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DECIZIA NR.95 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 

 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� 
de Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei formulat� de SC X 
SRL ..., cu sediul în  ..., Pia�a …, bloc ..., jude�ul ....  
 
         Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. 
.../...2009 emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. .../...2009, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, catre 
bugetul consolidat al statului,  a sumei de ... lei, reprezentând: 

-  ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 

-    ... lei - major�ri de intârziere aferente tax� pe valoarea ad�ugat�  

           De asemenea, societatea comercial� contest� Dispozitia nr. 
.../...2009 privind m�surile stabilite de organele de inspectie fiscal�.  

Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., constatând c� 
sunt indeplinite dispozi�iile art. 205, art.206 �i art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

           I. Prin contesta�ia formulat�, societatea contestatoare sus�ine 
c�, m�surile dispuse prin raportul de inspec�ie fiscal� �i decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare constând în taxa pe 
valoarea ad�ugat� sunt netemeinice �i nelegale, motivând urm�toarele: 

   - SC X SRL ...a încheiat, contractul de asociere, autentificat sub nr. 
.../...2008, al c�rui obiect const� în asocierea în vederea edific�rii unei 
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construc�ii pe terenul proprietatea personal� a administratorului societ��ii 
..., care este în acela�i timp �i asociat al SC X SRL ...;   

   - prin acela�i contract, p�r�ile au convenit ca, SC X SRL ...„s� suporte 
par�ial cheltuielile de construc�ie, în vederea edific�rii a 3 camere �i garaj 
la parter �i o camer� la demisol, aflat� în indiviziune for�at� �i perpetu�”; 

   - destina�ia construc�iei respective urmeaz� a fi: sediul social al 
societ��ii �i arhiv� (la parter) �i spa�iu pentru depozitarea medicamentelor 
�i altor m�rfuri destinate comercializ�rii (la demisol), conform obiectului 
de activitate, iar garajul urmeaz� a fi utilizat pentru parcarea unuia dintre 
autoturismele aflate în patrimoniul societ��ii; 

   - potrvit aceluia�i contract de asociere, „ La finalizarea lucr�rilor de 
construire, proprietara construc�iei se oblig� s� constituie, în favoarea SC 
X SRL ..., un drept de folosin�� pe toat� durata existen�ei societ��ii, 
asupra înc�perilor a c�ror cheltuieli de construire au fost suportate de 
aceasta […]”; 

   - dreptul de folosin��, al SC X SRL ..., asupra p�r�ilor din imobil, 
men�ionate mai sus, nu a fost constituit, intrucât, lucr�rile de construc�ii 
nu au fost finalizate, durata de execu�ie a lacestora, prev�zut� in 
autoriza�ia de construire nr. .../...2008, fiind de 36 luni, calculat� de la 
data începerii efective a lucr�rilor.  

           Fa�� de cele sus�inute, societatea contestatoare consider� c�, 
îndepline�te condi�iile de exercitare a dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea aferent� acestor achizi�ii, achizi�ii ce sunt destinate opra�iunilor 
taxabile ale societ��ii, astfel c�, solicit� admiterea contesta�iei, a�a cum a 
fost formulat�,  

           II. Prin raportul de inspec�ie fiscala, inregistrat sub nr. 
.../...2009, care a stat la baza Deciziei de impunere nr. .../...2009, 
organele de inspec�ie fiscal�, au constatat urmatoarele: 

În perioada 01.05.2008 – 31.12.2008, societatea contestatoare a 
dedus, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de ... lei, aferent� unor 
lucr�ri de construc�ii montaj �i achizi�ii de materiale de construc�ii utilizate 
pentru construirea unui imobil situat în localitatea  ..., strada ..., nr. ..., în 
condi�iile în care titularul Autoriza�iei de construire nr. .../...2008 este d-na 
..., asociat �i administrator al SC X SRL ... 

Ca document justificativ pentru deducerea taxei pe valoarea 
ad�ugat�, SC X SRL ...a prezentat organelor de inspec�ie fiscal� 
Contractul de asociere, autentificat sub nr. .../...2008, încheiat între d-na 



 
     ����

 
 

  

3 

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

... �i SC X SRL ..., având ca obiect „asocierea în vederea edific�rii unei 
construc�ii pe terenul proprietate personal� a d-nei ..., teren situat în 
localitatea  ..., str. ..., nr. ...” 

Potrivit acestui contract, „cheltuielile de construc�ie a trei camere �i 
garaj la parter precum �i una camer� la demisol, împreun� cu cota 
aferent� suprafe�ei acestora din p�r�ile de folosin�� comun� ale cl�dirii, 
vor fi suportate de SC X SRL ..., cheltuielile cu restul cl�dirii urmând a fi 
suportate de d-na ..., titulara dreptului de proprietate asupra terenului �i 
titular� a autoriza�iei de construire urmând a deveni proprietara exclusiv� 
a construc�iei.” 

La finalizarea construc�iei se oblig� s� constituie, în favoarea SC X 
SRL ...un drept de folosin�� pe toat� durata existen�ei societ��ii asupra 
înc�perilor a c�ror cheltuieli de construire au fost suportate de aceasta, în 
vederea stabilirii sediului firmei, pentru arhiv� �i garaj. 

Organele de inspec�ie nu au acordat drept de deducere pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei, pe motiv c�: 

   - nu se men�ioneaz� în contract actul normativ în baza c�ruia a fost 
constituit� asocierea, iar asocierea stipulat� în contract nu ndepline�te, în 
accep�iunea Codului fiscal, condi�iile unei asocieri f�r� personalitate 
juridic�; 

   - persoanele semnatare ale contractului sunt persoane afiliate, d-na ... 
de�ine 48% din capitalul social al SC X SRL ... �i îndepline�te func�ia de 
administrator al societ��ii;  

   - beneficiarul lucr�rilor de construc�ii montaj �i al materialelor de 
construc�ii utilizate pentru executarea acestor lucr�ri la imobilul situat în 
str. ..., nr. ..., este d-na ..., proprietara terenului pe care a fost construit 
imobilul �i titular� a autoriza�iei de construire;  

   - dreptul de folosin��, cu destina�ia de sediu social �i arhiv� al SC X 
SRL ...asupra p�r�ilor din imobil, a c�ror cheltuieli au fost suportate de 
societate, nu a fost constituit. 

           Pentru neplata, în termen a taxei pe valoarea ad�ugat�, organele 
de inspec�ie au calculat major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei.   

III. Avand în vedere constatarile organelor de control, 
motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada supusa verificarii, 
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invocate de societatea contestatoare �i de organele de control, se 
re�in urmatoarele: 

Cauza supusa solutionarii a fost daca, în mod legal, organele 
de inspec�ie fiscal� nu au acordat societ��ii dreptul de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� lucr�rilor de construc�ii 
efectuate pentru construirea unui imobil, apar�inând 
administratorului societ��ii, în condi�iile în care destina�ia unei p�r�i 
din construc�ia respectiv�, urmeaz� a fi: sediul social al societ��ii �i 
arhiv� (la parter) �i spa�iu pentru depozitarea medicamentelor �i 
altor m�rfuri destinate comercializ�rii (la demisol), conform 
obiectului de activitate, iar garajul urmeaz� a fi utilizat pentru 
parcarea unuia dintre autoturismele aflate în patrimoniul societ��ii. 

În fapt, intre SC X SRL ...�i d-na ..., asociat �i administrator al SC X 
SRL ...a fost încheiat Contractul de asociere, autentificat sub nr. 
.../...2008, având ca obiect „asocierea în vederea edific�rii unei construc�ii 
pe terenul proprietate personal� a d-nei ..., teren situat în localitatea  ..., 
str. ..., nr.8.” 

Prin contractul men�ionat mai sus, se prev�d urm�toarele: 

   - cheltuielile de construc�ie a trei camere �i garaj la parter precum �i 
una camer� la demisol, împreun� cu cota aferent� suprafe�ei acestora 
din p�r�ile de folosin�� comun� ale cl�dirii, vor fi suportate de SC X SRL 
..., cheltuielile cu restul cl�dirii urmând a fi suportate de d-na ..., titulara 
dreptului de proprietate asupra terenului �i titular� a autoriza�iei de 
construire urmând a deveni proprietara exclusiv� a construc�iei; 

   - la finalizarea construc�iei se oblig� s� constituie, în favoarea SC X 
SRL ...un drept de folosin�� pe toat� durata existen�ei societ��ii asupra 
înc�perilor a c�ror cheltuieli de construire au fost suportate de aceasta, în 
vederea stabilirii sediului firmei, pentru arhiv� �i garaj. 

Având în vedere prevederile contractului de asociere, în perioada 
01.05.2008 - 31.12.2008, societatea contestatoare a dedus, tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� total� de ... lei, aferent� lucr�rilor de 
construc�ii montaj �i achizi�ii de materiale de construc�ii utilizate pentru 
construirea imobilului situat în localitatea  ..., strada ..., nr. ....  

Organele de inspec�ie nu au acordat drept de deducere pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor lucr�ri motivând urm�toarele: 

   - beneficiarul lucr�rilor de construc�ii montaj �i al materialelor de 
construc�ii utilizate pentru executarea acestor lucr�ri la imobilul situat în 
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str. ..., nr. ..., este d-na ..., proprietara terenului pe care a fost construit 
imobilul �i titular� a autoriza�iei de construire;  

   - dreptul de folosin��, cu destina�ia de sediu social �i arhiv� al SC X 
SRL ...asupra p�r�ilor din imobil, a c�ror cheltuieli au fost suportate de 
societate, nu a fost constituit. 

           Pe de alt� parte, societatea contestatoare sus�ine c�, îndepline�te 
condi�iile de exercitare a dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
aferent� lucr�rilor de construc�ii montaj �i achizi�ii de materiale de 
construc�ii utilizate pentru construirea imobilului situat în localitatea  ..., 
strada ..., nr. ..., întrucât, destina�ia construc�iei respective urmeaz� a fi: 
sediul social al societ��ii �i arhiv� (la parter), spa�iu pentru depozitarea 
medicamentelor �i altor m�rfuri destinate comercializ�rii (la demisol), 
conform obiectului de activitate, iar garajul urmeaz� a fi utilizat pentru 
parcarea unuia dintre autoturismele aflate în patrimoniul societ��ii. 

           Totodat�, societatea sus�ine c�, dreptul de folosin��, al SC X SRL 
..., asupra p�r�ilor din imobil, men�ionate mai sus, nu a fost constituit, 
intrucât, lucr�rile de construc�ii nu au fost finalizate, durata de execu�ie a 
lacestora, prev�zut� in autoriza�ia de construire nr. .../...2008, fiind de 36 
luni, calculat� de la data începerii efective a lucr�rilor.  

           În drept, în perioada 01.05.2008 - 31.12.2008, se aplic� 
prevederile art. 145 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
         „Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 
achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul 
urm�toarelor opera�iuni: 
    a) opera�iuni taxabile;” 

           Totodat�, potrivit art 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, se prevede: 

 
         „Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 
impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost 
ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� 
îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� cuprind� 
informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5); […]”           

Aceasta se croboreaz� cu prevederile pct. 46 alin. (1) din Hot�rârea 
Guvernului nr 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 
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         “ Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului 
original al documentelor prev�zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal 
sau cu alte documente care s� con�in� cel pu�in informa�iile prev�zute 
la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu excep�ia facturilor simplificate 
prev�zute la pct. 78.[...]”  

           De asemenea, potrivit prevederilor pct. 45 alin. (1) din 
Hot�rârea Guvernului nr 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 
 
         “În sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice persoan� 
impozabil� are dreptul s� deduc� taxa din momentul în care aceast� 
persoan� inten�ioneaz� s� desf��oare o activitate economic�, cu 
condi�ia s� nu se dep��easc� perioada prev�zut� la art. 147^1 alin. (2) 
din Codul fiscal. Inten�ia persoanei trebuie evaluat� în baza 
elementelor obiective, cum ar fi faptul c� aceasta începe s� angajeze 
costuri �i/sau s� fac� investi�ii preg�titoare necesare ini�ierii acestei 
activit��i economice.” 

           La art. 147^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
se prevede: 
 
         “În situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i formalit��ile de 
exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscal� de declarare sau 
în cazul în care nu s-au primit documentele de justificare a taxei 
prev�zute la art. 146, persoana impozabil� î�i poate exercita dreptul de 
deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite 
aceste condi�ii �i formalit��i sau printr-un decont ulterior, dar nu 
pentru mai mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a 
anului care urmeaz� celui în care a luat na�tere dreptul de deducere.” 

Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine 
c� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor care au fost livrate sau 
urmeaz� s� fie livrate �i serviciilor care au fost prestate sau urmeaz� s� 
fie prestate este deductibil� doar în situa�ia în care bunurile �i/sau 
serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale 
taxabile, justificarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
efectuându-se cu factur� fiscal� care trebuie s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5), �i s� fie emis� pe numele persoanei de 
c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat�. 
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Totodat�, se re�ine c�, orice persoan� impozabil� are dreptul s� 
deduc� taxa din momentul în care aceast� persoan� inten�ioneaz� s� 
desf��oare o acivitate economic�, cu condi�ia s� nu se dep��easc� 
perioada prev�zut� la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal, astfel c�, în 
situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i formalit��ile de exercitare a 
dreptului de deducere în perioada fiscal� de declarare, persoana 
impozabil� î�i poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei 
fiscale în care sunt îndeplinite aceste condi�ii �i formalit��i sau printr-un 
decont ulterior. 

Din analiza raportului de inspec�ie fiscal� care a stat la baza 
emiterii deciziei de impunere contestat�, rezult� c� organele de inspec�ie 
fiscal� nu au acordat contestatoarei dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� pe considerentul c� aceste cheltuieli nu sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile conform prevederilor art. 145 
alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

De asemenea, prin raportul de inspec�ie inregistrat sub nr. 
.../...2009, organele de inspec�ie fiscal� au consemnat c�: 

   - în perioada 01.04. - 31.12.2008, societatea a înregistrat în eviden�a 
contabil� cheltuieli cu servicii de proiectare �i lucr�ri de construc�ii montaj 
efectuate la obiectivul „locuin�a D-P-E” din localitatea  ..., strada ..., nr. ..., 
jud. ..., în valoare total� de ... lei precum �i cheltuieli cu materialele 
utilizate la acela�i obiectiv în valoare de ... lei; 

   - pentru contravaloarea lucr�rilor de construc�ii �i a consumurilor de 
materiale de construc�ii, înregistrate pe costuri în perioada 01.04. - 
31.12.2008, societatea a înregistrat în luna decembrie 2008, venituri din 
produc�ia de imobiliz�ri corporale, în sum� de ... lei, la nivelul cheltuielilor 
efectuate la obiectivul  „locuin�a D-P-E” din localitatea  ..., strada ..., nr. 
..., jud. ..., prin opera�iunea contabil� 231 „Imobiliz�ri corporale în curs” = 
722 „Venituri din produc�ia de imobiliz�ri corporale”.  

           Se re�ine c�, la data inspec�iei fiscale, investi�ia care a f�cut 
obiectul acestor lucr�ri nu era finalizat�, finalizarea acesteia urmând s� 
se produc� în momentul termin�rii lucr�rilor prev�zute în autoriza�ia de 
construire �i înregistrarea construc�iei în Cartea funciar�. 

           Având în vedere prevederile pct. 45 alin. (1) din din Hot�rârea 
Guvernului nr 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�rora orice 
persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa din momentul în 
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care aceast� persoan� inten�ioneaz� s� desf��oare o activitate 
economic�, cu condi�ia s� nu dep��easc� perioada prev�zut� la art. 
147^1 alin. (2) din Codul fiscal. 

         Inten�ia persoanei trebuie evaluat� în baza elementelor 
obiective, cum ar fi faptul c� aceasta începe s� angajeze costuri 
�i/sau s� fac� investi�ii preg�titoare, necesare ini�ierii sau dezvolt�rii 
acestei activit��i economice. 

           Pentru solu�ionarea cauzei, se consider� relevant Cazul Cur�ii 
Europene de Justi�ie C- 110/94 (INZO), conform c�ruia chiar �i prima 
cheltuial� de investi�ie în scopul unei activit��i poate fi considerat� 
activitate economic�în sensul art. 4 din Directiva a VI-a, în prezent art. 
9 din Directiva 112/2006/CE, �i, in acest context, autorit��ile fiscale 
trebuie s� �in� cont de inten�ia declarat� a persoanei de a desf��ura 
activit��i care vor face subiectul taxei pe valoarea ad�ugat�.  

           Totodat�, Curtea a statuat c�, este obliga�ia persoanei care 
solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� s� demonstreze c� 
sunt îndeplinite toate condi��ile legale pentru acordarea deducerii �i 
art. 4 din Directiva a VI-a nu împiedic� autorit��ile fiscale s� solicite 
dovezi obiective care s� sus�in� inten�ia declarat� de a desf��ura 
activitate economic� care d� na�tere la activit��i taxabile.  

           Prin urmare, din jurispruden�a Cur�ii Europene de Justi�ie reiese c� 
exist� situa�ii în care se acord� drept de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, societ��ilor, pentru achizi�iile de bunuri �i/sau servicii efectuate 
anterior începerii activit��ii taxabile, pe baza inten�iei acestora de a 
desf��ura activit��i economice care dau na�tere la activit��i taxabile. 

           Întrucât organele de inspec�ie fiscal� nu au verificat toate 
aspectele legate de efectuarea acestei opera�iuni, raprtându-se doar la o 
parte din temeiurile de drept existente, Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului ... nu se poate pronun�a asupra legalit��ii dreptului de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� investi�iei efectuate �i 
nefinalizat� în perioada supus� verific�rii, respectiv dac� aceasta este 
destinat� utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile �i dac� sunt îndeplinite 
toate condi�iile pentru deductibilitatea TVA impuse de Codul fiscal, astfel 
se va face aplicarea art. 216 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�:  
 
         “(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 
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administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare.” 
           De asemenea, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1050/2004, prevede urm�torele:  
 
           “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 186 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.” 
 
            Pe cale de consecint�, se impune desfiintarea Deciziei de 
impunere nr. .../...2009, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, in ceea 
ce priveste taxa pe valoarea ad�ugat� in suma de ... lei si majorarile de 
intarziere de ... lei, precum si capitolul din raportul de inspectie fiscala 
referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�, pe baza c�ruia a fost emis� aceast� 
decizie, urmând a se reface controlul, si a se emite un nou act administrativ 
fiscal, in condi�iile prev�zute de lege.  
           Controlul va viza strict aceea�i perioad� si acela�i tip de impozit, 
conform celor retinute anterior. 
           Totodat�, la reverificare se vor analiza si celelalte argumente ale 
contestatoarei. 

           În ceea ce priveste contestatia formulat� impotriva Dispozi�iei 
nr. .../...2009 privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. a jude�ului ... 
prin biroul de solu�ionare a contesta�iilor are competen�a de a 
solu�iona acest cap�t de cerere, în condi�iile în care dispozi�ia 
privind m�surile nu se refer� la stabilirea de impozite, taxe, 
contribu�ii, datorie vamal� precum �i accesorii ale acestora, ci la 
m�suri în sarcina contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de 
crean�� fiscala. 

În drept, art. 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. a jude�ului ..., 
prin biroul de solu�ionare a contesta�iilor, este competent� s� solu�ioneze 
„Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a 
deciziilor pentru regularizarea situa�iei, emise în conformitate cu 
legisla�ia în materie vamal�,[…].” 

Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1939/2004 pentru 
aprobarea formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele 
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de inspec�ie fiscal�" , la pct. 1 din Anexa 2 - Instruc�iunile de completare 
a formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�", prevede: 

,,Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele 
de inspec�ie fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de 
organele de inspec�ie fiscal� în aplicarea prevederilor legale privind 
obligativitatea contribuabililor de a îndeplini m�surile stabilite. Nu 
va cuprinde m�suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le 
datoreaz� bugetului general consolidat al statului’’ 

Intrucât m�surile stabilite prin Dispozi�ia nr. .../...2009 nu vizeaz� 
stabilirea obliga�iilor fiscale în sarcina societ��ii contestatoare, fapt pentru 
care Dispozi�ia nu are caracterul unui titlu de crean��, se re�ine c� 
solu�ionarea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere intr� în 
competen�a organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat, 
în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
precizeaz�:  

„Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative 
fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 

Prin urmare, pentru acest cap�t de cerere, competen�a de 
solu�ionare revine organului emitent al dispozi�iei de m�suri. 
 
           Pentru considerentele aratate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind 
Codul de procedura fiscala, se  
 
                                            DECIDE: 
 

 Desfiin�area Deciziei de impunere nr. .../...2009 emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. .../...2009, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, catre bugetul 
consolidat al statului,  a sumei de ... lei, reprezentând: 

   -  ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
   -   ... lei - major�ri de intârziere aferente tax� pe valoarea ad�ugat�, in 
vederea refacerii controlului de catre alta echipa de control, alta decat cea 
care a incheiat raportul de inspectie fiscala contestat, pentru aceeasi 
perioada si acelasi tip de impozit, conform celor retinute mai sus.   
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           Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ... in termen de 6 luni 
de la data comunic�rii. 

                       DIRECTOR COORDONATOR, 

                                    ... 


