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                  D   E   C   I   Z   I   A     nr. 2687/890/28.10.2014 
privind modul de solu�ionare a contesta�iei depus� de X înregistrat� la AJFP Arad-
A.I.F. sub nr.... 

  
    
     Direc�ia generala regionala a finan�elor publice Timi�oara a fost sesizata de 
AJFP Arad cu adresa nr. ...  asupra contesta�iei formulat� de X, reprezentata prin 
dl...., cu sediul in oras ..., jud.Arad, CIF ..., împotriva Deciziei de impunere privind 
obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru 
persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual nr.... 
emisa de AJFP Arad �i care vizeaz� suma  de ... lei reprezentând : 
- ... lei – TVA stabilit suplimentar; 
-   ... lei – majorari aferente; 
- ... lei – penalitati de intarziere.  
       Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din OG 
nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, fiind inregistrata la 
AJFP Arad sub nr. ..., fata de data comunicarii Deciziei contestate, 18.08.2014 , 
potrivit semnaturii de primire a petentului  de pe Decizia de impunere comunicata. 
       Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, art.206 si 
art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
     I. Prin contestatia formulata, petentul contesta Decizia de impunere emisa de 
AJFP Arad �i care vizeaz� suma  de ... lei reprezentând  TVA suplimentara si 
accesorii, din urmatoarele motive:  
    - suma de ... lei reprezentand TVA solicitata la rambursare in luna martie 2014 si 
rambursata, organele de inspectie o considera ca fiind necuvenita, ea insa neavand 
legatura cu TVA stabilita suplimentar pentru livrarile intracomunitare si in legatura 
cu aceasta suma organul de inspectie confirma corectitudinea si realitatea 
operatiunilor efectuate;     
   - suma de ... lei reprezinta TVA stabilita de organele de inspectie la livrarile 
intracomunitare efectuate in luna decembrie 2013, catre un partener din Ungaria, ..., 
intrucat , ca urmare a informatiilor primite de la compartimentul de schimb 
international de informatii, codul de TVA al beneficiarului a fost invalidat temporar. 
    Ca urmare, petentul a solicitat Comisiei Europene o comunicare privind validarea 
numarului de inregistrare pentru TVA ..., raspunsul fiind ca acest numar este valid si 
a cerut si la Administratia de stat a controlului fiscal si vamal-Directia judeteana ... o 
astfel de comunicare, raspunsul fiind ca „codul fiscal comunitar este valabil de la 
data de 02 octombrie 2013 fara mentiune de suspendare”. 
    Pe cale de consecinta, solicita anularea obligatiilor suplimentare de plata de ... lei. 
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      II. Prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata 
stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati 
independente in mod individual nr...., organele fiscale din cadrul AJFP Arad au 
stabilit, de plata, in sarcina X, suma de ... lei reprezentând : 
- ... lei – TVA stabilita suplimentar; 
-   ... lei – majorari aferente; 
-      ... lei – penalitati de intarziere.  
   Obiectul de activitate al petentului este cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase. 
    In luna decembrie 2013 petentul a efectuat livrari intracomunitare catre un 
partener din Ungaria, ..., in suma de ... lei, considerandu-le scutite de TVA. 
    Conform raspunsului primit de la compartimentul de schimb international de 
informatii, codul de TVA al beneficiarului a fost invalidat temporar pentru luna 12 
2013. 
    Fata de acestea, echipa de inspectie fiscala a procedat la calcularea TVA aferenta 
celor doua livrari, stabilind de plata suma de ... lei. 
    De asemenea, suma de ... lei reprezentand soldul sumei negative de TVA la luna 
martie 2014, solicitata la rambursare si rambursata in 26.06.2014, organele de 
inspectie considera ca nu i se cuvenea. 
    La suma totala de ... lei s-au calculat accesorii in suma de ... lei. 
   
     III.  Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile organelor fiscale �i 
actele normative invocate, se re�in urm�toarele: 
       
    X are sediul in oras ..., jud.Arad, CIF .... 
    Cauza supusa solutionarii o reprezinta legalitatea stabilirii sumei de suma de ... 
lei reprezentând TVA suplimentara si accesorii aferente, in conditiile in care 
dovezile aduse de contestator in sustinerea contestatiei, sunt de natura a modifica 
constatarile organelor de inspectie fiscala. 
    In fapt, organele de inspectie au stabilit TVA suplimentara in suma de ... lei 
aferenta unor livrari intracomunitare efectuate de petent in luna decembrie 2013, 
intrucat codul de TVA al beneficiarului din Ungaria nu a fost valid pentru luna 
decembrie 2013.De asemenea, au considerat ca pentru suma de ... lei reprezentand 
soldul sumei negative de TVA la luna martie 2014, solicitata la rambursare si 
rambursata in 26.06.2014, nu are drept de rambursare. 
    Prin contestatie, petentul sustine ca informatiile organelor de inspectie fiscala 
referitoare la codul de TVA al beneficiarului ... din Ungaria nu sunt corecte, in 
acest sens prezentand documente din care rezulta contrariul. 
   In drept, sunt incidente prevederile art.143 din Codul fiscal: 
   “ART. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni similare, pentru livr�ri 
intracomunitare �i pentru transportul interna�ional �i intracomunitar 
     Sunt, de asemenea, scutite de tax� urm�toarele: 



 
     ����

 
 

  3  

a) livr�rile intracomunitare de bunuri c�tre o persoan� care îi comunic� 
furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de 
autorit��ile fiscale din alt stat membru…” 
    Din documentele existente la dosarul cauzei, pornind de la acest temei legal, se 
desprind urmatoarele: 
 - in luna decembrie 2013 petentul a efectuat livrari intracomunitare catre un 
partener din Ungaria, ..., in suma de ... lei, considerandu-le scutite de TVA. 
 - organele de inspectie fiscala au solicitat compartimentului de schimb international 
de informatii din cadrul AJFP Arad, informatii privind valabilitatea , in luna 
decembrie 2013, a codului de TVA comunicat de beneficiar, ....Conform adresei de 
raspuns nr.... (D-390-VIES), codul de TVA pentru luna 12 2013 al partenerului 
maghiar a fost invalidat temporar.Pe cale de consecinta, organele de inspectie fiscala 
au calculat TVA colectata in suma de ... lei aferenta acestor tranzactii. 
 - petentul anexeaza in sustinerea contestatiei : 
  1. o comunicare de la Comisia Europeana referitoare la validarea numarului de 
inregistrare pentru TVA-VIES, ca urmare a solicitarii petentului din data de 
16.12.2013, comunicare din care rezulta ca numarul de inregistrare ... este un numar 
valid de inregistrare pentru TVA; 
  2. o comunicare de la Administratia de stat a controlului fiscal si vamal-Directia 
judeteana ... inregistrata sub nr...., din care rezulta ca ... figureaza in evidenta ca 
platitor de taxe si are codul fiscal comunitar ...valabil de la data de 02 octombrie 
2013. 
     Potrivit prevederilor art.213 din Codul de procedura fiscala,  
  Art. 213 Solu�ionarea contesta�iei 
(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei 
se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i 
de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în 
limitele sesiz�rii. 
……………………………………………………………………………………………… 
(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun� probe 
noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal emitent al actului 
administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, 
dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora. 
    Intrucat la data efectuarii controlului petentul nu detinea aceste documente, ele 
fiind depuse odata cu contestatia, organul de inspectie fiscala s-a pronuntat asupra 
lor, prin propunerea de admitere facuta prin referatul cu propuneri de solutionare a 
contestatiei. 
    In ceea ce priveste suma de ... lei reprezentand soldul sumei negative de TVA la 
luna martie 2014, solicitata la rambursare si rambursata in 26.06.2014, organele de 
inspectie o considera  necuvenita si o stabileste ca TVA suplimentara, fara insa a fi 
motivata aceasta masura, fara a se aduce argumente in fapt si in drept care sa 
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justifice neacordarea dreptului de rambursare, in conditiile in care, din constatarile 
insrise in RIF, nu rezulta abateri de la disciplina financiar-contabila si fiscala.  
    Avand in vedere cele prezentate, se va face aplicatiunea art.216 din Codul de 
procedura fiscala , 
  “Art. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori 
respins�. 
(2) În cazul admiterii contesta�iei se decide, dup� caz, anularea total� sau par�ial� 
a actului atacat.” 
 
     Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor art.216 din OG 
nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� in baza referatului nr. 
                        se 
                                
                                        D  E  C  I  D  E : 
 
    1. Admiterea contestatiei formulata de X împotriva Deciziei de impunere privind 
obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru 
persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual nr.... 
emisa de AJFP Arad �i care vizeaz� suma  de ... lei reprezentând : 
- ... lei – TVA stabilit suplimentar; 
-   ... lei – majorari aferente; 
  -    ...lei – penalitati de intarziere 
si anularea actului administrativ fiscal contestat. 
    2. Prezenta decizie se comunica la: 
    - X cu sediul in oras ..., jud.Arad 
    - DGRFP Timisoara - AJFP Arad. 
     3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios administrativ 
competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei. 

 
                                              DIRECTOR GENERAL, 

… 


