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DECIZIA Nr. 19/2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

S.C. C. S.A. H.,  
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice a  judeŃului V. sub nr. x/02.04.2009

Compartimentul SoluŃionare contestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului V.
a  fost  sesizat  de  către  Activitatea  de  inspecŃie  fiscală  V.,  biroul  Control  financiar  prin  adresa  nr.  x  din
06.04.2009, înregistrată la D.G.F.P. V. sub nr. x din 10.04.2009, cu privire la contestaŃa formulată de S.C. C.
S.A. H., str. A. I., nr. .., judeŃul V.. prin reprezentanŃii legali d-nul I.. D. - director şi d-na Mo.M. - contabil şef,
număr de înmatriculare la O.R.C. J/...991, CIF RO x.

ContestaŃia a fost formulată împotriva măsurilor dispuse prin Decizia  de impunere privind obligaŃiile
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. x/27.02.2009 pentru suma de S lei, reprezentând
taxa pe valoarea adăugată. 

ContestaŃia a fost depusă de către reprezentanŃii legali ai societăŃii, potrivit art. 206 art. (1) lit. e) din
Codul de procedură fiscală republicat, la data de 02.04.2009 înregistrată la DGFP a judeŃului V..sub nr. x şi la
organul emitent al actului administrativ fiscal atacat, respectiv Activitatea de inspecŃie fiscală V.. sub nr. x din
02.04.2009, iar Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare  nr. x din 27.02.2009 a fost primită
de societate prin corespondenŃă cu confirmare de primire la data de  26.03.2009  astfel că aceasta respectă
termenul prevăzut de art. 207(1) din acelaşi act normativ. 

Constatând că, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205, art. 206, art.  207(1) şi art.
209(1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007, cu modificările
şi completările ulterioare, D.G.F.P. V. este competentă să se pronunŃe asupra contestaŃiei formulată de S.C.
C. S.A. H..

I  Prin  contestaŃia  formulată  împotriva  Deciziei  de  impunere  privind  obligaŃiile  fiscale
suplimentare de plată  stabilite de organele de inspecŃie fiscală nr.  x  din 27.02.2009 emisă în baza
raportului de inspecŃie fiscală nr. xdin 27.02.2009, privind taxa pe valoarea adăugată în sumă de S lei,
S.C. C.  S.A. susŃine că:

- diferenŃa de taxă pe valoarea adăugată a fost stabilită în mod abuziv întrucât la motivul de fapt din
decizie organul fiscal face referire la „bonurile fiscale prin care unitatea s-a aprovizionat cu combustibil  în
perioada 07.08.2008 – 31.12.2008 nu întrunesc condiŃiile prevăzute la art. 146 alin. (2) din H.G. nr.44/2004”,
dar nu sunt specificate numerele şi data bonurilor fiscale;

- a revizuit toate bonurile fiscale pe întregul an 2008 prin care s-a aprivizionat cu combustibil şi a
contatatat  că  pe  fiecare  bon  este  înscris  denumirea  cumpărătorului,  numărul  de  înmatriculare  a
autovehiculelor şi ştampila emitentului;

- întrucât nu se ştie numărul şi data bonurilor fiscale din care a rezultat diferenŃa stabilită de către
organul fiscal consideră că s-a încălcat în mod abuziv art. 9 şi art. 107 din Codul de procedură fiscală, prin
care societatea are dreptul de a fi informată înainte de a se emite decizia de impunere.

În  concluzie  societatea  solicită  admiterea  contestaŃiei  şi  anularea  deciziei  de  impunere  nr.  x  din
27.02.2009. 

II.  Prin  decizia  de  impunere  privind  obligaŃiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de
inspecŃia fiscală nr. x/27.02.2009 emisă de organele de inspecŃie fiscală din cadrul A.I.F. V. – biroul
Control  financiar  în  baza  Raportului  de inspecŃie  fiscală  nr.  x/27.02.2009 au fost  stabilită  obligaŃia
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fiscală suplimentare de plată în sumă de S lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, contestată în
totalitate de societate.

DiferenŃa de obligaŃie fiscală contestată a rezultat ca urmare a neluării în calcul de către organul fiscal
a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziŃiilor de combustibili pe bază de bonuri fiscale care nu conŃineau
toate elementele prevăzute de pct. 46 alin. (2) din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din perioada 01.08. - 31.12.2008.

Prin referatul  cu propuneri de soluŃionare a contestaŃiei,  semnat de conducătorul A.I.F. V. organul
emitent al actului administrativ fiscal atacat, se face menŃiunea că nu a fost înaintată plângere penală, se
propune respingerea contestaŃiei. 

III.  Având  în  vedere  constatările  organelor  de  inspecŃie  fiscală,  motivele  invocate  de
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei şi în raport cu prevederile legale în vigoare în
perioada verificată, se reŃine:

Referitor la obligaŃia fiscală în sumă de S lei reprezentând taxa pe valoarea adaugată, 
 cauza supusa soluŃionării este dacă DirecŃia generală a finanŃelor publice a judeŃului V., prin

compartimentul  Solutionare  contestatii,  se  poate  pronunŃa  asupra  corectitudinii  stabilirii  obligaŃiei
fiscale  stabilite  de  organele  de  inspecŃie  fiscală  din  cadrul  A.I.F.  prin  Decizia  de  impunere  nr.
x/27.02.2009 în condiŃiile în care actele administrativ fiscale nu  îndeplineşte condiŃiile prevăzute de art.
43 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură fiscală, republicat în anul 2007, cu modificările şi completările
ulterioare. 

In fapt, S.C. C. S.A. H. nu este de acord cu obligaŃia fiscală stabilită suplimentar de plată în sarcina sa
în sumă de S lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată susŃinând că a verificat toate bonurile fiscale pe anul
2008 şi nu a găsit nici un bon care să nu aibă înscris numele cumpărătorului, numărul de înmatriculare a
autovehiculului şi ştampila emitentului, iar în decizie la pct. 2.1.2. Motivul de fapt  nu sunt precizate numărul şi
data bonurilor fiscale din care a rezultat diferenŃa stabilită suplimentar de plată.

Totodată societatea consideră că au fost încălcate prevederile art. 9 şi 107 din Codul de procedură
fiscală deoarece nu a fost informat de către organul fiscal înainte de a se fi emis decizia cu privire la bonurile
fiscale din care a rezultat diferenŃa de obligaŃie fiscală.

ObligaŃa fiscală suplimentară stabilită de plată în sumă de S lei, contestată de societate din decizia de
impunere nr. x din 27.02.2009 au rezultat ca urmare a faptului că organul fiscal nu a dat drept de deducere a
taxei pe valoarea adăugată aferentă bonurilor fiscale prin care unitatea s-a aprovizionat cu combustibil  în
perioada 01.08. - 31.12.2009 deoarece nu îndeplinesc condiŃiile prevăzute de art. 146 din Codul fiscal. 

Din analiza documentelor existente în dosarul cauzei s-a reŃinut că:
-  organul fiscal  nu a  dat drept de deducere a taxei  pe valoarea adăugată  aferentă achiziŃiilor  de

combustibil în perioada 01.08 – 31.12.2008 pe bază de bonuri fiscale care nu îndeplinesc condiŃiile prevăzute
de Normele metodologice date în aplicarea art. 146 din Codul fiscal aprobate prin H.G. 44/2004;

- atât în decizia de impunere nr. x din 27.02.2009 la pct. 2.1.2 „Motivul de fapt, cât şi în raportul de
inspecŃie  fiscală  capitolul  III  „Taxa  pe  valoarea  adăugată  deductibilă”  pag.  3  nu  s-a  precizat  detaliat
provenienŃa  taxei  neadmisă  la  deducere  şi  nici  nu  au  fost  anexate  la  RIF  actele  privind  contstatările
preliminare în conformitate cu prevederile art.  106.2 din Normele de aplicare a OrdonanŃei  Guvernului  nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004, potrivit căruia:
„La  raportul  privind  rezultatele  inspecŃiei  fiscale  se  vor  anexa,  ori  de  câte  ori  este  cazul,  actele  privind
constatările preliminare, cum sunt procesele-verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate şi/sau
încrucişate şi orice alte acte.”  şi a capitolului 7 “anexe” din Ordinul 1181/2007 privind modelul şi conŃinutul
Raportului de inspecŃie fiscală, care precizează că:
    “Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuŃie verificată, la Raportul de inspecŃie fiscală se vor anexa
situaŃii, tabele, copii de pe documente, note explicative, necesare susŃinerii constatărilor, fiind parte integrantă
din Raportul de inspecŃie fiscală.
    Tabelele sau situaŃiile se întocmesc ori de câte ori este necesară sintetizarea unui număr mai mare de
documente sau operaŃiuni şi în toate cazurile în care se prezintă şi se susŃin constatările din Raportul de
inspecŃie fiscală.
    Tabelele şi situaŃiile anexate la Raportul de inspecŃie fiscală vor fi semnate de organele de inspecŃie fiscală
şi, pentru luare la cunoştinŃă, de către reprezentantul societăŃii.”
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Totodată  se  mai  reŃine  că  perioada  verificată  precizată  la  pct.  2.1.1,  col.  2  şi  3  din  decizia  de
impunere,  respectiv  01.12.2008 –  31.12.2008, nu corespunde cu perioada de activitate  supusă inspecŃiei
fiscale respectiv  01.08.2008 – 31.12.2008 de la pct. 2.1.2 “Motivul de fapt” din decizie şi cap. III “Taxa pe
valoarea adăugată deductibilă” din raportul de inspecŃie fiscală  în conformitate cu  prevederile  Ordinului nr.
972  din  13  iunie  2006  privind  aprobarea  formularului  "Decizia  de  impunere  privind  obligaŃiile  fiscale
suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecŃia  fiscală"  şi  Ordinul  1181/2007  privind  modelul  şi  conŃinutul
Raportului de inspecŃie fiscală.

Prin urmare, organul de soluŃionare nu se poate pronunŃa dacă obligaŃia fiscală suplimentară de plată
la taxa pe valoarea adăugată a fost corect stabilită de către organul fiscal în condiŃiile în care din decizia de
impunere nr. x/27.02.2009 şi din datele perezentate în cap. III “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă” din
raportul de inspecŃie fiscală nr.x/ 27.02.2009 în baza căruia a fost emisă decizia nu rezultă clar atât perioada
verificată, cât şi modul de stabilire a diferenŃei de plată.

În drept, se fac aplicabile prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicat în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

ART. 43
    “ConŃinutul şi motivarea actului administrativ fiscal
    (1) Actul administrativ fiscal se emite numai în formă scrisă.
    (2) Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele elemente:

[...]
    e) motivele de fapt;
    f) temeiul de drept;

[...]”
ART. 213

   “ SoluŃionarea contestaŃiei
    (1) În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la
baza  emiterii  actului  administrativ  fiscal.  Analiza  contestaŃiei  se  face  în  raport  de  susŃinerile  părŃilor,  de
dispoziŃiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. SoluŃionarea contestaŃiei
se face în limitele sesizării.”

ART. 216
    “SoluŃii asupra contestaŃiei

  (3) Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul administrativ atacat, situaŃie în care urmează
să  se  încheie  un  nou  act  administrativ  fiscal  care  va  avea  în  vedere  strict  considerentele  deciziei  de
soluŃionare.”

Se reŃine că referitor la diferenŃa de obligaŃie fiscală stabilită suplimentar de plată privind taxa pe
valoarea adăugată în motivarea deciziei de impunere la punctul 2.1.2  “Motivele de fapt” se consemnează la
modul general cauzele care au dus la stabilirea acestor diferenŃe.

Aşadar, faŃă de cele prezentate mai sus, rezultă că decizia de impunere nr. x din 27.02.2009  în  ce
priveşte suma de S reprezentând taxă pe valoarea adăugată neadmisă la deducere nu respectă prevederile
art. 43 alin. (1) lit. e) şi art. 109 din Codul de procedură fiscală, republicat în anul 2007, precum şi pct. 2.1.2.
din  Ordinul  nr.  972/2006  privind  aprobarea  formularului  “Decizia  de  impunere  privind  obligaŃiile  fiscale
suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală” în sensul că nu prezintă detaliat şi în clar modul în care
contribuabilul a efectuat şi înregistrat operaŃiune patrimonială, modul cum a tratat din punct de vedere
fiscal sau cu influenŃă fiscală şi prezentarea consecinŃei fiscale.  

Potrivit  celor  arătate  în  cuprinsul  prezentei  decizii,  organul  de  soluŃionare,  Ńinând  seama  de
prevederile  alin.  (1)  al  art.  213  din  Codul  de  procedură  fiscală,  republicat  în  anul  2007,  face  aplicabile
prevederile art. 216 alin. (3) al aceluiaşi act normativ “Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul
administrativ atacat, situaŃie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea
în  vedere  strict  considerentele  deciziei  de  soluŃionare.”,  a  pct.  102.5  din  Normele  metodologice  de
aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate prin
H.G. 1050 /2004: “ În cazul în care, ca urmare a desfiinŃării actului administrativ conform art. 185 alin.
(3) din Codul de procedură fiscală, este necesară reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va
efectua de către o altă echipă de inspecŃie fiscală decât cea care a încheiat actul contestat.” şi ale art.
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47 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, republicat în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
“Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiinŃat în condiŃiile prezentului cod.” şi urmeză pe
cale de consecinŃă să desfiinŃeze parŃial  decizia  de impunere nr.  x din 27.02.2009 pentru  suma de S lei
reprezenztând taxa pe valoarea adăugată.

Ca urmare a desfiinŃării parŃiale a actelor administrative atacate, organul de inspecŃie fiscală va face
aplicarea prevederilor pct. 12.7 şi 12.8 din InstrucŃiunile de aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul  de  procedură  fiscală,  republicat,  aprobate  prin  Ordinul  preşedintelui  ANAF  nr.  519/2005  care
precizează: “Decizia  de  desfiinŃare  va  fi  pusă  în  executare  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data
comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaŃiei pentru care
s-a emis decizia, [..].”. 
    Pentru considerentele mai sus prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (1) şi art. 216
alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007,
precum şi a pct. 12.7 şi 12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului
IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,se:

        D E C I D E:

1.  DesfiinŃarea  parŃială  din Decizia  de impunere privind obligaŃiile  fiscale  suplimentare  de plată
stabilite de inspecŃia fiscală nr. x din 27.02.2009 şi din raportul de inspecŃie fiscală nr. x/27.02.2009 pentru
suma deS lei, reprezentand taxă pe valoarea adăugată,  situaŃie în care urmează să se încheie un nou act
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare. Decizia de desfiinŃare
va fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi
perioadă şi acelaşi obiect al contestaŃiei pentru care s-a emis decizia.

Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de soluŃionare, nu se pot
stabili în sarcina contestatoare sume mai mari decât cele din actul desfiinŃat, acesta putând fi contestat potrivit
legii.

3. Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie celor în drept spre a fi  dusă la
îndeplinire.

4. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, potrivit art. 210 alin. (2) din
Codul de procedură fiscală, republicat în anul 2007, şi poate fi atacată, potrivit legii, la Tribunalul V. în termen
de  6 luni de la comunicare.

                                          DIRECTOR EXECUTIV,
     

            
Red./dact. 4 ex. 
O.B.
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