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                               D E C I Z I E  nr.                  
privind solu ionarea contesta iei formulat de 

 
S.C. X  S.R.L înregistrat la DGFP a 

jude ului Arad sub nr. ./04.07.2013   

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad a fost sesizat de c tre 
Activitatea de Inspec ie Fiscal cu adresa nr. 03.07.2013, înregistrat la Direc ia 
General a Finan elor Publice a jude ului Arad

 

sub nr. ../04.07.2013 asupra 
contesta iei formulate de S.C. X  S.R.L, ......., înregistrat la Activitatea de Inspec ie 
Fiscal sub nr. ../28.06.2013, iar în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 17 din 
O.U.G. nr. 74/2013 coroborat cu art. 12 din H.G. nr. 520/2013 i art. 209 alin. (1) din 
Codul de Procedur fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara 

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii a procedat la analizarea dosarului 
contesta iei, constatând urm toarele:

                 

Societatea comercial X S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de 
impunere nr. F-AR ..../09.05.2013 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal i solicit anularea par ial a acestuia pentru suma total de 
xxxx lei reprezentând  tax pe valoarea ad ugat respins la rambursare.  

 

Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al petentei D-na ........, în 
calitate de administrator i tampilat cu tampila societ ii petente, conform 
prevederilor art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat .

 

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 alin. 
(1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .

  

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:  

I. Societatea petent formuleaz contesta ie împotriva  Deciziei de impunere nr. 
F-AR  ..../09.05.2013 întocmit de organele de control din cadrul Activit ii de 
Inspec ie  Fiscal Arad i solicit anularea acesteia pentru suma de xxxx lei 
reprezentând taxa pe valoarea adaugata respins la rambursare aferent cheltuielilor de 
investi ii înregistrate în contul 232.1 Avans investi ii exploatare licen  invocând în 
sus inerea contesta iei urm toarele motive: 

  

Su ine c organul de control a f cut o interpretare abuziv a normelor de drept, 
cu scopul de a da o impresie de legalitate a aplic rii taxei pe valoarea ad ugat , ar tând 
c , în baza contractului de prest ri servicii colaborare obtinere licen exploatare, SC A 
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SRL a prestat serviciu pentru ob inere de licen pentru societatea SC x SRL, nou 
infiin at , serviciu ce a fost facturat petentei indiferent de obtinerea sau nu a licen ei.  
Sus ine c , în condi iile în care SC A SRL a înregistrat pe venituri sumele ce au fost 
facturate i TVA ul aferent a fost achitat c tre bugetul de stat, iar petenta a înregistrat 
pe investi ii viitoare pentru exploatare c rbune, pl tind integral serviciile c tre 
societatea A SRL, are dreptul de deducere a TVA-ului aferent.  

În leg tur cu stingerea crean ei sale fa de

 

SC A SRL, petenta sus ine existen a 
unui contract de imprumut prin care toate cheltuielile ce au fost efectuate de SC A SRL 
i ulterior facturate petentei au fost compensate, SC A SRL încasând banii prin banc 

direct de la societatea ce a f cut investi ia, iar suma s-a compensat integral cu obliga ia 
sa de plat . 

 

La dosarul cauzei petenta a depus fotocopia contractului de prestari servicii 

 

colaborare obtinere Licen de exploatare nr.xx din 30.10.2012   precum si fotocopie 
contract de stingere crean ce a fost compensat cu obliga ia de plat dintre SC A SRL 
i SC x SRL.        

       
          II. Verificarea taxei pe valoarea ad ugat s-a efectuat în conformitate cu 
prevederile legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal precum i urmare decontului cu 
sum

 

negativ de TVA cu op iune de rambursare, depus de c tre SC X SRL i 
înregistrat la A.F.P a Mun. Arad sub nr........../15.04.2013 prin care se solicit 
rambursarea sumei negative a TVA în valoare de xxxxx lei aferent perioadei 
29.11.2012  31.03.2013.                

În raportul de inspec ie fiscal încheiat în data de  09.05.2013 care a stat la baza 
emiterii deciziei de impunere contestat , organele de inspec ie fiscal din cadrul 
Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad, au constatat c , ponderea taxei pe valoarea 
ad ugat solicitat la rambursare provine din achizi iile de prest ri servicii realizate de 
c tre SC A SRL reprezentând conform specifica iilor din contractul nr.../30.10.2012 
demersuri legale în vederea ob inerii cesion rii activit ilor de exploatare respectiv 

demersuri pentru ob inerea unei licen e de exploatare  i c , în derularea contractului 
de prest ri servicii nr.../30.10.2012, societatea prestatoare SC A SRL a emis dou 
facturi, în luna decembrie 2012 i ianuarie 2013 în valoare total de xxxxx lei cu o TV 
A aferent în sum de xxxx lei, petenta înregistrând aceste facturi în eviden a contabil 
în contul 232.1 Avans investi ii exploatare licen

 

 pentru care i-a exerciat integral 
dreptul de deducere al TVA aferent acestor facturi.    

                

Urmare verific rilor efectuate, organele de inspec ie fiscal au constatat c , 
societatea petenta nu aplic sistemul TVA la încasare, îns societatea prestatoare SC A  
SRL aplic sistemul TVA la incasare, caz in care, dreptul de deducere aferent 
achizi iilor efectuate de o persoan impozabil de la o alt persoan impozabil care 
aplic sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 134^ 2 alin. 3 

 

8 din Legea 
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nr.571/2003 privind Codul fiscal este amanat pân în momentul în care taxa aferent 
bunurilor sau rerviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost pl tit 
furnizorului/prestatorului  respectiv  potrivit pct . 45(9), 45(10), 45(13) din HG 44/2004 
cu modificarile si completarile ulterioare.                   

Verificând respectarea de c tre petent a prevederilor legale care reglementeaz 
dreptul de deducere a TVA in cazul achizi iilor de la persoane care aplic TVA la 
incasare, în perioada 01.01.2013 

 

31.03.2013, organele de inspectie  au constatat c , 
pentru factura emis în luna ianuarie 2013 de c tre SC A SRL în valoare de xxxxx lei 
cu o TVA aferent în sum de xxxx lei, petenta nu a prezentat documente legale de 
plat , dar cu toate acestea i-a exerciat integral dreptul de deducere al TVA aferent 
acestei achizi ii fiind înc lcate prevederile art. 145 alin. 1^1 din Legea nr.571/200 
Codul fiscal.               

De asemenea, în condi iile în care cheltuielile

 

reprezentând prest ri de servicii 
sunt aferente ob inerii cesion rii activit ilor de exploatare /expolare în perimetrul 
xxxxxxx, jud. Cara -Severin, respectiv pentru ob inerea licen ei de explorare/exploatare 
în favoarea SC A SRL, societate afiliat i nu a societ tii petente, iar in timpul 
inspectiei fiscale petenta nu a putut prezenta documente justificative din care s rezulte 
c aceste cheltuieli sunt aferente activit ii sale economice care s de-a na tere la 
opera iuni taxabile din punct de vedere a TVA  cu respectarea prevederilor legii minelor 
nr.85/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare, organele de inspec ie fiscal nu au 
acordat dreptul de deducere al TVA aferent prest rilor de servicii facturate de c tre SC 
A SRL i au respins la rambursare suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata in 
sum total de xxxxx lei, considerând înc lcate prevederile art. 148 alin.1 lit.a,b,c din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal i pct. 53 alin.1 din HG 44/2004 privind 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.       

III. Având în vedere actele i documentele depuse în sus inerea cauzei, motivele 
invocate de petent , documentele depuse la dosarul contesta iei i prevederile actelor 
normative în vigoare, se re ine c Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara este investita a se pronun a dac în mod 
corect i legal, reprezentan ii Activit ii de Inspec ie Fiscal au respins la rambursare 
suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata în sum total de xxxx lei.    

În fapt, în luna decembrie 2012 i ianuarie 2013 petenta a înregistrat în 
eviden a contabil în contul 232.1 Avans investi ii exploatare licen dou facturi 
fiscale emise de SC A SRL în valoare total de xxx lei cu o TVA aferent în sum de 
xxx lei,  pentru prest rile de servicii realizate de c tre SC A SRL reprezentând 
demersuri legale în vederea ob inerii cesion rii activit ilor de exploatare respectiv 

demersuri pentru ob inerea unei licen e de exploatare  conform specifica iilor din 



 

4

 
contractul nr.../30.10.2012 încheiat între SC A SRL în calitate de prestator i SC XSRL 
în calitate de beneficiar. Petenta i-a exercitat integral dreptul de deducere al TVA in 
sum de aferent acestor facturi, ponderea taxei pe valoarea ad ugat solicitat la 
rambursare provenind în principal din achizi iile de prest ri servicii realizate de c tre 
SC A SRL în vederea ob inerii cesion rii activit ilor de exploatare respectiv demersuri 
pentru ob inerea unei licen e de exploatare în favoarea SC A SRL.     

În drept, conform Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare

 

ART. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii taxei.

 

(1^1) Dreptul de deducere a TVA aferente achizi iilor efectuate de o persoan 
impozabil de la o persoan impozabil care aplic sistemul TVA la încasare conform 
prevederilor art. 134^2

 

alin. (3) - (8) este amânat pân în momentul în care taxa 
aferent bunurilor i serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost pl tit 
furnizorului/prestatorului s u. 

 

Potrivit pct. 16 ^2 (11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) din HG nr.44/2004 privind 
nomele metodologice de aprobare a Legii nr.571/2003 cu modificarile si completarile 
ulterioare  

(11) În sensul  art. 134^2

  

alin. (3) din Codul fiscal, prin încasarea 
contravalorii livr rii de bunuri sau a prest rii de servicii se în elege orice modalitate 
prin care furnizorul/prestatorul ob ine contrapartida pentru aceste opera iuni de la 
beneficiarul s u ori de la un ter , precum plata în bani, plata în natur , compensarea, 
cesiunea de crean e, utilizarea unor instrumente de plat .

 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta c societatea petent

 

nu a aplicat sistemul TVA la încasare, îns firma prestatoare SC A SRL aplic sistemul 
TVA la incasare, caz in care, dreptul de deducere aferent achizi iilor efectuate de o 
persoan impozabil de la o alt persoan impozabil care aplic sistemul TVA la 
incasare conform prevederilor art. 134^ 2 alin. 3 

 

8 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal este amanat pân în momentul în care taxa aferent bunurilor sau 
rerviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost pl tit furnizorului/prestatorului  respectiv  
potrivit pct . 45(9), 45(10), 45(13) din HG 44/2004 cu modificarile si completarile 
ulterioare.                   

Verificând respectarea de c tre petent a prevederilor legale care reglementeaz 
dreptul deducere a TVA în cazul achizi iilor de la persoane care aplic sistemul TVA la 
încasare, în perioada 01.01.2013 

 

31.03.2013, se constata c , obliga ia înscris în

 

factura emis în luna ianuarie 2013 de c tre SC A SRL în valoare de xxxx lei cu o TVA 
aferent în sum de xxxx lei, a fost stins prin nota contabil 401 = 455. În acest s-a 
prezentat organelor de inspec ie fiscal , ca document justificativ, contractul de 
împrumut încheiat în data de 29.10.2012 cu o societate din Cipru, ....... LTD prin care 
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creditorul acorda debitorului un împrumut în valoare de 100.000 euro pentru finan area 
proiectului 

 
ob inerea cesion rii activit ilor de explorare/exploatare în perimetrul 

.......... Jud. Cara 

 
Severin pentru care creditorul va efectua pl i, prin transfer bancar 

în contul debitorului deschis la Unicredit iriac Bank 

 
sucursala Arad începând cu 

sfâr itul lunii octombrie 2012.  
          Din documentele existenete la dosarul cauzei rezulta ca petenta nu a încasat prin 
conturile personale, bani, pentru finan area acestor proiecte a a cum se stipuleaz

 

în 
contractul de imprumut prezentat organelor de inspec ie fiscal , neputând  justifica 
astfel cu niciun instrument de plata legal stingerea obliga iei sale c tre furnizorul SC A 
SRL.          
              Prin urmare, în condi iile în care petenta nu a prezentat documente legale de 
stingere a obliga iilor c tre furnizorul s u pentru a justifica obliga ia stins prin 
înregistrarea în contabilitate a notei contabile 401 = 455, organele de inspec ie fiscal  în 
mod corect i legal au considerat c , pentru factura emis în luna ianuarie 2013 de c tre 
SC A SRL în valoare de xxxx lei cu o TVA aferent în sum de xxxxx lei, petenta nu 
are dreptul de deducere al TVA fiind înc lcate prevederile art. 145 alin. 1^1 dinLegea 
nr.571/2003 Codul fiscal.  

În motivarea contesta iei formulate, în leg tur cu stingerea crean ei sale fa de 
SC A SRL, petenta a prezintat la dosarul cauzei un alt contract de imprumut încheiat 
între persoana fizic G.W cet ian austriac în calitate de creditor i SC X în calitate de 
debitor având ca obiect finan area  acelora i 

 

servicii prestate de SC A SRL, sus inând  
o alt stare de fapt decât ceea constatat de organele de inspec ie fiscal , în sensul c , în 
baza acestui contract,  societatea A SRL a încasat banii prin banc direct de la 
societatea ce a f cut investi ii i suma s-a compensat integral cu obliga ia de plat 
avut de societatea X SRL

 

   
  Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad cu adresa 

......./30.07.2013, în temeiul art.7, art. 49, art. 65 din Codul de procedur fiscal , 
republicat, în vederea emiterii unei decizii motivate i inând cont de dispozi iile art. 
213 alin. 1 din Codul de procedur fiscal , republicat, a solicitat petentei, în 
considerarea afirma iile din contesta ia formulat în leg tur cu faptul c  societatea A 
SRL a încasat banii prin banc direct de la societatea ce a f cut investi ii i suma s-a 
compensat integral cu obliga ia de plat avut de societatea X SRL  completarea 
dosarului contesta iei cu documente justificative de natura mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur fiscal cu care s fac dovada celor afirmate în 
contesta ia formulat , în condi iile în care la dosarul cauzei exist fotocopiile a dou 
contracte de împrumut încheiate pentru finan area acelora i prest ri

 

de sevicii realizate 
de SC A SRL în vederea ob inerii concesion rii activit ilor de 
explorare/exploatare,respectiv obtinerii licen ei de exploatare. 

 

Solicitarea s-a transmis la domiciliul contestatarei înscris în contesta ia formulata, 
respectiv  Arad, Str .., jud. Arad, fiind primit de c tre destinatar

 

la data de 
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23.08.2013, conform confirm rii de primire existent în original la dosarul cauzei, îns 
pân la data prezentei, petenta nu a r spuns solicit rii con inut în adresa 
nr ./30.07.2013.  

De i petenta a sus inut în contestatia formulat o alt stare de fapt decât ceea 
constatat

 

de organele de inspectie fiscala, în leg tur cu stingerea crean ei sale fa de 
SC A SRL, nu a depus documente de natura mijloacelor de prob reglementate de 
Codul de procedur fiscal cu care sa-si sustina afirmatiile cu toate c D.G.F.P. a jud. 
Arad a solicitat expres aceasta în adresa nr. /30.07.2013, primit de petent la data 
de 23.08.2013, comunicând petentei dispozi iile exprese ale prevederilor art. 65 din 
Codul de procedur fiscal i reiterând necesitatea complet rii dosarului cauzei cu 
documente justificative de natura mijloacelor de prob care sa confirme starea de fapt 
descrisa în contesta ie în conformitate cu prevederile art. 206 si art.65 din Codul de 
procedur fiscal .

  

Pe cale de consecin , în condi iile în care, în exercitarea rolului s u activ, 
organul de solu ionare a contesta iei, pentru determinarea st rii de fapt fiscale, a 
procedat la solicitarea de informa ii - a a cum rezult din paragrafele precedente 

 

în 
condi iile legii, se re ine c , de i petenta a sus inut în contestatia formulata o alta stare 
de fapt decat ceea constatata de organele de inspectie fiscala, în leg tur cu stingerea 
crean ei sale fa de SC A SRL, nu si-a exercitat dreptul conferit de legiuitor prin 
dispozitiile art. 206 alin. 1 lit.c,d din Codul de procedura fiscala, nedepunand dovezi de 
natura mijloacelor de prob reglementate de Codul de procedur fiscal cu care sa

 

fac 
proba pretentiilor din contestatia formulata, cu toate c în conformitate cu dispozi iile

 

art. 65 din Codul de procedur fiscal , republicat:

 

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.

  

În drept, art. 206 din Codul de procedur fiscal , republicat, dispune:

 

          "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 ; [...]  "           

Art. 213 alin. 1  din acela i act normativ: 
         "(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." 
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coroborat cu prevederile Ordinului nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor 

pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat : 

 
         "2.  Instruc iuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedur fiscal - Forma 
i con inutul contesta iei ( )

 

2.5. Organul de solu ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv."  

Potrivit doctrinei, se re ine c înc din dreptul roman a fost consacrat principiul 
potrivit c ruia cel ce afirm o preten ie în justi ie trebuie s o dovedeasc , regul 
tradi ional exprimat prin adagiul latin actor incumbit probatio , principiul fiind 
consfin it de art.1169 Cod Civil cel ce face o propunere înaintea judec ii trebuie s o 
dovedeasc .

 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invoc în 
sprijinul preten iilor sale o anumit stare de fapt, afirmând o preten ie în procedura 
administrativ , constatarea care se impune, una natural i de o implacabil logic 
juridic , este aceea c sarcina probei

 

revine contestatorului. 
Se re ine c sarcina probei nu implic un drept al contestatorului, ci un imperativ 

al interesului personal al acestuia care invoc o preten ie în cadrul c ii administrative de 
atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea contesta iei.

 

Totodat , prin Decizia nr.3250/2010 din dosarul 935/57/2009, Înalta Curte de 
Casa ie i Justi ie re ine în considerentele sale faptul c motivarea contesta iei în 
procedura administrativ se poate face sub

 

sanc iunea dec derii, în termen de 30 de 
zile în care se poate i formula contesta ia administrativ , iar nedepunerea motivelor în 
acest termen duce la respingerea contesta iei ca nemotivat . 

Având în vedere c petenta nu a completat dosarul cauzei cu inscrisuri de natura 
mijloacelor de proba,solicitate expres de organul de solutionare nemotivându- i 
preten iile din contesta ia formulat ,

 

coroborat cu faptul c organul de solu ionare este 
limitat s r spund doar la solicit rile p r ilor  - art. 213 alin. 1 Cod procedur fiscal , 
republicat Solu ionarea contesta iei se face în limitele sesiz rii , în cauz se va face 
aplica iunea pct. 2.5 din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat (act normativ care a fost dat în aplicarea prevederilor Titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , pe 
care le expliciteaz i cu care fac corp comun), precitat, în cauz fiind incidente 
dispozi iile pct.11.1 din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat , respectiv: 

 

 
11.1. Contesta ia poate fi respins  ca:

 

            [...] 
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b) nemotivat , în situatia 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;  
deoarece petenta, nici în contesta ia formulat si nici ulterior la solicit rile exprese ale 
organului competent in solutionarea contestatiei nu a prezentat argumente de fapt i de 
drept sus inute cu documente justificative de natura mijloacelor de prob

 

care s 
motiveze preten iile din contesta ia formulat , în condi iile în care Codul de procedur 
fiscal la art. 64 i urm toarele reglementeaz sarcina probei în dovedirea situa iei de 
fapt fiscale în sarcina contribuabilului.  

În ceea ce prive te contractul de imprumut, prezentat în motivarea cauzei, 
încheiat între persoana fizic Geyer Walter cet ian austriac în calitate de creditor i SC 
X în calitate de debitor, având ca obiect finan area servicilor prestate de SC A SRL, 
pentru care în timpul inspec iei fiscale s-a prezentat contractul de imprumut încheiat în 
data de 29.10.2012 cu o societate din Cipru, ..... LTD, în considerarea faptului c la 
încheierea inspec iei fiscale, reprezentantul petentei SC X SRL a semnat declara ia, 
conform art. 105 alin. 8), La finalizarea inspec iei fiscale, contribuabilul este obligat 
s dea o declara ie scris , pe propria r spundere, din care s rezulte c au fost puse la 
dispozi ie toate documentele i informa iile solicitate pentru inspec ia fiscal . În 
declara ie se va men iona i faptul c au fost restituite toate documentele solicitate i 
puse la dispozi ie

 

de contribuabil ., se re ine c ,

  

prezentarea ulterioar , în etapa de 
solu ionare a contesta iei, a unor mijloace de prob noi care modific starea de fapt 
fiscal constatat de organele de inspec ie, nu poate fi re inut în solu inarea favorabil 
a acesteia, în condi iile în care a a cum s-a demonstrat în cele ce preced, petenta nu a 
dovedit, conform art. 65 din Codul de Procedura Fiscala, c

 

la data efectu rii inspec iei 
fiscale, de inea aceste înscrisuri de natura mijloacelor de prob

 

reglementate de Codul 
de Procedura Fiscala, care s -i permit

 

exercitarea dreptului de deducere al TVA 
aferent facturii emise în luna ianuarie 2013 de c tre SC A SRL în valoare de xxxx lei 
cu o TVA aferent în sum de xxxx lei, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. 1^1 
dinLegea nr.571/2003 Codul fiscal; acest contract fiind in mod evident un document 
pro causa, motiv pentru care nu poate fi retinut in solutionarea favorabila a contestatiei.   
             Totodat din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c petenta 
nu face dovada cu documente justificative de natura mijloacelor de prob reglementate 
de Codul de procedur fiscal a faptului c , în legatura cu serviciile facturate de SC A 
SRL, în baza contractului de prest ri servicii nr. ../30.10.2012, s-au desf urat activit i 
economice care dau na tere la opera iuni taxabile din punct de vedere al taxei pe 
valoarea adaugata potrivit obiectului principal de activitate  Comer cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi i gazo i al produselor derivate  

 

cod CAEN 4671, cu 
respectarea prevederilor Legii minelor nr.85/2003 cu modificarile si completarile 
uterioare, în condi iile în care pe de-o parte, cheltuielile reprezentând prest rile de 
servicii sunt aferente ob inerii cesion rii activit ilor de exploatare/expolare în 
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perimetrul ......., jud. Cara -Severin, respectiv pentru ob inerea licen ei de 
explorare/exploatare în favoarea SC A SRL, societate afiliat

 
i nu a societ tii petente, 

iar potrivit prevederilor legale în vigoare pe perioada supus

 
impunerii, dreptul de 

deducere a taxei pe valoarea ad ugat pentru serviciile achizi ionate este condi ionat 
de utilizarea acestora în folosul opera iunilor sale taxabile i în beneficiul s u, respectiv 
dreptul de deducere se câ tig i se exercit numai în situa ia în care serviciile sunt 
destinate utiliz rii pentru realizarea opera iunilor sale impozabile, iar potrivit 
prevederilor Legii minelor nr.85/2003 cu modificarile si completarile uterioare  
         ART. 24 
    (1) Titularul unei licen e poate transfera

 

unei alte persoane juridice drepturile 
dobândite si obliga iile asumate numai cu aprobarea prealabil scris a autorit ii 
competente. Orice transfer realizat f r aprobare scris este nul de drept.

     

(2) In vederea aprob rii transferului autoritatea competenta va avea in vedere 
criterii de aprobare, ce se stabilesc prin norme.     

(3) In cazul in care titularul licen ei î i modifica statutul prin reorganizare, vânzare 
sau orice alte motive, licen a, asa cum a fost negociata, va fi acordat prin act 
adi ional succesorilor legali ai titularului, in baza contractului dintre p r i sau a 
hot rârii judec tore ti, prezentat autorit ii competente.

     

(4) Licen a de dare in administrare nu este transferabila.

 

    ART. 25     
In limitele unui perimetru de explorare/ exploatare, autoritatea competenta poate 

acorda, in condi iile legii, unor persoane juridice, altele decât titularul licen ei, dreptul 
de explorare si/sau exploatare pentru alte resurse minerale, cu acordul titularului. 
    ART. 26     

Dreptul ob inut prin concesiune, drept distinct de cel de proprietate asupra 
terenurilor, nu poate fi in nici un fel transmis de c tre titular in beneficiul unei alte 
persoane juridice decât in condi iile art. 24.

   

Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei i în temeiul prevederilor art. 
145 alin.1^1 art. 148 alin.1 lit.a,b,c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pct. 53, 
pct. 16 ^2 alin. 11 din HG nr.44/2004 privind nomele metodologice de aprobare a Legii 
nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24, art.25, art. 26 din Legea 
minelor nr.85/2003 cu modificarile si completarile uterioare, art.7, art. 49, art. 65, art. 
105 alin.8, art. 206, art. 213 din Codul de procedur fiscal , republicat, coroborat cu 
prevederile pct. 2.5 si 11.1 lit.b din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat , în baza referatului nr.                        , se  

D E C I D E :  
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- respingerea ca nemotivat a contesta iei

 
formulata împotriva Deciziei de 

impunere nr. F-AR xxx/09.05.2013 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal emis de organele  de control din cadrul Activit ii de 
Inspec ie Fiscal Arad

 
pentru total de xxxxx lei reprezentând tax pe valoarea 

ad ugat respins la rambursare. 

 

- prezenta decizie se comunica la: 
                                                                S.C. X S.R.L. 
                                                                AJFP Arad   

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi atacata 
potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la primirea 
prezentei.       
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