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            MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

DECIZIA  NR.  14 
din  19.02.2007 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de  c�tre 
S.C.  ..... S.R.L.  Izvoarele Sucevei,  înregistrat�  la 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava 
sub  nr.  ...../21.12.2006 

 
 

    Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  
sesizat�  de  Activitatea de Control Fiscal Suceava  prin  adresa  nr.  
...../21.12.2006,  înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
Suceava  sub  nr.  ...../21.12.2006,  asupra  contesta�iei  depuse  de  S.C. ..... S.R.L., 
având domiciliul fiscal în localitatea ....., jude�ul Suceava. 

 
              S.C.  .....  S.R.L. contest�  m�surile  stabilite  prin  Decizia de impunere 
nr. ...../31.10.2006 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ...../31.10.2006, ce a stat la 
baza emiterii deciziei de impunere, întocmite de Activitatea de Control Fiscal 
Suceava, privind suma de .....lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�. 
                              

 Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

 

           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 179 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
  

   I. S.C. ..... S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Izvoarele Sucevei, 
contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere nr. ...../31.10.2006 �i 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ...../31.10.2006, ce a stat la baza emiterii 
deciziei de impunere, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
privind suma de .....lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�. 

 
    Prin adresa nr. …../26.01.2007, înregistrat� la Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 1589/29.01.2007, petenta precizeaz� 
c� suma pe care o contest� este de .....lei �i c� renun�� la contesta�ia pentru suma de 
.....lei (diferen�a între suma de .....lei contestat� ini�ial �i cea precizat� prin prezenta 
adres�). 
            Societatea contest� suma de .....lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar� stabilit� prin Decizia nr. ...../31.10.2006, din urm�toarele motive: 
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- referitor la cele stabilite la punctul 3.3.5 din  raportul de inspec�ie fiscal�, 
petenta sus�ine c� organele de control nu au luat în considerare cheltuielile cu 
achizi�ionarea unui calculator �i a unui telefon mobil cu care a fost dotat� 
societatea; 

- în ceea ce prive�te cele stabilite la punctul 3.3.6 din raportul de inspec�ie 
fiscal�, societatea precizeaz� c� factura nr. ...../23.04.2004 în valoare de ..... lei 
(TVA .....lei) a fost ridicat� de c�tre Garda financiar�, iar societ��ii i-a fost 
transmis� o copie a acestei facturi pe care petenta o depune la dosarul cauzei; 

- petenta sus�ine c� în urma controlului efectuat de Garda Financiar�, aceast� 
factur� a fost stornat� din contabilitate iar taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� a fost 
virat� la bugetul statului cu OP nr. ….. din 05.08.2004, motiv pentru care petenta 
consider� c� în mod eronat aceast� sum� a fost stabilit� de plat� a doua oar�. 

În sus�inerea cauzei, petenta depune copii ale urm�toarelor facturi: 
- factura nr. ...../12.12.2005 în valoare de ….. lei, TVA ….. lei, emis� de 

S.C. .....S.R.L. reprezentând contravaloare telefon mobil; 
- factura nr. ...../26.09.2005 în valoare de .....lei, TVA …..lei, emis� de S.C. 

.....S.R.L. reprezentând contravaloare calculator; 
- factura nr. ...../23.04.2004 în valoare de .....lei, TVA ..... lei, emis� de S.C. 

.....S.R.L. ....., reprezentând avans tâmpl�rie PVC. 
 De asemenea, petenta depune copie dup� ordinul de plat� nr. ….. din data 

de 05.08.2004, în valoare de .....lei �i copie dup� procesul verbal încheiat de 
Activitatea de Control Fiscal Suceava la data de 03.08.2004. 

  
            II.  Prin  Decizia de impunere nr. ...../31.10.2006, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...../31.10.2006, Activitatea de Control 
Fiscal Suceava  a  stabilit  c�  S.C.  .....  S.R.L.  nu poate beneficia de 
rambursare pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei. 

 
           Organele de control au efectuat verificarea asupra documentelor care au stat 
la baza stabilirii TVA –ului pentru perioada 01.12.2003 – 31.06.2006, constatând 
urm�toarele: 
            1. Societatea a achizi�ionat bunuri care nu sunt destinate realiz�rii 
obiectului de activitate al societ��ii �i a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� în 
sum� de …… lei, dup� cum urmeaz�: 
          - factura nr. ...../26.09.2005 emis� de S.C. ..... S.R.L. ..... reprezentând 
contravaloare DVD, monitor, calculator în sum� total� de .....lei, taxa pe valoare 
ad�ugat� dedus� în sum� de ….. lei; 
          - factura nr. ...../12.12.2005 emis� de S.C. .....S.R.L. reprezentând 
contravaloare telefon în sum� total� de ….. lei, taxa pe valoare ad�ugat� dedus� în 
sum� de ….. lei. 
          Organul de control a considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 145 alin. 
3 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i în consecin�� au respins la 
rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei. 
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          2. Societatea a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei f�r� s� 
de�in� documente justificative, astfel: 
         - factura nr. ...../30.04.2004 emis� de S.C...... S.R.L. în valoare total� de 
.....lei, TVA .....lei. 
           Organul de control a considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 145, 
alin. 8, lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i în consecin�� au respins la rambursare suma de .....lei 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestei facturi. 
  
            III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  
vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
 
            1. Referitor la suma de ….. lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� unor bunuri achizi�ionate în valoare de ….. lei, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac�  societatea datoreaz� aceast� sum� în condi�iile în care  
bunurile achizi�ionate nu sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale 
taxabile. 
  

             În fapt, în urma verific�rilor efectuate organul de control a constatat c� 
societatea a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de …… lei în baza 
facturii nr. ...../26.09.2005, emis� de S.C. ..... S.R.L. Cluj, în valoare total� de 
.....lei, TVA …… lei, reprezentând contravaloare DVD, monitor, calculator �i a 
facturii nr. ...../12.12.2005, emis� de S.C. .....S.R.L. Câmpulung Moldovenesc, în 
valoare total� de ….. lei, TVA ….. lei, reprezentând contravaloare telefon mobil. 
           Organul de control a considerat c� societatea nu avea dreptul de a deduce 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� celor dou� facturi pe motiv c� bunurile în cauz� 
nu sunt destinate utiliz�rii în vederea realiz�rii de opera�iuni taxabile, motiv pentru 
care au stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de ….. lei. 
 
            În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 145 alin. 3 lit. a din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care prevede:  
             

          ART. 145 
          ,,Dreptul de deducere 
          […] 
         (3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc�: 
         a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care 
i-au au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii 
care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� 
impozabil�;” 
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           Din prevederile legale citate mai sus rezult� c� orice contribuabil înregistrat 
ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� are dreptul de a deduce taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor achizi�ionate dac� acestea sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. 
           Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea a 
achizi�ionat bunuri în valoare total� de  .....lei, reprezentând telefon, calculator, 
DVD, �i c� a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� în sum� de ….. lei. 
           Organele de control au considerat c� aceste bunuri nu sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile �i, în consecin��, societatea nu avea 
dreptul de a deduce taxa pe valoarea ad�ugat�, din urm�toarele motive: 
          - referitor la achizi�ionarea unui telefon mobil, organul de control a 
considerat c� aceasta nu se justific� deoarece societatea are un singur asociat care 
este �i administrator iar în eviden�a societ��ii s-au mai g�sit  înregistrate �i alte 
facturi  reprezentând contravaloare telefon. 
          - în ceea ce prive�te achizi�ionarea calculatorului �i DVD –ului, organul de 
control a considerat c� acesta nu este folosit în folosul opera�iunilor sale taxabile 
pe motiv c� eviden�a contabil� este întocmit� manual iar administratorul societ��ii 
a refuzat propunerea organului de control de a efectua verificarea la fa�a locului, 
conform prevederilor art. 49 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
 

          ART. 49 
        ,,Mijloace de prob� 
        (1) Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi�iile 
legii, administreaz� mijloace de prob�, putând proceda la: 
         a) solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea contribuabililor �i a 
altor persoane; 
         b) solicitarea de expertize; 
         c) folosirea înscrisurilor; 
         d) efectuarea de cercet�ri la fa�a locului.” 
     
         Având în vedere cele precizate mai sus rezult� c� în mod legal organul de 
control a respins la deducere taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …..lei aferent� 
bunurilor achizi�ionate men�ionate mai sus, motiv pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca neîntemeiat�. 
 
           2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de  .....lei, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra legalit��ii emiterii Deciziei de impunere nr. ...../31.10.2006, în 
condi�iile în care pentru aceea�i perioad� �i pentru aceea�i obliga�ie fiscal� a 
mai fost emis un alt act administrativ fiscal, respectiv procesul verbal din data 
de 03.08.2004, emis de Activitatea de Control Fiscal Suceava.          
 
          În fapt, în urma verific�rilor efectuate organul de control a constatat c� 
societatea a dedus TVA în valoare de .....lei aferent facturii nr. ...../30.04.2004 în 
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valoare de .....lei, emis� de S.C...... S.R.L. �i c� aceast� factur� este lips� din 
eviden�a societ��ii, motiv pentru care organul de control a stabilit în sarcina 
societ��ii o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de .....lei aferent� 
acestei facturi, f�r� a se �ine cont de faptul c� aceea�i factur� a constituit obiectul 
unei verific�ri anterioare în urma c�reia societatea a fost obligat� la plata taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, plus obliga�iile fiscale accesorii aferente. 
         
           În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 103 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, unde se precizeaz�: 
 

             ART. 103 
             ,,Reguli privind inspec�ia fiscal� 
            (1) Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt 
�i raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere. 
            (2) Inspec�ia fiscal� va fi efectuat� în a�a fel încât s� afecteze cât mai 
pu�in activitatea curent� a contribuabililor �i s� utilizeze eficient timpul destinat 
inspec�iei fiscale. 
            (3) Inspec�ia fiscal� se efectueaz� o singur� dat� pentru fiecare impozit, 
tax�, contribu�ie �i alte sume datorate bugetului general consolidat �i pentru 
fiecare perioad� supus� impozit�rii. 
 

              Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� organul de 
inspec�ie fiscal� a stabilit în sarcina contestatoarei o tax� pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de .....lei, aferent� facturii nr.  nr. ...../30.04.2004 în valoare de .....lei, emis� 
de S.C...... S.R.L., pe motiv c� aceasta apare înregistrat� în contabilitate, societatea 
a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, dar factura nu a fost prezentat� 
organului de control fiind lips� de la dosarul societ��ii. 
             Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� aceea�i factur� împreun� cu 
alte dou� facturi au f�cut obiectul unei verific�ri anterioare în urma c�reia s-a 
stabilit în sarcina societ��ii o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, sum� 
care a fost virat� la bugetul statului cu ordinul de plat� nr. 20 din 05.08.2004. 
             Petenta depune la dosarul cauzei copii ale ordinului de plat� nr. ….. din 
05.08.2004 în sum� de .....lei �i ale procesului verbal din data de 03.08.2004 
încheiat de Activitatea de Control Fiscal Suceava. Din analiza documentelor 
men�ionate mai sus rezult� c� factura  nr. ...../30.04.2004 în valoare de .....lei, 
emis� de S.C...... S.R.L. a f�cut obiectul unei verific�ri anterioare în urma c�reia s-
a încheiat procesul verbal din data de 03.08.2004 prin care s-a stabilit c� societatea 
datoreaz� bugetului de stat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei aferent� 
facturii nr. ...../30.04.2004. 
            Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina contestatoarei o tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, conform deciziei de impunere nr. 
...../31.10.2006, f�r� s� aib� în vedere c� pentru aceea�i perioad� �i pentru aceea�i 
obliga�ie fiscal� a mai fost efectuat� o verificare fiscal� prin care s-a stabilit în 
sarcina societ��ii aceea�i sum�. 
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             Faptul c� factura nr. ...../30.04.2004 în valoare de .....lei, cu taxa pe valoare 
aferent� în sum� de .....lei, a f�cut obiectul unei verific�ri anterioare rezult� �i din 
adresa nr. …../25.01.2007, emis� de Garda Financiar� Suceava �i înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava cu nr. …../01.02.2007. 
             Atâta timp cât actul administrativ fiscal anterior nu a fost modificat sau 
anulat, rezult� c� organele de control au efectuat dou� verific�ri pentru aceea�i 
perioad� �i au emis dou� titluri de crean�� pentru aceea�i crean�� fiscal�, fapt ce 
contravine prevederilor legale în vigoare. 
             Fa�� de cele prezentate în con�inutul deciziei, urmeaz� s� se anuleze 
Decizia de impunere nr. ...../31.10.2006, întocmit� de Activitatea de Control Fiscal 
Suceava pentru suma de .....lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�. 
             
            3. Referitor la suma de .....lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�.           
                                

  Prin adresa nr. …../26.01.2007, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …../29.01.2007, depus� în 
completarea contesta�iei înregistrat� sub nr. ...../21.12.2006, petenta precizeaz� c� 
suma pe care o contest� este de .....lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� �i c� 
renun�� la contesta�ia pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei.  

 

  În drept, în spe�� sunt incidente prevederile art. 178 alin 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
precizeaz�: 
 

„(1) Contesta�ia poate fi retras� de contestator pân� la solu�ionarea 
acesteia. Organul de solu�ionare competent va comunica contestatorului decizia 
prin care se ia act de renun�area la contesta�ie.” 

 
           Referitor la acest articol, Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
la pct. 4.3 precizeaz�: 

 
          ,,4.3. Organul de solu�ionare competent va comunica decizia prin care ia 
act de renun�area la contesta�ie dup� expirarea termenului general de depunere 
a contesta�iei.” 

 
Prin urmare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 

constat� renun�area de c�tre S.C. ..... S.R.L. .....la contesta�ia formulat� împotriva 

Deciziei de impunere nr. ...../31.10.2006, întocmit� de Activitatea de Control 
Fiscal Suceava, privind  suma de .....lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�. 

 

 
      Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul 
prevederilor art. 145 alin. 3 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 49, 103 �i 178 alin. 1 din  O.G. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 4.3 din Ordinul nr. 519/2005 
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privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate 
cu art. 186 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 
 

DECIDE: 
 
 

              - respingerea contesta�iei formulate de S.C. ..... S.R.L., împotriva 
Deciziei de impunere nr. ...../31.10.2006, emis� de Activitatea de Control Fiscal 
Suceava, privind suma de ….. lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, ca 
neîntemeiat�; 
              -  anularea Deciziei de impunere nr. ...../31.10.2006, întocmit� de 
Activitatea de Control Fiscal Suceava pentru suma de .....lei, reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat�. 

    - Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava ia act de 
renun�area  la contesta�ia formulat� de S.C. ..... S.R.L. împotriva Deciziei de 
impunere nr. ...../31.10.2006, întocmit� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei. 
 
        Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  
de  6 luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 
  
 
 
 


