
DECIZIE  NR. 65/2009 
p�ivind  solu�ionarea contestaŃiei formulate de

SC Z SRL  cu sediul social în�sat Dobri�a, comuna Runcu, 
jud. Gorj, înregistrată la D.G.F.P. Gorj sub nr. ../16.03.2009

Biroul  soluŃionare   contestaŃii  din  cadrul D.G.F.P.  Gorj  a  fost
sesizat de Activitatea de InspecŃie Fiscală prin adresa nr.  .../
28.09.2009, asupra contestaŃiei formulate de SC Z SRL cu sediul social
în�sat Dobri�a, comuna Runcu, judeŃul Gorj, contestaŃie înregistrată la
D.G.F.P. Gorj sub nr. .../16.03.2009. 

Obiectul contestaŃiei îl constituie  măsurile  dispuse  de organele
de inspecŃie fiscală din cadrul ActivităŃii de InspecŃie Fiscală, prin
Decizia de impunere nr. .../26.02.2009, întocmită pe baza constatărilor
din Raportul de inspecŃie fiscală nr. .../26.02.2009, respectiv suma de ...
lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată neadmisă la rambursare.

ContestaŃia  a  fost  formulată în termenul  prevăzut de art. 207,
alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată.

Facem precizarea ca prin adresele nr.22787/15.06.2009, nr.
22787/21.07.2009 oi 34906/28.08.2009, în conformitate cu prevederile
art.7 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată,�privind exercitarea rolului activ, D.G.F.P. Gorj a solicitat
societa�ii contestatoare sa se conformeze prevederilor art. 205, art.206
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,�oi a
dispozi�iilor art.175.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală,�în ce priveote îndeplinirea condi�iilor de forma oi con�inut a
contesta�iei.

 Cauza supusă soluŃionării se încadrează în prevederile art. 205
din OG  nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Văzând că în spetă sunt în�eplinite prevederile   art. 205  si  art.
207 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
D.G.F.P. Gorj este investita sa se pronun�e în solu�ionarea pe fond a



contesta�iei formulate de SC Z SRL cu sediul social în�sat Dobri�a,
comuna Runcu, judeŃul Gorj.
       

I. SC Z SRL este înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Gorj
sub nr. J18/.../2003, şi are codul unic de inregistrare fiscala RO ....

Obiectul principal de activitate al societăŃii îl reprezinta “Creoterea
ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catârilor oi asinilor" cod
CAEN .... 

SC Z SRL contesta măsurile  dispuse  de organele de inspecŃie
fiscală din cadrul ActivităŃii de InspecŃie Fiscală, prin Decizia de
impunere nr. .../26.02.2009, întocmită pe baza constatărilor din Raportul
de inspecŃie fiscală nr. .../26.02.2009, respectiv suma de ... lei,
reprezentând taxă pe valoarea adăugată neadmisă la rambursare.

C�ntribuabilul considera ca organele de inspec�ie fiscala au
procedat în mod greoit la neadmiterea la rambursare a taxei pe valoarea
adăugată în sumă de ... lei, aferentă utilajelor agricole achiziŃionate în
luna decembrie 2007, motivând că aceste utilaje au fost folosite în
interesul societăŃii la lucrări agicole cum ar fi arături, desŃeleniri şi
transport materiale.   

II. Prin  Decizia de impunere .../26.02.2009, întocmită pe baza
constatărilor din Raportul de inspecŃie fiscală nr. .../26.02.2009,
organele de inspecŃie fiscală din cadrul ActivităŃii de InspecŃie
Fiscală,�au diminuat taxa pe valoarea adaugata deductibila cu suma de
... lei, întrucât agentul economic nu a putut justifica utilizarea bunurilor
de capital pentru activita�ile economice desfaourate, respectiv nu a
înregistrat venituri din utilizarea utilajelor agricole achiziŃionate în luna
decembrie 2007,�echipa de inspec�ie fiscala procedând la ajustarea
taxei deductibile aferente bunurilor de capital achizi�ionate.  

III. Luând în considerare documentele existente la dosarul cauzei,
constatările organelor de inspecŃie fiscală, motivele invocate de
societate, precum si prevederile legale în vigoare aplicabile în speŃă,  se
reŃin următoarele:

Î� fapt, SC Z SRL, în perioada verificata, a înregistrat în eviden�a
contabila, oi a dedus taxa pe valoarea adugata înscrisa în facturi fiscale
pentru achizi�ia de utilaje agricole, facturi fiscale în suma totala de ...
lei, din care taxa pe valoarea adaugata în suma de ... lei.  

Întrucât a�entul economic nu a putut justifica utilizarea bunurilor
de capital pentru activita�ile economice desfaourate, respectiv nu a



înregistrat venituri din utilizarea utilajelor agricole achiziŃionate în luna
decembrie 2007,�echipa de inspec�ie fiscala a procedat la ajustarea
taxei deductibile aferente bunurilor de capital achizi�ionate în
conformitate cu prevederile art.149 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal cu modificarile oi completarile ulterioare.
  

În drept, conform prevederilort art. 149 alin.(1) lit.d), alin.2) lit.a),
alin.3) lit.a), alin.4) lit.a), oi alin.5) lit.a), din Legea Nr. 571 privind Codul
fiscal cu modificarile oi completarile ulterioare, care precizează:

"ART. 149
Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital
(1) În sensul prezentului articol:
(...) d) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital reprezinta taxa

achitata sau datorata, aferenta oricarei operaŃiuni legate de achiziŃia,
fabricarea, construcŃia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri,
exclusiv taxa achitata sau datorata, aferenta repararii ori întreŃinerii
acestor bunuri sau cea aferenta achiziŃiei pieselor de schimb destinate
repararii ori întreŃinerii bunurilor de capital.

(...)(2) Taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, în condiŃiile
în care nu se aplica regulile privind livrarea catre sine sau prestarea
catre sine, se ajusteaza, în situaŃiile prevazute la alin. (4) lit. a) - d):

a) pe o perioada de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziŃionate
sau fabricate, altele decât cele prevazute la lit. b);

(...)(3) Perioada de ajustare începe:
a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost

achiziŃionate sau fabricate, pentru bunurile de capital menŃionate la alin.
(2) lit. a), achiziŃionate sau fabricate, de la data aderarii;

(...) (4) Ajustarea taxei deductibile prevazute la alin. (1) lit. d) se
efectueaza:
    a) în s�tua�ia în care bunul de capital este folosit de persoana
impozabila:
    1. integral sau p�r�ial, pentru alte scopuri decât a�tivita�ile
economice;

(5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaza astfel:
a) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. a), ajustarea se

efectueaza în cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2).
Ajustarea deducerii se face o singura data pentru întreaga perioada de
ajustare ramasa, incluzând anul în care apare modificarea d�stina�iei
de utilizare.

Din prevederile legale citate se observă că legiutorul a precizat în
mod clar faptul că, pentru bunurile de capital achiziŃionate care sunt



folosite de persoana impozabilă, integral sau parŃial, pentru alte scopuri
decât activităŃile economice se procedează la ajustarea taxei deductibile
pe o perioada de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile
au fost a�hizi�ionate.   

Î� su�inerea contesta�iei, �ontribuabilul considera ca organele
de inspec�ie fiscala au procedat în mod greoit la neadmiterea la
rambursare a taxei pe valoarea adăugată în sumă de ... lei, aferentă
utilajelor agricole achiziŃionate în luna decembrie 2007, motivând că
aceste utilaje au fost folosite în interesul societăŃii la lucrări agicole cum
ar fi arături, desŃeleniri şi transport materiale.   

F��a de situa�ia de fapt oi de drept, tinând cont de faptul ca
societatea contestatoare nu înregistreaza venituri din utilizarea utilajelor
agricole achiziŃionate (aceste utilaje fiind folosite in interesul persoanei
impozabile) �i nu aduce în sus�inere documente justificative, întocmite
conform legii, care sa infirme constatarile organelor de inspec�ie
fiscala, se re�ine ca fiind justificata masura organelor de inspec�ie
fiscala, de neacordare a deductibilita�ii taxei pe valoarea adaugata
aferentă utilajelor agricole achiziŃionate în luna decembrie 2007 �i de
ajustare a taxei deductibile aferente bunurilor de capital achizi�ionate
pe o perioada de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile
au fost a�hizi�ionate. 

Având în vedere aspectele prezentate anterior, precum oi
prevederile legale incidente s�e�ei, �ontesta�ia societa�ii urmeaza a
fi respinsa pentru acest capat de cerere ca neîntemeiata oi nesus�inuta
cu documente, pentru suma de ... lei , reprezentând taxa pe valoarea
adaugata neacceptata la deducere.

 
 FaŃă de cele precizate anterior şi în conformitate cu prevederile
art.216 si art. 231 din OG nr.92/2003 republicată privind Codul de
procedură fiscală, D.G.F.P. Gorj prin directorul coordonator

DECIDE:
 

1. Repingerea în totalitate ca neîntemeiata şi nesusŃinută cu



documente a contestaŃiei formulate de SC Z SRL cu sediul social în�sat
Dobri�a, comuna Runcu, judeŃul Gorj.

2. P�ezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Gorj - Sec�ia
Comerciala oi Contecios Administrativ, conform prevederilor legale în
vigoare.


