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D E C I Z I A NR. 1672/616/08.07.2014
privind solu ionarea contesta iei formulat de SC x SRL,
înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr.x/17.06.2014

Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale Regionale a
Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de A.J.F.P. x - Serviciul Inspec ie Fiscal nr.2
prin adresa nr.x/13.06.2014, înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr.x/17.06.2014,
asupra contesta iei formulat de SC x SRL, CUI x, cu domiciliul fiscal în x, Incinta x, FN,
jud. x, înregistrat la ORC x Jx/x/2002.
SC x SRL contest par ial Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice nr.
x/14.04.2014 emis în baza constat rilor din Raportul de inspec ie fiscal nr.
x/14.04.2014, pentru suma de x lei reprezentând:
- x lei - taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar de plat ;
- 2x lei - major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat ;
- x lei - penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat .
De asemenea, prin contesta ia formulat SC x SRL se îndreapt
i împotriva
Dispozi iei privind m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal nr.x/14.04.2014 emis
de Serviciul de Inspec ie Fiscal nr.2.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, este autentificat cu semnatura i tampila reprezentantului legal care a depus
în acest sens împuternicirea avoca ial în original.
Constatând c în spe sunt întrunite dispozi iile art.205 i art.209 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu complet rile i modific rile
ulterioare, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara prin Serviciul
Solu ionare Contesta ii, este legal investit cu solu ionarea contesta iei.
I. SC x SRL contest par ial Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice nr. x
x/14.04.2014 emis în baza constat rilor din Raportul de inspec ie fiscal nr. x de x lei
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reprezentând: x lei - taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar, x lei - major ri de
întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat i x lei - penalit i de întârziere aferente
taxei pe valoarea ad ugat .
Contestatoarea arat c este o societate comercial care are ca obiect principal de
activitate-activit i în ferme mixte (cultura vegetal combinat cu cre terea animalelor) cod CAEN 0150.
Având în vedere solicitarea ramburs rii TVA începând cu data de 17.03.2014, a
f cut obiectul inspec iei fiscale din partea Serviciului de Inspec ie Fiscal din cadrul
Direc iei Regionale a Finan elor Publice Timi oara - Administra ia Jude ean a Finan elor
Publice x.
Contestatoarea arat c urmare a acestei inspec ii fiscale, s-au întocmit de c tre
inspectorii fiscali urm toarele acte administrative:
- Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr. x/14.04.2014.
- Dispozi ia nr. x4/14.04.2014 privind m surile stabilite de organele de inspec ie
fiscal .
- Raportul de inspec ie fiscal nr. x/14.04.2014.
- Anexe la RIF x/14.04.2014.
Aceste documente au fost comunicate la data de 18.04.2014.
SC x SRL consider c , de i a pus la dispozi ie toate documentele ce au stat la
baza opera iunilor contabile, organele de control s-au aflat într-o eroare la stabilirea
cuantumului taxei pe valoarea ad ugat i major rile aferente acesteia. Pentru a avea o
imagine corect asupra modului în care conduce eviden ele contabile, contestatoarea
sus ine c a pus la dispozi ie toate documentele i înregistr rile contabile organelor de
control.
De asemenea, contestatoarea men ioneaz urm toarele aspecte asupra modului
de taxare referitor la activitatea pe care o desf oar în sfera acesteia din punct de vedere
al TVA:
- cre terea animalelor este activitatea a c rei venituri sunt supuse tax rii în regim
normal cu cota de TVA 24%, iar cultivarea plantelor este supus m surii simplificate cota
de TVA 24% i 9% i în regim normal cu cota de 24% în cazul culturilor furajere;
- pentru realizarea obiectului s u de activitate i pentru asigurarea unei rota ii
corespunz toare a culturilor a introdus în asolament între inerea i înfiin area culturilor
verzi, activit i ce fac parte din politica agrar european pe care s-a obligat s le respecte
odat cu semnarea Tratatului de Aderare la U.E. În baza aceluia i tratat, ara noastr s-a
obligat s respecte aquisul comunitar în domeniul TVA, inclusiv deciziile Cur ii Europene
de Justi ie.
- cheltuielile generate de înfiin area culturilor verzi sunt efectuate în scopul realiz rii
de venituri, mai mult a unor venituri în continu cre tere având la baza îmbun t irea
structurii solului i a poten ialului s u natural.
- aceasta activitate de înfiin are a culturilor este reglementat legal prin
regulamente ale CE respectiv nr.1782/2003 i nr.73/2009 având la baza dezvoltarea unei
agriculturi durabile.
- aceasta activitate genereaz venituri cresc toare, fapt ce nu trebuie s conduc la
tratamentul c TVA-ul aferent achizi iilor, serviciilor din amonte s fie "nedeductibil",
acesta fiind un caz tipic de dubla impunere, caz în care TVA-ul se încaseaz de la furnizor
i se refuz ulterior deductibilitatea la beneficiar.
- în cazul de fa contestatoarea consider c se îndepline te condi ia prev zut de
art.145 al.(2) din Legea nr.571/2003 prin care: "orice persoan impozabil are dreptul s
deduc taxa aferent achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul
urm toarelor opera iuni - opera iuni taxabile".
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- art.17 din Directiva 6 CE ar trebui interpretat în sensul c permite unei persoane
impozabile care ac ioneaz ca atare s deduc TVA pl tit pentru bunurile i serviciile
care i-au fost livrate, pentru realizarea unei lucr ri de investi ii ce inten ioneaz a fi utilizate
în leg tur cu opera iuni taxabile (Decizia Cur ii Europene de Justi ie privind TVA nr.
37/1995, pag.80).
- ridicarea la rang de principiu a regulilor de baz în administrarea TVA, pare
preten ioas i cu toate acestea toate statele membre europene au în principal p strarea
neutralit ii fiscale, iar pe cale de consecin a evitarea dublei impozit ri în materie de TVA.
Conform acestui principiu TVA nu trebuie s prezinte un cost pentru afacere.
Analizând condi iile de exercitare a dreptului de deducere în conformitate cu
prevederile Codului fiscal, persoana impozabil trebuie s îndeplineasc urm toarele
condi ii: "pentru taxa datorat sau achitate.. ..s de in : o factur emis în conformitate cu
prevederile art.155, precum i dovada pla ii în cazul achizi iilor efectuate de c tre
persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare...", ori în aceste
condi ii contestatoarea consider c a respectat prevederile legale în materie, iar organul
de control aplic în mod eronat i gre it prevederile acesteia calculând baza impozabil
suplimentara i implicit TVA de plat cu obliga ii fiscale accesorii.
Contestatoarea solicit în principal, admiterea contesta iei ca fiind întemeiat ,
precum i:
- exonerarea de la plat
c tre bugetul statului a sumei totale de
x lei reprezentând: TVA stabilit suplimentar în sum de x lei, aferent perioadei
01.04.2013-30.06.2013, i obliga ii fiscale accesorii stabilite suplimentar în sum de x lei,
aferente perioadei 01.04-30.06.2013, stabilite de c tre Activitatea de Inspec ie Fiscal din
cadrul D.G.R.F.P. Timi oara - AJ.F.P x, în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. x i a
Deciziei de impunere nr. x/14.04.2014.
- anularea Deciziei de impunere nr. x/14.04.2014 privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de c tre inspec ia fiscal întocmit de c tre organele de
control ale D.G.R.F.P Timi oara - A.J.F.P x, Activitatea de Inspec ie Fiscal , ca fiind
netemeinic i nelegal referitoare la capitolul 2.1.1 respectiv TVA i major ri de întârziere
i penaliz ri.
- anularea dispozi iei privind m surile stabilite de organele de inspec ie fiscala nr.
x/14.04.2014.
- anularea Raportului de inspec ie fiscala nr. x, referitoare la TVA i la major rile,
penalit i aferente acestuia.
- anularea anexelor întocmite cu calculul TVA-ului i a calculului pentru major rile
Aferente TVA-ului, întocmite de c tre organele de control.
În proba iune, contestatoarea solicit efectuarea unei expertize financiar-contabile,
în conformitate cu prevederile art.54 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003, republicat i modificat
privind Codul de Procedur Fiscal i ale Codului de Procedur Civil .
II. Ca urmare a verific rii documentelor prezentate de contribuabil, organele de
inspec ie fiscal au constatat deficien e care au fost consemnate în Raportul de inspec ie
fiscal nr. x/14.03.2014 în baza c ruia s-a emis Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.x/14.04.2014.
Prin decontul de TVA aferent lunii martie 2013, societatea a solicitat la rambursare
soldul sumei negative a TVA la sfâr itul perioadei de raportare în sum de x lei.
Solicitarea de rambursare a fost solu ionat de A.F.P. Contribuabili Mijlocii, fiind emis
Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat nr.x/25.04.2013, pentru suma de x
lei.
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În urma verific rii efectuate, organele de inspec ie fiscal au constatat c , în
perioada 2012-2013, a fost îns mân at cu mu tar suprafa a de x hectare, cultur ce se
încorporeaz în sol, având ca scop ob inerea în perioadele urm toare a unei produc ii
superioare de cereale.
Din analiza documentelor financiar contabile puse la dispozi ie, organele de
inspec ie fiscal au constatat c societatea a înregistrat un cost de x lei, aferent culturii de
mu tar, rezultând un pre de x lei/ha.
În luna iunie 2013, societatea scade gestiunea contului 331 „Produc ie în curs de
execu ie Mu tar” cu întregul cost, repartizat astfel:
- pentru produc ia porumb: x ha x a lei/ha = a lei;
- diferen a de a ha x a lei = a lei, nu a fost repartizat pe culturi.
Organele de inspec ie fiscal au constatat c societatea a dedus eronat TVA în
sum de a lei.
Având în vedere c , pentru cultura de mu tar sc zut din gestiune de c tre
societatea verificat , au fost efectuate cheltuieli diverse (combustibil, îngr
minte, lucr ri
agricole, etc.), organele de inspec ie fiscal au constatat c societatea a înc lcat
prevederile art.145 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Organele de inspec ie fiscal au constatat c , cheltuielile în sum de x lei efectuate
pentru înfiin area culturii de mu tar, nu sunt cheltuieli efectuate în scopul ob inerii de
venituri din opera iuni taxabile, astfel c taxa dedus în baza facturilor de achizi ie a
diverselor bunuri i servicii aferente înfiin rii culturii de mu tar a condus la stabilirea
diferen ei de tax pe valoarea ad ugat în sum de a lei (a lei x 24 %).
De asemenea, organele de inspec ie fiscal au constatat c , în perioada 20122013, au fost efectuate lucr ri agricole (ogor) pe o suprafa de x hectare, lucr ri ce se
repartizeaz pe culturi ce urmeaz a fi îns mân ate în perioada anului 2013.
Din analiza documentelor financiar contabile puse la dispozi ie, organele de
inspec ie fiscal au constatat c societatea a înregistrat un cost de x lei, aferent ogor,
rezultând un pre de x lei/ha.
În luna iunie 2013, societatea scade gestiunea contului 331 „Produc ie în curs de
execu ie Ogor” cu întregul cost, repartizat astfel:
- pentru produc ia porumb: x ha x a lei/ha = a lei;
- pentru produc ia ov z+orzoaic : a ha x a lei/ha = a lei;
- diferen a de a ha x a lei = a lei, nu a fost repartizat pe culturi.
Organele de inspec ie fiscal au constatat c societatea a dedus eronat TVA în
sum de a lei.
Având în vedere c pentru lucr rile agricole (ogor) au fost efectuate cheltuieli
diverse (combustibil, îngr
minte, lucr ri agricole, etc.), organele de inspec ie fiscal au
constatat c societatea a înc lcat prevederile art.145 alin.(2) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Organele de inspec ie fiscal au constatat c , cheltuielile în sum de a lei efectuate
pentru înfiin area culturii de mu tar, nu sunt cheltuieli efectuate în scopul ob inerii de
venituri din opera iuni taxabile, astfel c taxa dedus în baza facturilor de achizi ie a
diverselor bunuri i servicii aferente înfiin rii culturii de mu tar a condus la stabilirea
diferen ei de tax pe valoarea ad ugat în sum de a lei (a lei x 24 %).
Pentru diferen a de tax pe valoarea ad ugat în sum de a lei, organele de
inspec ie fiscal au calculat major ri de întârziere în sum de a lei i penalit i de
întârziere în sum de a lei, în conformitate cu prevederile art.119, art120 i art.120 ^1 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
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III. Luând în considerare constat rile organelor de inspec ie fiscal , motivele
prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum i actele
normative în vigoare în perioada verificat , invocate de contestatoare i de organele de
inspec ie fiscal , se re in urm toarele:
1. Referitor la taxa pe valoarea ad ugat în sum de x lei i accesorii aferente
în sum de x lei,
cauza supus solu ion rii Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice
Timi oara prin Serviciul Solu ionare Contesta ii, este dac organele de inspec ie
fiscal în mod legal nu au acordat drept de deducere a TVA aferent achizi iilor de
bunuri i servicii aferente înfiin rii culturii de mu tar i nerepartizate în totalitate pe
ogor, în condi iile în care acestea nu sunt utilizate în folosul opera iunilor sale
taxabile.
În fapt, în perioada 2012-2013, contestatoarea a îns mân at cu mu tar suprafa a
de x hectare, cultur ce se încorporeaz în sol, respectiv a efectuat lucr ri agricole (ogor)
pe o suprafa de x hectare, lucr ri ce se repartizeaz pe culturi ce urmeaz a fi
îns mân ate în perioada anului 2013.
Din analiza documentelor financiar contabile puse la dispozi ie, organele de
inspec ie fiscal au constatat c , contestatoarea a înregistrat un cost de x lei, aferent
culturii de mu tar, rezultând un pre de x lei/ha, respectiv un cost de x lei aferent lucr rilor
agricole-ogor, rezultând un pre de x lei/ha.
În luna iunie 2013, contestatoarea scade gestiunea contului 331 „Produc ie în curs
de execu ie Mu tar” cu întregul cost, repartizat astfel:
- pentru produc ia porumb: a ha x a lei/ha = x lei;
- diferen a de a ha x a lei = a lei, nu a fost repartizat pe culturi.
De asemenea, în luna iunie 2013 contestatoarea scade gestiunea contului 331
„Produc ie în curs de execu ie Ogor” cu întregul cost, repartizat astfel:
- pentru produc ia porumb: a ha x a lei/ha = a lei;
- pentru produc ia ov z+orzoaic : a ha x a lei/ha = x lei;
- diferen a de a ha x a lei = a lei, nu a fost repartizat pe culturi.
Având în vedere c pentru cultura de mu tar ce nu a fost repartizat pe culturi au
fost efectuate cheltuieli diverse (combustibil, îngr
minte, lucr ri agricole, etc.), organele
de inspec ie fiscal au constatat c cheltuielile în sum de x lei, nu sunt efectuate în
scopul ob inerii de venituri din opera iuni taxabile, astfel c taxa dedus în baza facturilor
de achizi ie a diverselor bunuri i servicii aferente înfiin rii culturii de mu tar nu este
deductibil i au stabilit diferen a de tax pe valoarea ad ugat în sum de x lei.
De asemenea, cheltuielile în sum de x lei efectuate pentru înfiin area culturii de
mu tar i nerepartizate în totalitate pe ogor, organele de inspec ie fiscal au constatat c
nu sunt cheltuieli efectuate în scopul ob inerii de venituri din opera iuni taxabile, astfel c
taxa dedus în baza facturilor de achizi ie a diverselor bunuri i servicii aferente înfiin rii
culturii de mu tar i nerepartizat nu este deductibil i au stabilit diferen a de tax pe
valoarea ad ugat în sum de x lei.
Pentru diferen a de tax pe valoarea ad ugat în sum de x lei, organele de
inspec ie fiscal au calculat major ri de întârziere în sum de x lei i penalit i de
întârziere în sum de x lei, în conformitate cu prevederile art.119, art120 i art.120 ^1 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, care stipuleaz :
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Art.145
„(1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii taxei.
(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent
acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor opera iuni:
a) opera iuni taxabile;”

achizi iilor, dac

Potrivit prevederilor legale citate, orice persoan impozabil are dreptul s deduc
taxa aferent achizi iilor în condi iile în care acestea sunt destinate utiliz rii în folosul
opera iunilor taxabile.
Astfel, justificarea acestora ca fiind destinate opera iunilor sale taxabile revine
persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat care a efectuat
achizi iile.
Potrivit art.146 din acela i act normativ:
„ Condi ii de exercitare a dreptului de deducere
(1) 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);”
Potrivit acestor prevederi legale, pentru exercitarea dreptului de deducere 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, persoana
impozabil trebuie s de in o factur care s cuprind informa iile prev zute la art.155
alin.(5).
Deci, în conformitate cu aceste prevederi legale pentru exercitarea dreptului de
deducere a taxei pe valoarea ad ugat datorat sau achitat , pentru bunurile/prest rile
de servicii care i-au fost prestate sau care urmeaz s -i fie prestate de o alt persoan
impozabil , orice persoan impozabil trebuie s justifice acest drept cu factura fiscal ,
care cuprinde informa iile prev zute de dispozi iile legale în vigoare.
Prin urmare, din interpretarea textelor de lege mai sus citate se re ine c legiuitorul
a condi ionat acordarea dreptului de deducere al taxei pe valoarea ad ugat de
îndeplinirea atât a cerin elor de fond cât i a cerin ele de form , îndeplinirea cerin elor de
fond reglementând îns i existen a dreptului de deducere, iar cele de form condi iile de
exercitare a acestuia.
În cazul în spe , se re ine c , contestatoarea scade gestiunea contului 331
„Produc ie în curs de execu ie Mu tar”, respectiv „Produc ie în curs de execu ie Ogor”, cu
întregul cost pentru cultura de mu tar, repectiv pentru înfiin area culturii de mu tar, de i o
parte din acest cost nu a fost repartizat pentru ob inerea în perioadele urm toare a unor
produc ii superioare de cereale ceea ce ar conduce la ob inerea de venituri, motiv pentru
care organele de inspec ie fiscal au nu au acordat drept de deducere a taxei pe valoarea
ad ugat în sum de x lei, aferent facturilor prin care aceasta a achizi ionat diverse
bunuri i servicii, aferente acestor culturi, deoarece nu sunt utilizate în folosul opera iunilor
sale taxabile.
Având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate la dosarul cauzei
prevederile legale în vigoare în perioada verificat , precum i faptul c contestatoarea nu
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a anexat alte documente în sus inere care s justifice utilizarea bunurilor/serviciilor în
folosul opera iunilor sale taxabile, se re ine c în mod legal organele de inspec ie fiscal
nu au dat drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad ugat în suma de x lei, motiv
pentru care se respinge ca neîntemeiat contesta ia pentru acest cap t de cerere.
Întrucât în sarcina contestatoarei a fost re inut ca datorat debitul reprezentând taxa
pe valoarea ad ugat în sum de x lei, iar prin contesta ia formulat nu se prezint
argumente privind modul de calcul al dobânzilor/major rilor i penalit ilor de întârziere, se
re ine c , aceasta datoreaz i suma de x lei (a lei + a lei) cu titlu de dobânzi/major ri i
penalit i de întârziere reprezentând m sur accesorie în raport cu debitul stabilit
suplimentar, conform principiului de drept “accesoriul urmeaz principalul”.
Referitor la invocarea de c tre contestatoare a directivelor europene i la modul în
care pot fi interpretate, acestea nu pot fi re inute în solu ionarea favorabil a cauzei, având
în vedere cele precizate în prezenta decizie.
În ceea ce prive te solicitarea contestatoarei de efectuarea unei expertize financiar
- contabile, în conformitate cu prevederile art.54 alin.(2) din Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, aceasta nu poate fi re inut în
sus inerea cauzei, deoarece acest articol are urm torul cuprins:
“Obliga ia b ncilor de a furniza informa ii
(2) Ministerul Finan elor Publice împreun cu Banca Na ional a României vor
elabora proceduri privind transmiterea informa iilor prev zute la alin. (1).”
Art.155 alin.(1) i alin.(2) din acela i act normativ, stipuleaz :
“Expertiza
(1) Ori de câte ori consider necesar, organul fiscal are dreptul s apeleze la serviciile
unui expert pentru întocmirea unei expertize. Organul fiscal este obligat s comunice
contribuabilului numele expertului.
(2) Contribuabilul poate s numeasc un expert pe cheltuiala proprie.”
În Referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei nr.a/11.06.2014, organele de
inspec ie fiscal precizeaz c “nu consider necesar efectuarea unei expertize,
contestatoarea neaducând în sus inerea afira iilor, elemente noi, acte sau documente în
afara celor puse la dispozi ia organelor de inspec ie fiscal în timpul controlului.”
Argumentele invocate prin contesta ia formulat de c tre SC x SRL nu sunt de
natur s modifice i s înl ture constat rile organelor de inspec ie fiscal cuprinse în
Raportul de inspec ie fiscal nr. x/14.04.2014 care au stat la baza emiterii Deciziei de
impunere nr. x/14.04.2014.
2. În ceea ce prive te contesta ia îndreptat împotriva Dispozi iei privind
m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal nr.x/14.04.2014 referitor la m sura
de înregistrare în eviden a contabil a obliga iilor stabilite,
cauza supus solu ion rii este dac D.G.R.F.P. Timi oara prin Serviciul Solu ionare
Contesta ii se poate investi cu solu ionarea acesteia, 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 stabilite în sarcina
contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de crean .
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În fapt, prin Dispozi ia de m suri organele de inspec ie fiscal au dispus
înregistrarea în eviden a contabil a obliga iilor de plat stabilite cu ocazia inspec iei
fiscale par iale.
În drept, sunt incidente prevederile art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
care stipuleaz :
„Organul competent
(1) Contesta iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative
fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situa iei emise în
conformitate cu legisla ia în materie vamal , a m surii de diminuare a pierderii fiscale
stabilite prin dispozi ie de m suri, precum i împotriva deciziei de reverificare se
solu ioneaz de c tre:
a) structura specializat de solu ionare a contesta iilor din cadrul direc iilor generale
regionale ale finan elor publice în a c ror raz teritorial î i au domiciliul fiscal
contestatarii, pentru contesta iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu ii, datorie
vamal , accesorii ale acestora, m sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de
pân la 5 milioane lei, precum i pentru contesta iile îndreptate împotriva deciziilor de
reverificare, cu excep ia celor emise de organele centrale de inspec ie/control;”
De asemenea, Ordinul ministrului finan elor publice nr.1939/2004 pentru aprobarea
formularului Dispozi ie privind m surile stabilite de organele 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 ", cod 14.13.27.18, prevede:
„1. 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. ”
Întrucât m surile stabilite în sarcina contestatoarei prin Dispozi ia privind m surile
stabilite de organele de inspec ie fiscal nr.x/14.04.2014, nu au 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. Serviciul
Solu ionare Contesta ii din cadrul D.G.R.F.P. Timi oara nu are competen a de solu ionare
a dispozi iei privind m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal .
Potrivit prevederilor art.209 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, se stipuleaz :
„ (2) 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, dosarul va fi transmis spre solu ionare
A.J.F.P. x - Inspec ie Fiscal , în calitate de organ emitent al dispozi iei de m suri.
Pentru considerentele re inute în con inutul deciziei, în baza art.216 alin. (1) din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare în baza referatului nr.
se:
DECIDE
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1. Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat de SC x SRL pentru suma
de x lei reprezentând:
- x lei - taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar de plat ;
- x lei - major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat ;
- x lei - penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat .
2. Transmiterea contesta iei formulat de SC x SRL împotriva Dispozi iei privind
m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal nr.x/14.04.2014, A.J.F.P. x - Inspec ie
Fiscal , spre competenta solu ionare.
Prezenta decizie se comunic la :
- SC x SRL
- A.J.F.P. x - Serviciul Inspec ie Fiscal nr.2
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi atacat
potrivit prevederilor legale la instan a competent , în termen de 6 luni de la primirea
prezentei.

DIRECTOR GENERAL,
x
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