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DECIZIA NR. 140 emis� de DGFP Hunedoara  în anul 2010 
 
 

           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. … / 2010, 
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în ..., str. ..., 
nr.303A, jude�ul ..., înregistrat� la ORC sub nr. ... / ... / ..., având C.I.F. 
RO ..., reprezentat� de dl. V.L., în calitate de administrator, împotriva 
Deciziei de impunere nr. .../2010 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, încheiat� de 
c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� �i care vizeaz� suma de ... lei 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar. 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia de 
impunere nr. .../2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la 
inspec�ia fiscal� a fost comunic�t� c�tre petent� cu recomandata nr. 
…/ 2010, primit� de petent� în data de….2010, potrivit confirm�rii de 
primire anexate în copie la dosarul contesta�iei. 
           Contesta�ia formulat�  de SC X SRL a fost expediat� de petent� 
de la Oficiul Po�tal …, cu recomandata nr. … / 2010, primit� de 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..., în data de 
…2010, fiind înregistrat� sub nr. … / 2010 .  
            Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
            I. Prin contesta�ia formulat�, agentul economic, 
arat� urm�toarele:  
 
           Petenta invoc� lipsa probei, sus�inând c� organului fiscal îi 
revine sarcina probei atunci când emite orice act administrativ fiscal, 
ar�tând c� în Codul de procedur� fiscal� se prevede c� exercitarea 
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dreptului de apreciere organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în 
limitele atribu�iilor �i competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt 
fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri 
complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�, iar prin 
Normele metodologice de aplicare a Codului de procedur� fiscal� se 
precizeaz� c� în aprecierea unei situa�ii fiscale asupra c�reia urmeaz� 
a lua o decizie, organul fiscal va determina st�rile de fapt relevante din 
punct de vedere fiscal prin utilizarea mijloacelor de proba prev�zute de 
lege. 
           Petenta sus�ine c� la motivele de fapt organele fiscale nu au 
probat neefectuarea presta�iei precum �i a transportului �i pred�rii 
bunurilor supuse prelucr�rii prin prestarea de servicii, consemnând c� 
din discu�ia telefonic� cu reprezentatul societ��ii transportatoare rezult� 
c� acesta nu a transportat, nici în luna … �i nici în luna .., semifabricate 
canapele, deci motivul de fapt nu se bazeaz� decât pe o presupus� 
discu�ie telefonic�, neprobat� �i nedovedit�, cu toate c� s-au pus la 
dispozi�ie toate documentele probatorii. 
           Petenta men�ioneaz� c� nu se poate invoca incertitudinea 
urm�toartelor documente probatorii indubitabile: 
-beneficiarul Y SRL - Italia are un cod valabil de TVA;  
-exist� dovezi fizice ale faptului c� bunurile au fost aduse spre 
prelucrare în România; 
-exist� dovada faptului c� serviciile au fost prestate în realitate, 
(acceptul la plata al beneficiarului �i dovada faptului ca semifabricatele 
au ajuns la beneficiar); 
-exist� dovada declar�rii (în anul 2010), deoarece numai din 2010 avea 
obliga�ia raport�rii prest�rilor de servicii intracomunitar respectiv 
"Declara�ia recapitulativa privind livr�rile de/ achizi�iile / prest�rile de 
servicii 390 VIES" depus� sub nr. … / 2010 pentru luna … 2010 ; 
-exist� dovada declar�rii (în … 2009 �i … 2010) "Declara�ia 
recapitulativ� privind livr�rile de / achizi�iile / prest�rile de servicii VIES" 
depuse de c�tre beneficiarul Y SRL la autorit��ile fiscale din ITALIA; 
            Petenta arat� c� legisla�ia aplicabil� serviciilor de natura celor 
prestate de societate sunt reglementate diferit în anul 2009, fa�� de 
2010. 
           Astfel, în 2009, reglementarea în materie fiscal� a fost art.133 
alin.(1-2) lit.h) din Codul fiscal. 
           Se vor corobora urm�toarele prevederi legale: 
-art.133(2)(h)2 pentru a stabili dac� locul prest�rii este în România sau 
în statul care a comunic�t un cod valabil de TVA; 
-art.156, p.79 norme, prestatoriii din România va �ine registrul bunurilor 
primite, în care va înregistra bunurile primite; 
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           Petenta arat� c� LOCUL PREST�RII, în principiu este locul 
unde serviciile sunt efectiv prestate, invocând prevederile art.9 (2) (c) 
Directiva a 6 a - Art.133 (2) (h) 2 Cod Fiscal, excep�ie fiind SM din care 
s-a comunicat un cod valabil de TVA, dac� sunt îndeplinite urm�toarele 
condi�ii: 
-Serviciile sunt prestate unor beneficiari ce comunic� coduri valide de 
TVA (cu prefix) din alte SM decât SM în care serviciile sunt efectiv 
prestate, conform art.28b (F) Directiva a 6 a. -Art.133 (2) (h) 2 prima 
liniu�� din Cod Fiscal. 
           Petenta sus�ine c� PERSOANA OBLIGAT� LA PLATA TVA în 
ROMÂNIA, dac� serviciile au locul prest�rii în România, potrivit art. 
133 (2) (h) 2 �i nu sunt scutite de TVA, este prestatorul, conform art. 
150(I)(a) (facturare cu TVA) dac� prestatorul este o persoan� stabilit� 
în România �i lucr�rile sunt prestate în România, indiferent de 
na�ionalitatea beneficiarului, iar bunurile r�mân în România dup� 
efectuarea lucr�rilor. 
           În acest sens societatea trebuie s� conduc� �i S� PROBEZE cu 
eviden�ele sale prin conducerea : 
-Registrul bunurilor primite (non transferurilor)  
-Registrul bunurilor trimise (non transferurilor) 
           Astfel, SC X SRL ... sus�ine c� beneficiaz� de excep�ia de la 
133(2)(h) din legisla�ia român�, care este transpunerea art.9(2)(c) din 
Directiva a 6 a prin faptul c� pentru anul 2009: 
-serviciile sunt prestate unor beneficiari ce comunic� coduri valide de 
TVA (cu prefix) din alte SM decât SM în care serviciile sunt efectiv 
prestate;  
-prestatorul este o persoan� stabilit� în România �i lucr�rile sunt 
prestate în România, indiferent de na�ionalitatea beneficiarului, iar 
bunurile nu au r�mas în România dup� efectuarea lucr�rilor; 
-este condus “Registrul bunurilor primite”; 
-este condus “Registrul bunurilor trimise”. 
 
           În 2010, reglementarea în materie fiscal� a  Locului prest�rii de 
servicii, a fost art 133(1) a)-b) (2) din Codul Fiscal.  
          Astfel, din 2010, regula de baza a serviciilor este: 
B2B = Business to Business, taxabile la locul unde este stabilit 
beneficiarul (art. 133 alin.2 CF), petenta sus�inând c�, în cazul s�u, 
beneficiarul este o persoan� impozabil� stabilit� în Italia care a 
comunic�t un cod valabil de TVA c�tre petent�. 
           În CONCLUZIE, petenta arat� c�, în 2010, SC X SRL ... este 
scutit� de TVA pentru aceste opera�iuni, opera�iunea fiind impozabil� 
în ITALIA prin taxare invers�. 
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           Astfel, petenta sus�ine c� organul de control a stabilit eronat un 
TVA suplimentar în sum� de ... lei, f�r� temei, �i în consecin�� având în 
vedere motiva�iile de mai sus, respectiv temeiurile de fapt �i de drept 
enun�ate, solicit� admiterea par�iala a contesta�iei formulate �i 
anularea par�ial� a deciziei de impunere nr. .../2010 privind obliga�iile 
de plata suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� �i a raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. … / 2010. 
 
           II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Activit��ii de Inspec�ie Fiscal�, au consemnat 
urm�toarele: 
 
            Inspec�ia fiscal� s-a efectuat în vederea solu�ion�rii decontului 
de TVA cu sum� negativ� prin care SC X SRL a solicitat la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii … din anul 2010.  
            În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele: 
            Cu factura nr. …/2009, în valoare de ... lei �i factura …/2010, în 
valoare de ... lei, societatea a facturat servicii prestate (semifabricate 
canapele) la Y SRL - Italia. Din documentele puse la dispozi�ia 
organelor de control nu a rezultat cu certitudine efectuarea 
transportului, precum �i dovada primirii produselor de c�tre beneficiar. 
            Inspectorii fiscali au men�ionat c� societatea a prezentat un 
CMR pe care nu este trecut mijlocul de transport �i nr. mijlocului de 
transport �i nici semn�tura transportatorului. De asemenea Cmr-ul 
prezint� �ters�turi �i corec�ii, atât la nr. de colete, cât �i la greutatea 
brut�. 
            Din discu�ia telefonic� cu reprezentatul societ��ii 
transportatoare rezult� c� acesta nu a transportat nici în luna … �i nici 
în luna … semifabricate canapele. 
            În drept, organele de inspec�ie fiscal� au invocat art.133 alin.(2) 
lit.h) /2009, respectiv art.133 alin.(2) / 2010 din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stabilind c� 
societatea a diminuat TVA de plata pe perioada verificat�, cu suma de 
... lei ( … lei X19%). 
   
           III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele invocate de acesta, constat�rile organelor 
de inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate de 
contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, se re�in 
urm�toarele: 
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           SC X SRL, are sediul în ..., str. …, nr…., jude�ul ..., înregistrat� 
la ORC sub nr. …/ … / …, având C.I.F. RO …, reprezentat� de dl. V.L., 
în calitate de administrator. 

             Perioada verificat� : ….2009 – ….2010 

             Inspec�ia fiscal� s-a efectuat în vederea solu�ion�rii decontului 
de TVA cu suma negativ� prin care SC X SRL a solicitat la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii ianuarie din anul 2010 în 
sum� de … lei, potrivit decontului de TVA înregistrat la Administra�ia 
Finan�elor Publice … sub nr. … / 2010 �i la DGFP ... sub nr. … / 2010. 
 
          Cauza supus� solu�ion�rii este dac� SC X SRL datoreaz� 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� unor prest�ri de servicii de 
semifabricate canapele expediate din state membre ale Uniunii 
Europeane, în condi�iile în care organele de inspec�ie fiscal� nu 
au procedat la verificarea valabilit��ii codului de înregistrare în 
scopuri de TVA a operatorului intracomunitar Y SRL Italia �i a 
registrelor prev�zute de lege, nu au analizat dac� dup� prestarea 
de servicii, bunurile au fost sau nu reexpediate persoanelor 
impozabile din Uniunea European�, situa�ie fa�� de care intervin 
dou� opera�iuni care trebuiau verificate de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal�. 
 
           În fapt, SC X SRL a primit comanda nr…. din data de …2009, 
de la Y SRL din Italia, membr� a Uniunii Europeane, pentru a efectua 
lucr�ri de prelucr�ri semifabricate canapele. Prestarea a avut loc la 
bunurilor puse la dispozi�ie de beneficiar pe baza facturii proforme … / 
2009 �i transportate în România cu CMR … / 2009, dovada faptului c� 
bunurile au fost aduse spre prelucrare în România. 
          Dup� prestarea serviciilor, SC X SRL a emis facturile nr. … din 
…2009, în sum� de ... lei (… euro) �i nr. … din ….2010, în sum� de 
...0 lei (.. euro), c�tre partenerul str�in, facturi pe care le-a înregistrat în 
eviden�a contabil�, ca fiind opera�iuni scutite de tax� pe valoarea 
ad�ugat�. 
          Totodat�, societatea precizeaz� c� dup� efectuarea lucr�rilor de 
prest�ri servicii, facturile au fost recunoscute de beneficiar, prestarea 
de serviicii fiind recep�ionat�, �i bunurile primite de beneficiar conform 
Declara�iilor de receptionare din data …2009 �i ..2010, facturi 
acceptate la plat�, fiind achitate dup� cum urmeaz�: 
-….2009 -…. euro;  
-…2010 -… euro, 
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dovada faptului c� serviciile au fost prestate în realitate, (acceptul la 
plat� al beneficiarului �i dovada faptului c� semifabricatele au ajuns la 
beneficiar. 
           De asemenea petenta face dovada declar�rii (în anul 2010), 
deoarece numai din 2010 avea obliga�ia raport�rii prest�rilor de servicii 
intracomunitar, respectiv “Declara�ia recapitulativ� privind livr�rile de / 
achizi�iile / prest�rile de servicii 390 VIES” depus� sub nr. …/ 2010 
pentru luna … 2010, precum �i dovada declar�rii (în … 2009 �i … 
2010) “Declara�ia recapitulativ� privind livr�rile de / achizitiile / 
prest�rile de servicii VIES” depuse de c�tre beneficiarul Y SRL la 
autorit��ile fiscale din ITALIA. 
 
           În urma inspec�iei fiscale, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� societatea contestatoare avea obliga�ia colect�rii taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� prest�rii serviciilor întrucât nu a rezultat cu 
certitudine efectuarea transportului, precum �i dovada primirii 
produselor de c�tre beneficiar. 
           Inspectorii fiscali au men�ionat c� societatea a prezentat un 
CMR pe care nu este trecut mijlocul de transport �i nr. mijlocului de 
transport �i nici semn�tura transportatorului. De asemenea CMR-ul 
prezint� �ters�turi �i corec�ii, atât la nr. de colete, cât �i la greutatea 
brut�, iar din discu�ia telefonic� cu reprezentatul societ��ii 
transportatoare rezult� c� acesta nu a transportat nici în luna … �i nici 
în luna … semifabricate canapele. 
 
           În drept, art.126 alin.(1) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, precizeaz�: 
„Opera�iuni impozabile 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în 
România cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 
�i 133;(.....)”,  
 
            Pentrul anul 2009, cu prevederile art. 133 alin. (1) lit. h) pct. 2 
din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu complet�rile �i 
modific�rile ulterioare, care arat�: 
„Locul prest�rii de servicii 
(1) Locul prest�rii de servicii este considerat a fi locul unde 
prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile 
sunt efectuate. 
h) locul unde sunt prestate serviciile, în cazul urm�toarelor 
servicii: 
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…2. expertize privind bunurile mobile corporale, precum �i 
lucr�rile efectuate asupra acestora. 
    Prin excep�ie, se consider� c� aceste servicii au loc: 
    - în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în 
scopuri de TVA, în cazul în care aceste servicii sunt prestate unui 
client care îi comunic� prestatorului un cod de înregistrare în 
scopuri de TVA, valabil atribuit de autorit��ile competente dintr-un 
stat membru, altul decât cel în care se presteaz� efectiv serviciile, 
�i se refer� la bunuri transportate în afara statului membru în care 
serviciile sunt prestate; ”, 
 
coroborate cu prevederile ORDINULUI MINISTERUL ECONOMIEI �I 
FINAN�ELOR Nr. 1823 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea 
Instruc�iunilor de aplicare a m�surilor de simplificare în domeniul taxei 
pe valoarea ad�ugat� privind opera�iunile pluripartite din Comunitate, 
legate de lucr�ri asupra bunurilor mobile corporale, �i a Instruc�iunilor 
de aplicare a m�surilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea 
ad�ugat� privind retururile de bunuri în spa�iul comunitar �i tratamentul 
fiscal al repara�iilor efectuate în perioada de garan�ie �i postgaran�ie, 
care la art. 3 precizeaz�: 
„ART. 3 
    (1) Pentru a putea fi aplicate m�surile de simplificare prev�zute 
în anexa nr. 1, trebuie îndeplinite cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) contractorul principal: 
    1. este înregistrat în statul s�u membru în scopuri de TVA; 
    2. nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul 
membru în care sunt realizate efectiv lucr�rile asupra bunurilor 
mobile corporale; 
    3. transmite codul s�u de înregistrare în scopuri de TVA 
p�r�ii/p�r�ilor cocontractante; 
    b) ceilal�i operatori economici implica�i sunt persoane 
impozabile din perspectiva TVA; 
    c) produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru al 
contractorului principal. 
    (2) În scopul aplic�rii m�surilor de simplificare, nu se consider� 
loc de sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectu�rii 
anumitor lucr�ri asupra bunurilor, dar se va considera c� locul de 
sosire este întotdeauna statul membru al contractorului principal. 
În acest sens, în toate situa�iile în care prin instruc�iuni se 
prevede aplicarea unei scutiri de tax� pentru livrarea 
intracomunitar� de bunuri sau neimpozitarea în România a 
serviciilor conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu�� din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
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complet�rile ulterioare, denumit� în continuare Codul fiscal, care 
sunt condi�ionate de dovada c� bunurile au fost transportate din 
România în alt stat membru, aceast� dovad� a transportului va fi 
prezentat� în cadrul termenului prev�zut în contract. 
    (3) În sensul prezentului ordin, prin prelucrare se în�elege orice 
expertiz� sau lucr�ri asupra bunurilor mobile corporale.” 
 
           Pentru anul 2010,  prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, care la art. 133 alin. (1-
2) arat�:  
“ART. 133 
    Locul prest�rii de servicii 
    (1) În vederea aplic�rii regulilor referitoare la locul de prestare a 
serviciilor: 
    a) o persoan� impozabil� care desf��oar� �i activit��i sau 
opera�iuni care nu sunt considerate impozabile în conformitate cu 
art. 126 alin. (1) - (4) este considerat� persoan� impozabil� pentru 
toate serviciile care i-au fost prestate; 
    b) o persoan� juridic� neimpozabil� care este înregistrat� în 
scopuri de TVA este considerat� persoan� impozabil�. 
    (2) Locul de prestare a serviciilor c�tre o persoan� impozabil� 
care ac�ioneaz� ca atare este locul unde respectiva persoan� care 
prime�te serviciile î�i are stabilit sediul activit��ii sale economice. 
Dac� serviciile sunt furnizate c�tre un sediu fix al persoanei 
impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana î�i are sediul 
activit��ii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul 
unde se afl� respectivul sediu fix al persoanei care prime�te 
serviciile. În absen�a unui astfel de loc sau sediu fix, locul de 
prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabil� care 
prime�te aceste servicii î�i are domiciliul stabil sau re�edin�a 
obi�nuit�.” 

 
coroborate cu prevederile ORDINULUI MINISTERUL ECONOMIEI �I 
FINAN�ELOR Nr. 3417 din 21 decembrie 2009 pentru aprobarea 
Instruc�iunilor de aplicare a m�surilor de simplificare în domeniul taxei 
pe valoarea ad�ugat� privind opera�iunile pluripartite din Comunitate, 
legate de lucr�ri asupra bunurilor mobile corporale, �i a Instruc�iunilor 
de aplicare a m�surilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea 
ad�ugat� privind retururile de bunuri în spa�iul comunitar �i tratamentul 
fiscal al repara�iilor efectuate în perioada de garan�ie �i postgaran�ie, 
care la art. 3 precizeaz�: 
 “ART. 3 
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    (1) Pentru a putea fi aplicate m�surile de simplificare prev�zute 
în anexa nr. 1, trebuie îndeplinite cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) contractorul principal: 
    1. este o persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA în 
statul membru în care este stabilit; 
    2. nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul 
membru în care sunt realizate efectiv lucr�rile asupra bunurilor 
mobile corporale; 
    3. transmite codul s�u de înregistrare în scopuri de TVA 
p�r�ii/p�r�ilor cocontractante; 
    b) ceilal�i operatori economici implica�i sunt persoane 
impozabile din perspectiva TVA; 
    c) produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru în care 
contractorul principal este stabilit �i care a atribuit codul de 
înregistrare în scopuri de TVA transmis de contractorul principal. 
    (2) În scopul aplic�rii m�surilor de simplificare, nu se consider� 
loc de sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectu�rii 
anumitor lucr�ri asupra bunurilor, dar se va considera c� locul de 
sosire este întotdeauna statul membru al contractorului principal. 
În acest sens, în toate situa�iile în care prin instruc�iuni se 
prevede aplicarea unei scutiri de tax� pentru livrarea 
intracomunitar� de bunuri care este condi�ionat� de dovada c� 
bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, 
aceast� dovad� a transportului va fi prezentat� în cadrul 
termenului prev�zut în contract. 
   (3) Referirile la opera�iunile de prelucrare din cuprinsul 
instruc�iunilor prev�zute în anexa nr. 1 reprezint� referiri la 
lucr�rile asupra bunurilor mobile corporale �i evaluarea bunurilor 
mobile corporale.” 

 
           Fa�� de prevederile legale prezentate mai sus, din punct de 
vedere al legisla�iei privind taxa pe valoarea ad�ugat�, pentru ca 
un serviciu constând în lucr�ri asupra bunurilor mobile corporale 
s� fie considerat neimpozabil în România, trebuiesc îndeplinite 
cerin�ele legale stipulate, respectiv clientul este o persoan� 
impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA în statul membru în care 
este stabilit, s� comunice un cod valabil de TVA atribuit de 
autorit��ile fiscale din alt stat membru �i prestatorul s� poat� face 
dovada c� bunurile au p�r�sit teritoriul României dup� efectuarea 
lucr�rilor, aceast� dovad� a transportului va fi prezentat� în 
cadrul termenului prev�zut în contract.  
            A�adar, organele de inspec�ie fiscale, în condi�iile în care 
beneficiarul Y SRL este o persoan� impozabil� înregistrat� în 
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scopuri de TVA în statul membru în care este stabilit�, respectiv 
Italia, �i Y SRL a comunicat c�tre SC X SRL un cod  de TVA atribuit 
de autorit��ile fiscale din ITALIA, condi�ii sine qua non pentru ca 
opera�iunile în cauz� s� fie considerate ca fiind neimpozabile în 
România, ar fi trebuit s� procedeze legal la verificarea valabilit��ii 
codului de înregistrare în scopuri de TVA a operatorului intracomunitar 
Y SRL Italia pe perioada supus� controlului . 
             De asemenea organele de inspec�ie fiscal� ar fi trebuit s� 
verifice dac� opera�iunea se încadreaz� în scutirile prev�zute de  
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, dac� a respectat prevederile art. 156, care 
arat�:  
“Eviden�a opera�iunilor 
    ART. 156 
    (1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie s� �in� 
eviden�e corecte �i complete ale tuturor opera�iunilor efectuate în 
desf��urarea activit��ii lor economice. 
    (2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice opera�iune 
sau care se identific� drept persoane înregistrate în scopuri de 
TVA, conform prezentului titlu, în scopul desf��ur�rii oric�rei 
opera�iuni, trebuie s� �in� eviden�e pentru orice opera�iune 
reglementat� de prezentul titlu. 
    (3) Persoanele impozabile �i persoanele juridice neimpozabile 
trebuie s� �in� eviden�e corecte �i complete ale tuturor achizi�iilor 
intracomunitare. 
    (4) Eviden�ele prev�zute la alin. (1) - (3) trebuie întocmite �i 
p�strate astfel încât s� cuprind� informa�iile, documentele �i 
conturile, inclusiv registrul nontransferurilor �i registrul bunurilor 
primite din alt stat membru, în conformitate cu prevederile din 
norme. 
    (5) În cazul asocia�iilor în participa�iune care nu constituie o 
persoan� impozabil�, drepturile �i obliga�iile legale privind taxa 
revin asociatului care contabilizeaz� veniturile �i cheltuielile, 
potrivit contractului încheiat între p�r�i.”, 
 
respectiv dac� SC X SA a �inut eviden�a pentru aceste opera�iuni 
potrivit pct. 79 din Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, care prevede: 
“Norme metodologice: 
    79. (1) În sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, fiecare 
persoan� impozabil� va �ine urm�toarele eviden�e �i documente: 
    a) eviden�e contabile ale activit��ii sale economice; 
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    b) al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de 
aceasta �i legate de activitatea sa economic�, conform 
prevederilor pct. 76; 
    c) facturile sau alte documente primite �i legate de activitatea 
sa economic�; 
    d) documentele vamale �i, dup� caz, cele privind accizele legate 
de importul, exportul, livrarea intracomunitar� �i achizi�ia 
intracomunitar� de bunuri realizate de respectiva persoan�; 
    e) facturile �i alte documente emise sau primite de respectiva 
persoan� pentru majorarea sau reducerea contravalorii livr�rilor 
de bunuri, prest�rilor de servicii, achizi�iilor intracomunitare sau 
importurilor; 
…g) un registru pentru bunurile mobile corporale primite care au 
fost transportate din alt stat membru al Comunit��ii în România 
sau care au fost importate în România ori achizi�ionate din 
România de o persoan� impozabil� nestabilit� în România �i care 
sunt date unei persoane impozabile în România în scopul 
expertiz�rii sau pentru lucr�ri efectuate asupra acestor bunuri în 
România, cu excep�ia situa�iilor în care prin ordin al ministrului 
finan�elor publice nu se impune o asemenea obliga�ie. Registrul 
bunurilor primite nu trebuie �inut în cazul bunurilor care sunt 
plasate în regimul vamal de perfec�ionare activ�. Acest registru va 
cuprinde: 
    1. denumirea �i adresa expeditorului; 
    2. un num�r de ordine; 
    3. data primirii bunurilor; 
    4. descrierea bunurilor primite; 
    5. cantitatea bunurilor primite; 
    6. data transportului bunurilor transmise clientului dup� 
expertizare sau prelucrare; 
    7. cantitatea �i descrierea bunurilor care sunt returnate 
clientului dup� expertizare sau prelucrare; 
    8. cantitatea �i descrierea bunurilor care nu sunt returnate 
clientului; 
    9. o men�iune referitoare la documentele emise în leg�tur� cu 
serviciile prestate, precum �i data emiterii acestor documente. 
    (2) Jurnalele pentru vânz�ri �i pentru cump�r�ri, registrele, 
eviden�ele �i alte documente similare ale activit��ii economice a 
fiec�rei persoane impozabile se vor întocmi astfel încât s� permit� 
stabilirea urm�toarelor elemente: 
    a) valoarea total�, f�r� tax�, a tuturor livr�rilor de bunuri �i/sau 
prest�rilor de servicii efectuate de aceast� persoan� în fiecare 
perioad� fiscal�, eviden�iat� distinct pentru: 



 
     ����

 
 

  

12/18 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

    1. livr�rile intracomunitare de bunuri scutite; 
    2. livr�ri/prest�ri scutite de tax� sau pentru care locul 
livr�rii/prest�rii este în afara României; 
    3. livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii taxabile �i 
c�rora li se aplic� cote diferite de tax�; 
    4. prest�rile de servicii efectuate conform art. 133 alin. (2) din 
Codul fiscal c�tre beneficiari persoane impozabile stabilite în 
Comunitate, denumite prest�ri de servicii intracomunitare, pentru 
care locul este în afara României. 
    b) valoarea total�, f�r� tax�, a tuturor achizi�iilor pentru fiecare 
perioad� fiscal�, eviden�iat� distinct pentru: 
    1. achizi�ii intracomunitare de bunuri; 
    2. achizi�ii de bunuri/servicii pentru care persoana impozabil� 
este obligat� la plata taxei în condi�iile art. 150 alin. (3) - (6) din 
Codul fiscal; 
    3. achizi�ii de bunuri, inclusiv provenite din import, �i de 
servicii, taxabile, c�rora li se aplic� cote diferite de tax�; 
    4. achizi�ii de servicii pentru care persoana impozabil� este 
obligat� la plata taxei în condi�iile art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, 
care sunt prestate de c�tre persoane impozabile stabilite în 
Comunitate, denumite achizi�ii intracomunitare de servicii. 
    c) taxa colectat� de respectiva persoan� pentru fiecare 
perioad� fiscal�; 
    d) taxa total� deductibil� �i taxa dedus� pentru fiecare perioad� 
fiscal�; 
    e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioad� 
fiscal�, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic �i al 
ajust�rilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercit� 
pe baz� de pro rata, eviden�iind distinct: 
    1. taxa dedus� conform art. 147 alin. (3) din Codul fiscal; 
    2. taxa nededus� conform art. 147 alin. (4) din Codul fiscal; 
    3. taxa dedus� pe baz� de pro rata conform art. 147 alin. (5) din 
Codul fiscal. 
    (3) Documentele prev�zute la alin. (2) nu sunt formulare tipizate 
stabilite de Ministerul Finan�elor Publice. Fiecare persoan� 
impozabil� poate s� î�i stabileasc� modelul documentelor pe baza 
c�rora determin� taxa colectat� �i taxa deductibil� conform 
specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie s� con�in� 
informa�iile minimale stabilite la alin. (2) �i s� asigure întocmirea 
decontului de tax� prev�zut la art. 156^2 din Codul fiscal.”, 
 
astfel încât s� se poat� stabili dac� SC X SRL poate beneficia sau nu 
de scutirea taxei pe valoarea ad�ugat�. 
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           Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� ar fi trebuit s� verifice �i 
situa�ia în care bunurile au fost transportate de la societatea din 
Uniunea European�, la SC X SRL pentru prelucr�ri �i nu au fost 
reexpediate acestora, în aceast� situa�ie intervin doua opera�iuni care 
trebuiau verificate de c�tre organele de inspec�ie fiscal�. 
 
           În ceea ce prive�te invocarea de c�tre organele fiscale a faptului 
c� societatea a prezentat un CMR pe care nu este trecut mijlocul de 
transport �i nr. mijlocului de transport �i nici semn�tura 
transportatorului,  CMR prezint� �ters�turi �i corec�ii, atât la nr. de 
colete, cât �i la greutatea brut�, iar din discu�ia telefonic� cu 
reprezentatul societ��ii transportatoare rezult� c� acesta nu a 
transportat nici în luna decembrie… �i nici în luna .. semifabricate 
canapele, trebuie men�ionat faptul c� organele de inspec�i fiscal� ar fi 
trebuit s� analizeze dac� prestatorul poate face dovada c� bunurile 
au p�r�sit teritoriul României dup� efectuarea lucr�rilor, cu 
invocarea clar� a documentul care atest� c� bunurile au fost 
transportate din România, �i a men�iunilor legale obligatorii pe care 
trebuie s� le cuprind� documentul motivat pe temei legal.  
           Astfel, art. 4 din Decretul nr. 451/1972 privind aderarea 
Republicii Socialiste România la Conven�ia referitoare la contractul de 
transport interna�ional de m�rfuri pe �osele (CMR), care 
reglementeaz� documentele de transport precizeaz�: 
“ART. 4 
    Proba contractului de transport de face prin scrisoare de 
tr�sur�. Absen�a, neregularitatea sau pierderea scrisorii de 
tr�sur� nu afecteaz� nici existen�a, nici valabilitatea contractului 
de transport, care r�mîne supus dispozi�iilor prezentei conven�ii.” 
 
            La art. 5 din Decretul nr. 451/1972 se precizeaz�: 
„1. Scrisoarea de tr�sur� este întocmit� în trei exemplare 
originale, semnate de expeditor �i de transportator, aceste 
semn�turi putînd s� fie imprimate sau înlocuite prin �tampilele 
expeditorului �i transporta torului, dac� legisla�ia ��rii în care este 
întocmit� scrisoarea de tr�sur� o permite. Primul exemplar se 
remite expeditorului, al doilea înso�e�te marfa, iar al treilea se 
re�ine de transportator. 
2. În cazul în care marfa de transportat trebuie s� fie înc�rcat� de 
vehicule diferite sau dac� este vorba de diferite feluri de marf� ori 
de loturi distincte, expeditorul sau transportatorul are dreptul s� 
cear� întocmirea de scrisori de tr�sur� pentru fiecare vehicul 
folosit sau pentru fiecare fel de marf� ori lot de m�rfuri. ” 
 



 
     ����

 
 

  

14/18 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

           Prin urmare, exemplarul al doilea al scrisorii de tr�sur�, cel care 
înso�e�te marfa, este cel care va fi remis destinatarului m�rfii �i acesta 
este momentul din care destinatarului îi revine dreptul de dispozi�ie 
asupra m�rfii, dac� pe scrisoarea de tr�sur� nu exist� alte prevederi 
exprese. 
           Art. 6 din actul normativ men�ionat mai sus stipuleaz�: 
  ART. 6 
    1. Scrisoarea de tr�sur� trebuie s� con�in� urm�toarele date: 
    a) locul �i data întocmirii sale; 
    b) numele �i adresa expeditorului; 
    c) numele �i adresa transportatorului; 
    d) locul �i data primirii m�rfii �i locul prev�zut pentru eliberarea 
acesteia; 
    e) numele �i adresa destinatarului; 
    f) denumirea curent� a naturii m�rfii �i felul ambalajului, iar 
pentru m�rfurile periculoase, denumirea lor general recunoscut�; 
    g) num�rul coletelor, marcajele speciale �i numerele lor; 
    h) greutatea brut� sau cantitatea astfel exprimat� a m�rfii; 
    i) cheltuielile aferente transportului (pre� de transport, cheltuieli 
accesorii, taxe de vam� �i alte cheltuieli survenite de la încheierea 
contractului �i pîn� la eliberare); 
    j) instruc�iunile necesare pentru formalit��ile de vam� �i altele; 
    k) indica�ia c� transportul este supus regimului stabilit prin 
prezenta conven�ie �i nici unei alte clauze contrare. 
    2. Dac� este cazul, scrisoare de tr�sur� trebuie s� con�in� �i 
indica�iile urm�toare: 
    a) interzicerea transbord�rii; 
    b) cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa; 
    c) totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea m�rfii; 
    d) valoarea declarat� a m�rfii �i suma care reprezint� interesul 
special la eliberare; 
    e) instruc�iunile expeditorului c�tre transportator cu privire la 
asigurarea m�rfii; 
    f) termenul convenit în care transportul trebuie s� fie efectuat; 
    g) lista documentelor remise transportatorului. 
    3. P�r�ile pot insera în scrisoarea de tr�sur� orice alt� indica�ie 
pe care ele o consider� util�.” 
           Prin urmare, în temeiul prevederilor legale men�ionate mai sus, 
scrisoarea de tr�sur� face dovada, pân� la proba contrarie, a 
condi�iilor contractului de transport �i a primirii m�rfii de c�tre 
transportator. 
           În sprijinul celor de mai sus, pledeaz� �i prevederea art. 30 din 
Decret din care rezult� c� dac� destinatarul nu indic� transportatorului 
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anumite nereguli în leg�tur� cu starea m�rfii, se consider� c� bunurile 
au fost primate în starea descris� în CMR. 
           Având în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c� organele 
de inspec�ie fiscal� ar fi trebuit s� verifice facturile fiscale �i scrisorile 
de transport interna�ional (CMR) din punct de vedere al prevederilor 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, a Hot�rârii Guvernului nr. 44 / 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, �i a Decretul nr. 451/1972 privind aderarea 
Republicii Socialiste România la Conven�ia referitoare la contractul de 
transport interna�ional de m�rfuri pe �osele (CMR). 
           De asemenea, din dosarul cauzei nu rezult� dac� organele de 
inspec�ie fiscal� au analizat eventuale clauze privind condi�iile de 
livrare, prev�zute fie în factura proforma, fie în eventuale contracte de 
prest�rii servicii încheiate de societatea contestatoare cu societatea din 
Italia, existând posibilitatea ca transportul bunurilor prelucrate s� fie în 
sarcina propietarului bunurilor supuse prelucr�rii. 
           Condi�ia de livrare ex factory este înscris� în factura proforma 
emis� de societatea din Italia, iar în factura nr. …din …2010 emis� de 
SC X SRL este înscris� condi�ia de livrare Free delivery. 
           Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� ar fi trebuit s� verifice 
dac� SC X SRL a încasat de la client contravaloarea prest�rii de 
servicii, documentul justificativ fiind dovada pl��ii tranzac�iei, simpla 
constatare (prin adresa) ca CMR-urile nu sunt semnate �i �tampilate 
de c�tre destinatar nu îi poate lua contestatoarei dreptul de scutire de 
tax� pe valoarea ad�ugat� pentru opera�iunile privind livr�rile 
intracomunitare de bunuri, în condi�iile în care petenta poate face 
dovada c� bunurile au p�r�sit teritoriul României dup� efectuarea 
lucr�rilor. 
            În acela�i sens este �i punctul de vedere al Direc�iei de 
legisla�ie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finan�elor Publice 
exprimat la o spe�� similar�. 
           Astfel, Direc�ia de legisla�ie în domeniul TVA din cadrul 
Ministerului Finan�elor Publice precizeaz�: 
„( ) potrivit practicii comunitare în domeniu, organele fiscale trebuie 
s� aib� în vedere totodat� prevalen�a fondului asupra formei în ceea ce 
prive�te analiza documentelor de transport. 
            Astfel, inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor 
st�rilor de fapt �i raporturilor juridice care sunt relevante pentru 
impunere, organului fiscal revenindu-i sarcina de a motiva decizia de 
impunere pe baza de probe sau constat�ri proprii. În astfel de situa�ii 
intervine rolul inspectorului fiscal, care poate stabili dac� 
opera�iunea în cauz� este real� sau nu �i, în consecin��, dac� se 
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consider� sau nu justificat� acordarea dreptului de deducere, 
respectiv colectarea taxei.”  
 
            Referitor la principiile generale de conduit� în 
administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat O.G. nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  precizeaz�: 
„ART. 5 
Aplicarea unitar� a legisla�iei  
Organul fiscal este obligat s� aplice unitar prevederile legisla�iei 
fiscale pe teritoriul României, urm�rind stabilirea corect� a 
impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat.” 
 
            Articolul 6 din actul normativ anterior men�ionat stipuleaz� c�: 
„Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor 
�i competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� 
adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete 
asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�.” 
 
            Articolul 7 din acela�i act normativ prevede: 
„(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea 
de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele 
necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a 
contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i 
va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui 
caz. 
(3) Organul fiscal are obliga�ia s� examineze în mod obiectiv 
starea de fapt, precum �i s� îndrume contribuabilii pentru 
depunerea declara�iilor �i a altor documente, pentru corectarea 
declara�iilor sau a documentelor, ori de câte ori este cazul.” 
 
            Fa�� de textele de lege invocate �i de cele prezentate în fapt se 
re�in urm�toarele: 
- Codul de procedur� fiscal� reglementeaz� un principiu de baz� din 
activitatea organelor fiscale �i anume principiul aplic�rii unitare a 
legisla�iei, urm�rind stabilirea corect� a impozitelor �i taxelor 
datorate bugetului general consolidat. 
             Pentru stabilirea corect� a impozitelor �i taxelor inspec�ia 
fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i a 
raporturilor juridice care sunt relevante pentru impunere. 
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           În consecin�� se vor aplica prevederile art. 216 alin.(3) din 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 
92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
„CAP. 4 Solu�ii asupra contesta�iei 
ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(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.”, 
urmând a se va desfiin�a par�ial Deciziei de impunere nr. .../2010 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�.”  
 
             Prin ORDINUL MINISTRULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 519 
din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
„12.6. În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are total� 
sau par�ial� a actului atacat, în considerentele deciziei se vor 
prezenta numai motivele care au condus la desfiin�are. 
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. 
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 
considerentelor deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în 
sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
 
            HOT�RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 1050 din  1 iulie 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
la pct. 102.5 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.” 
 
           Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
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administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 
92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 
 

D E C I D E : 
 
 
            Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr. .../2010 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, încheiat� de c�tre Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal�, pentru suma de ... lei reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat� stabilit� suplimentar,   
urmând ca în termen de 30 de zile de la data comunic�rii s� se 
încheie un nou act de control de c�tre o alt� echipa de control, 
conform celor men�ionate în cuprinsul deciziei.  
 
 
             Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 luni 
de la comunic�re. 
 
 

 
Director Executiv 


