�, pe care o eviden�iaz� atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil� 
în decontul de tax�. Pentru opera�iunile supuse m�surilor de simplificare nu se 
face plata taxei între furnizor �i beneficiar. 
        (4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplic� �i 
prevederile art. 147, în func�ie de destina�ia achizi�iilor respective. 
        (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât 
furnizorii/prestatorii, cât �i beneficiarii. În situa�ia în care 
furnizorul/prestatorul nu a men�ionat "taxare invers�" în facturile emise 
pentru bunurile/serviciile care se încadreaz� la alin. (2), beneficiarul este 
obligat s� aplice taxare invers�, s� nu fac� plata taxei c�tre furnizor/prestator, 
s� înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea "taxare invers�" în factur� �i s� 
îndeplineasc� obliga�iile prev�zute la alin. (3). 
 
         �i ale pct. 82 alin. 3 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se 
precizeaz�: 
 
        ,,(3) Prin lucr�ri de construc�ii-montaj, în sensul art. 160 alin. (2) lit. c) 
din Codul fiscal, se în�eleg lucr�rile de construc�ie, reparare, modernizare, 
transformare �i demolare legate de un bun imobil.” 
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        La art. 2 alin. 1 din O.M.F.P. nr. 155/2007 privind aplicarea m�surilor de 
simplificare pentru lucr�rile de construc�ii-montaj prev�zute la art. 160 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
precizeaz�: 
 
        ART. 2 
        ,,(1) Se aplic� m�surile de simplificare prev�zute la art. 160 alin. (2) lit. c) 
din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru 
lucr�rile stipulate la sec�iunea F "Construc�ii", diviziunea 45 din anexa la 
Ordinul pre�edintelui Institutului Na�ional de Statistic� nr. 601/2002 privind 
actualizarea Clasific�rii activit��ilor din economia na�ional� - CAEN, cu 
respectarea condi�iilor impuse �i �inându-se seama de excluderile prev�zute în 
cadrul grupelor �i claselor acestei diviziuni. 
        (2) Lucr�rile de repara�ii, transformare �i modernizare a unui bun imobil 
vor fi supuse m�surilor de simplificare în m�sura în care acestea sunt cuprinse 
în prevederile de la alin. (1).” 
 
         Din textele de lege citate mai sus rezult� c� m�surile de simplificare se aplic� 
pentru lucr�rile de construc�ie montaj prin care se în�eleg lucr�rile de construc�ie, 
reparare, modernizare, transformare �i demolare legate de un bun imobil. 
         Conform acestor prevederi legale, m�surile de simplificare prev�zute la art. 
160 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, se aplic� pentru lucr�rile stipulate la 
sec�iunea F "Construc�ii", diviziunea 45 din anexa la Ordinul pre�edintelui 
Institutului Na�ional de Statistic� nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific�rii 
activit��ilor din economia na�ional� – CAEN, unde se precizeaz�: 
 
         ,,CONSTRUC�II 
        FA   CONSTRUC�II 
 

45   Construc�ii 
Aceast� diviziune include construc�iile generale �i speciale pentru cl�diri �i de 
geniu civil, lucr�ri de instala�ii pentru cl�diri �i finisaje ale cl�dirilor. 
Diviziunea include lucr�ri noi, repara�ii, complet�ri �i modific�ri; ridicarea de 
cl�diri sau structuri din prefabricate, pe �antier �i de asemenea, construc�iile 
cu caracter temporar. 
Construc�iile generale reprezint� realizarea de cl�diri integrale, cl�diri pentru 
birouri, magazine �i alte cl�diri publice �i utilitare, cl�diri pentru ferme etc., 
construc�ii inginere�ti (sau de geniu civil), cum ar fi autostr�zi, drumuri, 
str�zi, poduri, tuneluri, c�i ferate, aerodromuri, porturi �i alte proiecte marine 
sau fluviale, sisteme de iriga�ii, sisteme     de canalizare, dispozitive industriale, 
conducte �i linii electrice, baze     sportive etc.      
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Aceast� activitate se poate desf��ura pe cont propriu, pe baz� de onorarii      
sau contract. Por�iuni din lucr�ri, sau uneori, întreaga activitate,     practic, 
pot fi efectuate de c�tre subcontractori.      
Construc�iile speciale includ construc�ia unor p�r�i ale cl�dirilor �i     
lucr�rilor de geniu civil, sau preg�tirea în acest scop. De obicei, este     vorba 
de specializarea într-un singur aspect comun diferitelor structuri,     
necesitând calificare sau echipament specializat. Sunt incluse activit��i     ca: 
fixarea pilonilor, lucr�ri de funda�ii, forarea pu�urilor, lucr�ri de     armare, 
lucr�ri de betoane, zid�rii, fixarea elementelor prefabricate,     schel�rie, 
fixarea acoperi�ului etc. Aici este inclus� realizarea     structurilor de o�el, cu 
condi�ia ca piesele componente s� nu fie produse     de aceea�i unitate. 
În majoritatea cazurilor, construc�iile speciale sunt executate prin     
subcontractare, iar repara�iile de construc�ii sunt efectuate, în special,     
pentru posesorul propriet��ii. 
Lucr�rile de instala�ii pentru cl�diri includ instalarea tuturor tipurilor     de 
utilit��i care fac construc�ia s� func�ioneze. Aceste activit��i sunt,     de obicei, 
efectuate la locul construc�iei, de�i p�r�i ale lucr�rii pot fi     executate într-un 
atelier. Sunt incluse activit��i ca lucr�rile tehnico-sanitare, instalarea 
sistemelor de înc�lzire �i de aer condi�ionat,  antene, sisteme de alarm� �i alte 
lucr�ri electrice, sisteme de aspersoare, lifturi �i sc�ri rulante etc. Sunt de 
asemenea incluse lucr�rile de izola�ii (hidro �i termo-izola�ii, izola�ie fonic�), 
lucr�rile de instala�ii frigorifice comerciale, instalarea iluminatului �i a 
sistemelor de semnalizare pentru drumuri, c�i ferate, aeroporturi, porturi etc. 
Sunt incluse, de asemenea, repara�iile la lucr�rile mai sus men�ionate.     
Activit��ile de finisare a cl�dirilor cuprind acele activit��i care contribuie la 
finalizarea sau finisarea unei construc�ii, cum ar fi: mont�ri de geamuri, 
tencuieli, vopsitorie, zugr�veli, pardoseli sau  c�ptu�irea pere�ilor cu pl�ci de 
ceramic� sau cu alte materiale, ca: parchet, tapet, mochet� etc.; lustruirea 
pardoselilor, lucr�ri de dulgherie fin�, lucr�ri acustice, cur��area exteriorului 
etc. Sunt incluse  de asemenea repara�iile la lucr�rile mai sus men�ionate.     
Aceast� diviziune exclude: 
- instalarea de peluze �i gr�dini �i activit��i de între�inere a arborilor,       vezi 
01.41; 
- fabricarea materialelor de construc�ii, vezi sec�iunea C �i D; 
- activit��i de construc�ii legate direct de extrac�ia petrolului �i a gazelor 
naturale, vezi 11.20. Construc�ia de cl�diri, drumuri etc. pe terenul de 
extrac�ie r�mâne, îns�, în aceast� clas�. 
- în�l�area sau instalarea echipamentului industrial, vezi sec�iunea D (de       
ex. instalarea de furnale, turbine etc.); 
- ridicarea de cl�diri sau structuri complet prefabricate este clasificat� în 
categoria industrial� relevant�, în func�ie de materialul principal folosit, cu 
excep�ia betonului, caz în care r�mâne clasificat� aici; 
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- instalarea elementelor de tâmpl�rie sau dulgherie autofabricate este       
clasificat� în categoria industrial� relevant�, în func�ie de materialul  folosit de 
ex. în cazul lemnului în 20.30 (Fabricarea de elemente de dulgherie �i 
tâmpl�rie pentru construc�ii) 
- construc�ii metalice din p�r�i componente auto-fabricate, vezi 28.11; 
-activit��ile de urbanism �i inginerie sunt clasificate în clasa 74.20       
(Activit��i de consultan�� în urbanism, inginerie �i alte servicii  tehnice); 
- activit��i de proiectare pentru construc�ii, vezi 74.20; 
- activit��i de cur��are a ferestrelor, în interior �i exterior, a co�urilor, 
cazanelor cu aburi, a interioarelor etc., vezi 74.70” 
 
        Din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv din raportul de 
inspec�ie fiscal�, rezult� c� petenta a construit o hal� sta�ie ITP �i sp�l�torie auto, s-
a dotat cu cabin� de vopsire, a efectuat achizi�ii de materiale, piese de schimb, 
carburan�i, vopsele, consumabile �i energie, necesare pentru desf��urarea activit��ii. 
        Prin actul de control nu se precizeaz� concret care sunt lucr�rile executate de 
S.C. ..... S.R.L. c�tre S.C. .....S.R.L. cuprinse în facturile pentru care cele dou� 
societ��i aveau obliga�ia de a aplica taxarea invers�, iar la dosarul cauzei nu sunt 
anexate copii ale acestor facturi, pentru a se putea stabili cu exactitate dac� lucr�rile 
în cauz� se încadreaz� la grupa 45 sau la excep�iile prev�zute la aceast� grup�.  
        Prin contesta�ia formulat� petenta sus�ine c� lucr�rile executate de S.C. ..... 
S.R.L. se încadreaz� la excluderile prev�zute la grupa 45 – Construc�ii, îns� nu 
sus�ine aceast� afirma�ie cu documente �i nu depune copii ale facturilor în cauz� 
din care s� rezulte concret care sunt lucr�rile prestate de S.C. ..... S.R.L.. 
         Din cele prezentate mai sus �i având în vedere faptul c� la dosarul cauzei nu 
exist� documente justificative din care s� rezulte care sunt lucr�rile prestate de S.C. 
..... S.R.L. c�tre S.C. .....S.R.L., rezult� c� organul  de solu�ionare nu poate stabili 
cu exactitate dac� lucr�rile în cauz� se încadreaz� la grupa 45 – Construc�ii sau la 
excluderile prev�zute la aceast� grup� �i dac� S.C. .....S.R.L. în calitate de 
beneficiar, avea obliga�ia aplic�rii m�surilor de simplificare prev�zute la art. 160 
alin. 2 lit. c din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
        Având în vedere cele prezentate �i în baza prevederilor legale incidente spe�ei, 
urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. ...../26.11.2007, privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin 
alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei 
decizii, la recalcularea debitelor, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou 
act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 
 
        Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 31.07.2007, unde se stipuleaz�: 
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          ,,(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 
                  
          La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 
desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din Normele 
metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, 
unde se precizeaz�: 
 
         ,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat” 
 
�i prevederile pct. 12.7 Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 519/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003, unde se stipuleaz�: 
 
         ,,12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile 
de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i 
obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.” 
 
         Având în vedere c� pentru debitul în sum� de .....lei, a fost desfiin�at� decizia 
de impunere nr. ..... din 26.11.2007 �i având în vedere principiul de drept 
"accesorium sequitur principale", accesoriul urmeaz� principalul, urmeaz� s� se 
desfiin�eze  decizia nr. ..... din 26.11.2007 �i pentru obliga�iile fiscale accesorii 
aferente în sum� de .....lei, urmând ca organele fiscale, prin alt� echip� s� 
procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la 
recalcularea accesoriilor, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

 
2. Referitor la suma de …… lei, reprezentând: …… lei taxa pe valoarea 

ad�ugat� suplimentar� �i ….. lei major�ri de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Biroul Solu�ionare 
Contesta�ii se poate pronun�a asupra acestui cap�t de cerere în condi�iile în 
care contesta�ia nu este motivat�. 

 
         În fapt, societatea contest� suma de ….. lei reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i suma de …… lei reprezentând major�ri de întârziere aferente, dar nu 
precizeaz� care sunt motivele de fapt �i de drept �i dovezile pe care se întemeiaz� 
contesta�ia. 
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         În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 206 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, unde se precizeaz�: 
 
        ART. 206 
        ,,Forma �i con�inutul contesta�iei 
       (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
       a) datele de identificare a contestatorului; 
       b) obiectul contesta�iei; 
       c) motivele de fapt �i de drept; 
       d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
       e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i 
�tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al 
contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.” 
 
         Conform textului de lege invocat mai sus, se re�ine c� la întocmirea 
contesta�iei formulate se impune precizarea motivelor de fapt �i de drept �i a 
dovezilor pe care î�i întemeiaz� societatea contestatoare sus�inerile. 
         Din cele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile pct. 12.1 din 
O.M.F.P. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, conform c�ruia ,,Contesta�ia poate fi respins� ca: … b) nemotivat�, 
în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de drept în 
sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii;”, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere, ca 
nemotivat�.  
        
         Având în vedere c� pentru debitul în sum� total� de …… lei contesta�ia a fost 
respins� ca nemotivat� �i având în vedere principiul de drept "accesorium sequitur 
principale", accesoriul urmeaz� principalul, urmeaz� s� se resping� ca nemotivat�  
�i contesta�ia pentru major�rile de întârziere în sum� de ….. lei. 
 

           Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor  art. 145 alin. 8 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 
82 alin. 3 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 2 alin. 1 din O.M.F.P. nr. 
155/2007 privind aplicarea m�surilor de simplificare pentru lucr�rile de construc�ii-
montaj prev�zute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal diviziunea 
45 din anexa la Ordinul pre�edintelui Institutului Na�ional de Statistic� nr. 
601/2002 privind actualizarea Clasific�rii activit��ilor din economia na�ional� – 
CAEN, art. 206, 216 alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, pct. 12.1 �i 12.7 din O.M.F.P. nr. 519 din 2005 
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privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  se: 

 
 

DECIDE: 
 
 

 1. Respingerea contesta�iei formulat� de S.C. .....S.A. împotriva Deciziei de 
impunere nr. ..... din 26.11.2007, emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, privind 
suma de …… lei, reprezentând: …… lei taxa pe valoarea ad�ugat� �i ….. lei 
major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, ca nemotivat�. 
 
         2.  Desfiin�area Deciziei de impunere  nr. ...../26.11.2007, privind suma de 
.....lei, reprezentând: .....lei taxa pe valoarea ad�ugat� �i .....lei major�ri de întârziere 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, în vederea reanaliz�rii cauzei strict pentru 
aceea�i perioad� �i acelea�i obliga�ii fiscale, conform celor re�inute în cuprinsul 
prezentei decizii �i a prevederilor legale aplicabile în spe��. 
 
         Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a emis decizia de 
impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
  

                                                                              
                                                                                       
 
 
 
  
 
 


