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D  E  C  I  Z  I  A 
 

Nr.  8   din  …..2009 
     
Privind : soluŃionarea contestaŃiei formulatã de S.C. ….. S.R.L. cu sediul în  mun.  

….., jud. Teleorman, înregistratã la DirecŃia Generalã a FinanŃelor    
Publice a judeŃului Teleorman sub nr. …../…..2009.  

 
DirecŃia Generalã a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman-Biroul SoluŃionare 

ContestaŃii, a fost sesizatã de .....-Teleorman, prin Adresa nr. ...../.....2009, cu privire la 
contestaŃia formulatã de S.C. ..... S.R.L.  cu  sediul social in mun. ....., jud. Teleorman, 
ocazie cu care organul care a încheiat actul atacat a înaintat dosarul cauzei, împreuna 
cu Referatul  privind propunerile de soluŃionare nr. ...../.....2009.  

Petenta contestã mãsurile dispuse prin Decizia de impunere nr. …../…..2009, 
sinteza Raportului de inspecŃie fiscalã nr. …../…..2009, întocmite de .....-Teleorman, prin 
care i-au fost stabilite obligaŃii fiscale suplimentare, în cuantum total de ….. lei,  astfel: 

 
• ….. lei -taxã pe valoarea adaugatã aferentã plãtii în naturã a arendei; 
• ….. lei -accesorii aferente taxei pe valoarea adaugatã. 

 
De asemenea, deopotriva, autoarea cererii contesta Dispozitia de masuri nr. 

…../…..2009. 
ContestaŃia a fost depusã în termenul legal reglementat de art. 207 alin.(1) din 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 

Fiind indeplinite şi celelalte proceduri de contestare prevãzute de lege, DirecŃia 
Generalã a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este competentã sã soluŃioneze pe 
fond cauza . 

 
I. Petenta a contestat mãsurile dispuse prin Decizi a de impunere nr. 

…../…..2009, sinteza Raportului de inspec Ńie fiscalã nr. …../…..2009, intocmite de 
organele de inspec Ńie fiscalã, solicitând revocarea actelor administra tiv- fiscale 
men Ńionate, pe care le considerã nelegale, pentru urmat oarele motive: 

-distribuirea în naturã a unor produse cu titlu de arendã nu constituie act de 
comerŃ în sensul art. 5 din Codul Comercial, în cauzã fiind vorba despre o cheltuialã a 
societaŃii şi nu de venit; 

-nu este aplicabil nici art. 126 din Codul fiscal, întrucât pentru a fi livrare de bunuri 
trebuie sa fie indeplinitã cerinŃa transferului produselor cu platã, iar contractul de arendã 
nu este un contract de prestãri de servicii; 
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-articolele invocate de organele de control se referã numai la relatii între doi sau 
mai multi plãtitori de T.V.A. şi nicidecum la relaŃiile dintre un plãtitor de T.V.A.( arendaş) 
şi mai mulŃi deŃinãtori de mici suprafeŃe agricole şi care conform legii nu sunt plãtitori de 
T.V.A.; 

-potrivit art. 141 litera k din Legea 571/2003, arenda este exceptatã de la plata 
T.V.A.; 

-susŃine de asemenea cã în procesele având acest obiect, Curtea de Apel 
Bucureşti a stabilit cã nu existã nici o excepŃie dintre cele prevãzute de art. 141 al.2 
litera k din Legea nr. 571/2003, astfeI cã societãŃile comerciale nu datoreazã T.V.A. 
stabilit suplimentar în cazul contractelor de arendare(pentru exemplificare anexeazã in 
copie decizia nr. ….. din …..2008 a CurŃii de Apel Bucureşti secŃia 8-a Civilã, decizie 
definitivã şi irevocabilã. 
 

II. Din Raportul de inspec Ńie fiscalã nr. …../…..2009, a şa cum este sintetizat 
în Decizia de impunere nr. …../…..2009, acte intocm ite de organele de inspec Ńie 
fiscalã se retin urmãtoarele: 

 
Perioada verificatã : …..2006 - …..2008.  
Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Titlului VI din H.G. nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 şi a avut ca obiectiv 
modul de inregistrare a T.V.A. deductibilã, colectatã, de determinare a T.V.A de 
rambursat sau de platã şi respectarea termenelor de platã a acesteia cãtre bugetul 
general consolidat.  

În ceea ce priveşte T.V.A. colectatã. 
În raportul de inspecŃie fiscalã se face menŃiunea cã T.V.A. colectatã se 

determinã conform art. 137 şi 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la baza de impozitare şi cotele de 
impozitare .  

În urma verificãrii s-au constatat urmatoarele:  
În anii: 2006 -luna ….., 2007 -luna ….., 2008-luna ….., agentul economic a Iivrat 

arendatorilor produse agricole, reprezentand plata arendei conform contractelor de 
arendã incheiate, in suprafaŃã de ….. ha teren arabil (anexa nr.5), fãra a colecta T.V.A., 
contrar prevederilor art.130 din Legea nr. 571 /2003 a Codului Fiscal şi al prevederilor 
pct.8 , alin.(1) , lit.b) şi alin.(2) din Normele de aplicare a Titlului, VI din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004 , cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare. 

În consecinŃã,organele de inspecŃie fiscalã mentioneazã cã agentul economic 
trebuia sã trateze separat cele douã operaŃiuni , adicã, pe de o patre sã înregistreze 
cheltuiala cu arenda - ca o prestare de serviciu efectuatã de arendator - , iar pe de alta 
parte sã înregistreze Iivrarea de produse agricole, operaŃiunea fiind taxabilã in temeiul 
dispoziŃiilor art. 128 , alin.(1) coroborat cu art.130 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, urmand ca la finalul operaŃiunilor sã compenseze datoria privind arenda cu 
creanta rezultatã din livrarea produselor agricole.  

Livrãrile de produse agricole efectuate pentru plata arendei au fost în sumã totalã 
de 264.763,00 lei din care:  
- pentru anul 2006 = ….. lei;   
- pentru anul 2007 = ….. lei;   
- pentru anul 2008 = ….. lei.  
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Ca urmare a deficienŃelor constatate, organele de inspecŃie fiscalã au stabilit o 
T.V.A suplimentarã de platã in suma de ….. lei (…..*19%).  

Pentru diferenŃele constatate, reprezentanŃii ….. au calculat majorãri de întarziere 
in suma de ….. lei, în temeiul art. 116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedurã 
Fiscalã republicat. Majorãrile de întârziere sunt calculate pentru perioada …..2007-
…...2009. 

 
III. Organele de revizuire având în vedere document ele existente la dosarul 

cauzei, motivele invocate de petentã în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor de inspec Ńie fiscalã, actele normative in vigoare la data pro ducerii 
fenomenului economic, retin: 

 
 S.C. ….. S.R.L.  are sediul social in mun. ….., jud. Teleorman, este înregistratã la 
O.R.C Teleorman sub nr. …../…../1991, C.U.I. ….., atribut fiscal RO  având ca obiect de 
activitate cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante, cod CAEN ….., fiind 
reprezentatã de D-l ….., in calitate de administrator. 

 
 
1. În ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugatã af erentã plã Ńii in naturã a 

arendei, în cuantum total  de ….. lei.  
 

Cauza supusã solu Ńionarii D.G.F.P. Teleorman este de a stabili legali tatea 
mãsurilor organelor de inspec Ńie fiscalã care au dispus peti Ńionarei colectarea 
taxei pe valoarea adaugatã, aferentã produselor aco rdate arendatorilor în anii 
2006, 2007 şi 2008, în condi Ńiile în care autoarea cererii considerã opera Ńiunea în 
cauzã drept neimpozabilã. 

În fapt ,  pe perioada supusã inspecŃiei fiscale, petenta a acordat arendatorilor 
produse rezultate din exploatarea terenurilor acestora, în schimbul dreptului de folosinŃã, 
fãrã a inregistra T.V.A. colectatã aferentã plãŃii în naturã a arendei. 

Organele de soluŃionare in fundamentarea soluŃiei ce urmeazã a fi adoptatã au 
avut in vedere faptul cã arenda în agriculturã  reprezintã darea în folosinŃã şi 
posesiune, pe baza de contract, pe o perioada concretã de timp, cu platã, a terenurilor şi 
a altor bunuri agricole.  

Subiectii contractului de arendã sunt: 
1. arendatorul - persoanã fizicã (individ) sau persoanã juridicã (organizaŃie, 
întreprindere) care este proprietarul legal sau alt posesor legal al bunurilor agricole 
transmise în arendã. 
2. arendaşul - persoana fizicã şi/sau persoana juridicã, cu domiciliul (sediul) în 
România, care ia în arendã bunuri agricole. Cel care are obligaŃia legala sã achite 
impozitele cãtre stat este arendasul, dacã prin contract nu se prevede altfel, in cazul 
nostru S.C. ….. S.R.L.. 

În sensul celor prezentate organele de soluŃionare au reŃinut cã S.C. ….. S.R.L., 
în calitatea sa de arendas  are doar dreptul de exploatare a terenurilor, nedetinând 
calitatea de proprietar al acestora, contractul de arendare nefiind translativ de 
proprietate, arendatorii efectuand o prestare de servicii constând in arendarea terenului, 
iar arendaşul (petenta în cazul nostru), efectuand o livrare  de bunuri cãtre arendatori, în 
contul obligatiei de platã, ca urmare a prestãrii de servicii efectuate de acesta. 

De asemenea au mai retinut cã arendatorii, în calitatea lor de proprietari, pe 
întreaga duratã a contractelor au pierdut dreptul de folosinŃã asupra terenurilor. 
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Pentru considerentele menŃionate, organele de revizuire reŃin faptul cã agentul 
economic avea obligatia sã colecteze taxa pe valoarea adaugatã aferentã plãŃii în naturã 
a arendei, la nivelul sumei de ….. lei. 

 
În drept ,  cauza îşi gãseşte soluŃionarea în prevederile Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu dispoziŃiile H.G. nr. 
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în care se precizeazã: 

*Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
[…] 
Operatiuni impozabile 
    ART. 126 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt operaŃiuni impozabile în România cele care 

îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii: 
a) operaŃiunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o 

livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu platã; 
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 

România, in conformitate cu prevederile art. 132 şi 133; 
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizatã de o persoanã 

impozabilã, astfel cum este definitã la art. 127 alin. (1), actionand ca atare; 
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sã rezulte din una dintre activitaŃile 

economice prevãzute la art. 127 alin. (2); 
[...] 

ART. 127 
    (1) Este consideratã persoanã impozabilã orice persoanã care desfasoarã, de o 

manierã independentã şi indiferent de loc, activitãŃi economice de naturã celor prevãzute 
la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitaŃi. 

    (2) În sensul prezentului titlu, activitãtile economice cuprind activitaŃile 
producãtorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitãŃile extractive, 
agricole  şi activitãŃile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie 
activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obŃinerii 
de venituri cu caracter de continuitate. 

 [...] 

Livrarea de bunuri 
    ART. 128 
(1) Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri 

ca şi un proprietar. 
[...] 
(4) Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu platã urmatoarele operaŃiuni: 
[...] 
b) preluarea de cãtre o persoana impozabilã a bunurilor mobile achiziŃionate sau 

produse de cãtre aceasta pentru a fi puse la dispoziŃie altor persoane în mod gratuit, 
dacã taxa aferentã bunurilor respective sau pãrŃilor lor componente a fost dedusã total 
sau parŃial; 

 […] 
ART. 130 
În cazul unei operaŃiuni care implicã o livrare de bunuri şi/sau o prestare de 

servicii in schimbul unei livrari de bunuri şi/sau prestãri de servicii, fiecare persoanã 
impozabilã se considerã ca a efectuat o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii cu 
platã. 
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[...] 
ART. 137 
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugatã este constituitã din: 
[...] 
e) în cazul schimbului prevãzut la art. 130 şi, în general, atunci cand plata se face 

partial ori integral in naturã sau atunci când valoarea plãtii pentru o livrare de bunuri sau 
o prestare de servicii nu a fost stabilitã de pãrŃi sau nu poate fi usor stabilitã, baza de 
impozitare se considerã ca fiind valoarea normalã pentru respectiva livrare/prestare. 
Este consideratã ca valoare normalã a unui bun/serviciu tot ceea ce un cumparator, 
care se aflã in stadiul de comercializare unde este efectuatã operaŃiunea, trebuie sã 
plãteascã unui furnizor/prestator independent in interiorul tãrii, in momentul in care se 
realizeazã operaŃiunea, in condiŃii de concurentã, pentru a obŃine acelaşi bun/serviciu. 

[…] 
*H.G.nr.44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal(publicatã in M.O.nr 112 din 6 februarie 
2004), cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

[…] 
Norme metodologice: 

          
 8. (1) OperaŃiunile prevazute la art. 130 din Codul fiscal, includ orice livrãri de 

bunuri/prestari de servicii a cãror platã se realizeaza printr-o altã livrare/prestare, 
precum: 
 [...]     

b) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a arendei, care 
constituie o prestare de servicii. 

(2) Fiecare operaŃiune din cadrul schimbului este tratatã separat aplicându-se 
prevederile prezentului titlu in funcŃie de calitatea persoanei care realizeazã 
operaŃiunea, cotele şi regulile aplicabile fiecarei operaŃiuni in parte. 

[…] 
Astfel, din actele normative citate anterior se reŃine cã acordarea produselor 

agricole arendatorilor în schimbul subscrierii dreptului de folosinŃã asupra terenului 
agricol intrã în sfera de aplicare a T.V.A. întrucât are loc transferul dreptului de 
proprietate asupra bunurilor din proprietatea societãtii in schimbul dreptului de folosinŃã 
asupra pãmântului arendatorilor. 

În sensul celor reŃinute mai sus incadrând operaŃiunea in cauzã drept impozabilã 
este şi punctul de vedere al M.F.P. –Directia Generalã LegislaŃie Impozite Indirecte, 
referitor la o speŃã similarã, punct de vedere exprimat prin Adresa nr. …../…..2006, 
înregistratã la D.G.F.P.Teleorman sub nr. …../…..2006, in care se precizeazã: 

 “Prin arendare potrivit prevederilor din Legea nr. 6 5/1998 pentru 
modificarea şi completarea Legii arendãrii nr. 16/1994, se in Ńelege contractul 
incheiat intre proprietar uzufructuar sau alt de Ńinãtor legal de bunuri agricole 
denumit arendator şi arenda ş cu privire la exploatarea bunurilor agricole, pe o  
duratã determinatã şi la un pre Ń stabilit de pãrti. 

Plata în naturã a arendei constituie o opera Ńiune care implicã o prestare de 
serviciu în schimbul unei livrãri de bunuri, respec tiv serviciul de arendare şi plata 
sa in natura, care constituie o livrare de bunuri. ”  

Organele de solutionare  reŃin ca Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare nu reglementeazã platã în naturã a arendei  ca 
operaŃiune scutitã de T.V.A..  
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Cu privire la aceastã încadrare se reŃine cã arendarea este o operaŃiune de 
punere la dispoziŃie a terenului agricol, scutitã de plata taxei pe valoarea adaugatã, iar 
plata in naturã a arendei (speta de fatã)  reprezintã plata serviciului de arendare care 
constituie o livrare de bunuri, respectiv produse agricole pentru care societatea are 
obligaŃia colectãrii taxei pe valoarea adaugata aferentã(astfel neputand fi aplicabile 
speŃei prevederile art. 141 lit k din Codul fiscal, invocate de autoarea cererii). 

În consecinŃa, arendarea şi plata în naturã a arendei sunt doua opera Ńiuni 
distincte , prima scutitã de taxa pe valoarea adãugatã, iar cea de a doua fiind o 
operaŃiune care se cuprinde in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. 

Organul de revizuire nu poate reŃine în soluŃionarea favorabilã a cauzei punctul 
de vedere al petiŃionarei, care nu considerã plata în naturã a produselor(livrarea) cãtre 
arendatori drept operaŃiune impozabilã,  deoarece in conformitate cu prevederile legale 
în materie fiscalã la data producerii fenomenului economic dedus judecãŃii, operaŃiunea 
de livrare de produse, atrage dupã sine operaŃiunea de facturare, livrarea în cauzã, în 
sensul prevederilor  Codului fiscal, nefiind scutitã de la plata taxei pe valoarea adaugatã. 

În sustinerea acestui punct de vedere, trebuie sã se reŃinã şi faptul cã persoana 
juridica plãtitoare de taxã pe valoarea adãugatã, pentru desfãsurarea activitaŃii de 
productie agricolã a efectuat diverse aprovizionãri, pentru care pe bazã de documente 
legale şi-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugatã, iar producŃia 
realizatã a fost valorificatã atât prin vanzarea la terŃi, operaŃiune pentru care a colectat 
taxa pe valoarea adaugatã, cât şi prin acordarea in naturã a arendei. 

În ceea ce priveşte susŃinerea petentei cã distribuirea in natura a unor produse cu 
titlu de arendã, nu constituie acte(fapte) de comerŃ in sensul art. 5 din Codul comercial, 
mentionam urmãtoarele: 

-o astfel de activitate are natură comercială, întrucât art. 4 din Codul Comercial 
instituie o prezumŃie de comercialitate pentru toate celelalte contracte si obligaŃiii ale 
unui comerciant, dacã nu sunt de naturã civilã sau dacã contrariul nu rezultã din însusi 
actul; 

-în aceastã opinie deşi prezumŃia de comercialitate poate fi răsturnată, în speŃă 
nu se poate reŃine că obligaŃiile asumate de societatea petiŃionarã prin contractul de 
arendă au natură civilă, întrucât lucrarea terenului în baza contractului de arendă, care 
are caracterul unor prestări de servicii, îl constituie chiar obiectul de activitate al 
petentei, contractul de arendare nefiind străin de activitatea desfãsurata de aceasta; 

-având în vedere ca arendatorul este necomerciant, pentru el, contractul de 
arendă este unul civil, fiind faptă de comerŃ numai pentru S.C. ….. S.R.L.; 

-această situaŃie este însă reglementată de art. 56 din Codul comercial, aspect 
confirmat şi de dispoziŃiile art. 945 din Codul Comercial, din aceste dispoziŃii rezultând 
că faptele de comerŃ unilaterale sau mixte sunt guvernate de legea comercială pentru 
ambele părŃi, chiar dacă pentru una dintre ele, actul juridic are caracter civil.  

Referitor la trimiterea contestatoarei la una dintre soluŃiile adoptate în speŃe 
silmilare, respectiv soluŃia datã de Curtea de Apel Bucureşti prin decizia nr. 
…../…..2008, este de reŃinut cã aceste solutii sunt aplicabile numai speŃelor în cauzã. 

Având în vedere argumentele prezentate, urmeazã sã fie respinsã ca 
neîntemeiatã  contesta Ńia, pentru suma de …..  lei, reprezentând taxã pe valoarea 
adaugatã, menŃinându-se constatãrile organelor de inspecŃie fiscalã. 
 

2. Referitor la suma în cuantum  total de ….. lei, insemnând accesorii 
aferente debitului suplimentar reprezentând taxã pe  valoarea adaugatã.   
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Cauza supusã solu Ńionãrii Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 
judetului Teleorman, este de a stabili dacã peti Ńionara datoreazã accesoriile în 
cauzã, în condi Ńiile în care nu a achitat la termen debitul repreze ntând taxã pe 
valoarea adaugatã. 

 
În fapt , organele de revizuire reŃin cã stabilirea acestora în sarcina petentei 

reprezintã mãsura accesorie in raport cu debitul.  
Întrucât in sarcina petiŃionarei a fost reŃinut ca fiind datorat debitul de natura taxei 

pe valoarea adaugatã in cuantum total de ….. lei, aceasta datoreazã şi  majorarile de 
intârziere aferente, calculate de inspectorii fiscali pentru perioada …..2007-…..2009, la 
nivelul sumei totale de ….. lei. 

 
Principiului de drept accesorim sequitur principale  îşi gãseste deasemenea 

aplicabilitatea în speŃa de fatã. 
 
În drept, cauza îşi gãseste soluŃionarea în prevederile art. 116 din O.G. nr. 

92/2003 privind  Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare, în care se stipuleazã: 

*O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscalã, republicatã(M.O. nr. 
863/26.09.2005), cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

[...]   
ART. 116 
    Majorãri de intârziere 
(1) Majorãrile de întârziere se calculeazã pentru fiecare zi de întârziere, începând 

cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenŃã şi pânã la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. 

[...] 
(5) Nivelul majorãrii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi 

poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
 [...] 

Dupã a treia republicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã 
fiscalã(M.O. nr. 513/31.07.2007), dispoziŃiile art. 120, au preluat în esenŃã soluŃia 
legislativã cuprinsã in textul fostului art. 116, conservând reglementarea legalã 
anterioara. 

În aceste condiŃii contesta Ńia îndreptatã împotriva sumei în cuantum total de 
….. lei, reprezentând majorãri de întârziere aferen te taxei pe valoarea adaugatã, 
urmeazã sa fie respinsã ca neîntemeiatã. 

 
3. In ceea ce prive şte contesta Ńia formulatã împotriva Dispozi Ńiei de mãsuri 

nr. …../…..2009.  
 

Cauza supusã solu Ńionarii Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 
jude Ńului Teleorman, este de a stabili dacã are competen Ńa materialã pentru a se 
investi în solu Ńionarea cererii formulatã împotriva Dispozi Ńiei de mãsuri nr.  
…../…..2009. 

 

În fapt , se reŃine cã dispoziŃia în cauzã nu se referã la stabilirea de impozite, taxe  
şi accesorii aferente, ci la alte mãsuri dispuse în sarcina petiŃionarei. 
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Organul de soluŃionare constatã astfel cã cererea formulatã de petentã nu intrã în 
competenŃa sa materialã.  

 
În drept , Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 1939/2004 pentru aprobarea 

formularului ”DispoziŃie privind mãsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscalã”, cod  
14.13.27.18, la pct. 1 din Anexa 2 InstrucŃiunile de completare a formularului, prevede: 

“1. Formularul DispoziŃie privind mãsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscalã 
reprezintã actul administrativ fiscal emis de organele de inspecŃie fiscalã in aplicarea 
prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a indeplini masurile stabilite. 
Nu va cuprinde mãsuri referitoare la sumele pe care  contribuabilii le datoreazã 
bugetului general consolidat al statului”. 

Întrucãt mãsurile în cauzã nu vizeazã stabilirea obligaŃiilor fiscale ale 
contestatoarei,  dispoziŃia de mãsuri nu are caracterul unui titlu de creanŃã, aceasta 
intrând în categoria altor acte administrativ fiscale. 

Se reŃine cã soluŃionarea contestaŃiei pentru acest capãt de cerere intrã în 
competenŃa organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat, potrivit 
dispoziŃiilor pct. 5.2. din Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscalã, republicatã coroborate cu prevederile art. 209 alin. (2) din 
O.G. nr.92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv: 

* Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscala, republicatã (M.O. nr. 893/06.10.2005); 

[...] 
5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi Ńia de mãsuri [...]; 
[...] 
*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã (in M.O. nr. 

513/31.07.2007), cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
[...] 
ART. 209 
Organul competent 
[…] 
(1) Contesta Ńiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale se 

solu Ńioneazã de cãtre organele fiscale emitente. 
[…]     
În consecinŃã, organul competent sã solu Ńioneze contesta Ńia îndreptatã 

împotriva Dispozi Ńiei de mãsuri nr. …../…..2009, este….., în calitate  de organ care a 
încheiat actul atacat. 
 
 

* 
*     * 

 
 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arãtate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscala, 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, directorul executiv al D.G.F.P. Teleorman 
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D  E  C  I  D  E : 
 
 
 
Art.1  Respingerea contesta Ńiei  formulatã de S.C. ….. S.R.L. cu sediul social în 

mun. ….., jud. Teleorman ca neîntemeiatã  pentru suma în cuantum total de ….. lei , 
reprezentând: 

 
• ….. lei -taxã pe valoarea adaugatã aferentã plãŃii în naturã a arendei; 
• ….. lei -accesorii aferente taxei pe valoarea adaugatã. 

 
Art. 2. În temeiul dispoziŃiilor art. 209 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 

de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se declinã 
competenŃa de soluŃionare a capatului de cerere privind DispoziŃia de mãsuri nr. 
…../…..2009, în favoarea….., iniŃiindu-se demersurile legale in acest sens; 

 
Art.3.  Prezenta decizie a fost redactata în 4(patru) exemplare toate cu valoare de 

original comunicate celor interesaŃi ;  
  
 Art.4.  Prezenta decizie poate fi atacatã la instanŃa judecatoreascã de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicãrii . 
  

Art.5. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 
 
 
 
 
 
 
                                                    Comãnescu Lefterie                                            
 

           …..     
 
 
 


