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DECIZIA NR.132 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 in municipiul ..., nr. …,  bl. …, ap. 
…, jude�ul ....  
 
           Contesta�ia, a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere 
nr. .../...2009, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, referitoare la 
suma de ... lei, reprezentând: 
 
   -   ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
   -   ... lei - major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�.       
    
           Contesta�ia a fost depus� in 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 dispozitiile 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� impotriva Deciziei de impunere 
nr. .../...2009, societatea comercial� sus�ine urm�toarele:  

           Crean�a fiscal� reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i 
major�rile de intârziere aferente, a fost stabilit� în contradic�ie cu 
prevederile legale, în sensul c�, organele de inspec�ie fiscal� nu au 
avut în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i raporturilor juridice 
relevante pentru impunere, astfel:  
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   - pre�ul bunurilor imobile achizi�ionate prev�zut în antecontractul nr. 
.../...2008, a fost de ... euro + TVA, pl�tibil în rate pân� la data de 
31.12.2008, sum� achitat� în întrgime c�tre SC B SA, în baza facturii 
nr. .../...2008; 

   - SC X SRL ... a preluat bunurile imobile pe baza procesului verbal 
de predare-primire încheiat la data de 30.12.2008, în conformitate cu 
prevederile art. 26 din antecontractul de vânzare-cump�rare; 

   - bunurile imobile respective au fost cump�rate, cu bun� credin��, în 
vederea construirii unei halde pentru depozitarea de�eurilor de zgur� �i 
de turn�torie, îns�, societatea nu a putut s� anticipeze c� vânz�torul 
nu-�i va respecta obliga�ia contractual� de a încheia contractul de 
vânzare-cump�rare în form� autentic�; 

   - dup� cum rezult� din Adeverin�a nr. .../...2009, emis� de Prim�ria 
ora�ului ..., SC X SRL ... figureaz� în eviden�ele fiscale cu teren 
intravilan,  în suprafa�� de ... mp, debitat în baza antecontractului de 
vânzare - cump�rare nr. .../...2008;  

   - prin adresele nr. .../...2009 �i .../...2009, SC X SRL ... a notificat 
societatea vânz�toare s� procedeze la întocmirea contractului de 
vânzare - cump�rare în form� autentic� pentru a se putea transmite în 
mod legal dreptul de proprietate asupra bunurilor; 

   - societatea contestatoare precizeaz� c�, în data de 06.08.2009, a 
fost convocat� de c�tre societatea vânz�toare, la sediul notarului 
public, pentru întocmirea contractului de vânzare - cump�rare în form� 
autentic�, îns� nu s-a prezentat, fapt ce rezult� din Încheierea de 
certificare nr. .../...2009.  

    - SC X SRL ... a dedus taxa pe valoarea ad�ugat�, aferent� 
bunurilor imobile achizi�ionate, pe baza facturii fiscale nr. .../...2008, cu 
respectarea prevederilor art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal; 

          Fa�� de cele sus�inute, societatea contestatoare consider� c� nu 
datoreaz� debitele stabilite prin decizia de impunere contestat�, 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i major�rile de întârziere 
aferente, astfel c�, solicit� admiterea contesta�iei a�a cum a fost 
formulat�. 

           II. Prin Decizia de impunere nr. .../...2009 emis� în baza 
Raportului de inspectie fiscala, inregistrat sub nr. .../...2009 s-a 
stabilit tax� pe valoarea ad�ugat�, suplimentar�, în sum� de ... lei 
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�i major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei 

           În urma efectu�rii inspec�iei fiscale s-a constatat c�, în luna 
aprilie 2008, societatea a achizi�ionat de la SC B SA, dou� terenuri în 
valoare total� de ... lei �i o cl�dire în valoare de ... lei. 

           Pentru aceast� achizi�ie, între cele dou� societ��i s-a încheiat 
antecontractul de vânzare - cump�rare nr. .../...2008, care prevede atât 
pre�ul tranzac�iei cât �i modalitatea de plat�, respectiv 9 rate egale 
pân� la data de 31.12.2008. 

           Pre�ul vânz�rii a fost achitat pe baza facturii fiscale nr. 
.../...2008, emis� de SC B SA, în condi�iile prev�zute în antecontractul 
de vânzare - cump�rare nr. .../...2008. 

           Prin raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 21.07.2009, 
organele de inspec�ie fiscal� au consemnat faptul c�, pân� la data 
încheierii controlului, societatea nu a putut prezenta un contract de 
vânzare autentificat precum �i extras de carte funciar� care s� ateste 
c�, bunurile imobile cuprinse în factura fiscal� nr. .../...2008 sunt în 
proprietatea sa. 

           Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie nu au 
acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de ... lei, tax� înscris� în factura fiscal� nr. .../...2008, invocând 
prevederile art. 128 alin. (1), art. 145 alin. (1) �i art. 134^3 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

           Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilit� 
suplimentar, organele de inspec�ie au calculat major�ri de întârziere 
în sum� de ... lei. 
            
           III. Având in vedere constat�rile organelor de control, 
motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei precum �i actele normative in vigoare in perioada supus� 
verific�rii, invocate de societatea contestatoare �i de organele de 
control, se re�in urm�toarele: 
 
           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului ... se poate investi cu solu�ionarea 
cauzei în condi�iile în care aceasta depinde de existen�a unui 
drept care face obiectul unei alte judec��i. 



 
     ����

 
 

  

4 

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

           Prin Raportul de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. 
.../...2009 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 
.../...2009 emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, organele de control 
nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� total� de ... lei, înscris� în factura fiscal� nr. .../...2008.  

           În fapt, în luna aprilie 2008, societatea a achizi�ionat de la SC B 
SA, dou� terenuri �i o cl�dire, conform facturii fiscale nr. .../...2008, 
pentru care �i-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� înscris� în aceasta. 

           Anterior, societatea contestatoare, în calitate de cump�r�tor, a 
încheiat cu SC B SA, în calitate de vânz�tor, Antecontractul de 
vânzare - cump�rare nr. .../...2008, al c�rui obiect îl reprezint� 
achizi�ionarea de c�tre contestatoare a dou� terenuri �i o cl�dire. 

           Potrivit art. 4 din Antecontractul de vânzare - cump�rare nr. 
.../...2008, se prev�d urm�toarele: 

         „Dreptul de proprietate asupra bunurilor vândute este transferat 
de la vânz�tor la cump�r�tor odat� cu încheierea prezentului contract, 
dar numai dup� achitarea integral� a facturilor emise, cu excep�ia 
bunurilor imobile reprezentate de cl�diri �i terenuri în cazul c�rora 
dreptul de proprietate se transfer� la data încheierii contractului de 
vânzare-cump�rare în form� autentic�.” 

           Întrucât, societatea contestatoare nu a prezentat, pân� la data 
încheierii inspec�iei fiscale, un contract de vânzare-cump�rare, în 
form� autentic�, �i nici extras de carte funciar� care s� ateste c�, 
bunurile imobile în cauz�, sunt în proprietatea sa, organele de control 
nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� total� de ... lei, înscris� în factura fiscal� nr. .../...2008. 

           Prin contesta�ia formulat�, societatea precizeaz� c�, prin 
adresele nr. .../...2009 �i .../...2009, a notificat societatea vânz�toare s� 
procedeze la întocmirea contractului de vânzare - cump�rare în form� 
autentic� pentru a se putea transmite în mod legal dreptul de 
proprietate asupra bunurilor. 

           Întrucât, societatea vânz�toare nu a r�spuns solicit�rilor 
societ��ii cump�r�toare, aceasta din urm� a formulat, Ac�iune în 
constatare, anexat� la dosarul cauzei,  prin care solicit� Judec�toriei 
..., s� fie constatat faptul c�, pârâta i-a vândut bunuri imobile prin 
Antecontractul de vânzare - cump�rare nr. .../...2008 �i hot�rârea s� 
�in� loc de act de vânzare - cump�rare. 
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           In drept, art. 214 alin. (1) lit. b) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevede: 
 
         “Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe 
cale administrativ� 
    (1) Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin 
decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: 
    [...] 
    b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a 
sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte 
judec��i.[...]” 

           Având în vedere faptul c� prin raportul de inspec�ie fiscal�, în 
baza c�ruia a fost emis� decizia de impunere contestat�, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor imobile achizi�ionate de la SC B 
SA, pe motiv c�, societatea nu a putut prezenta un contract de 
vânzare autentificat precum �i extras de carte funciar� care s� ateste 
c�, bunurile imobile cuprinse în factura fiscal� nr. .../...2008 sunt în 
proprietatea sa, rezult� c� solu�ionarea cauzei depinde de existen�a 
sau inexisten�a unui drept ce face obiectul unei alte judec��i, respectiv, 
solu�ionarea de c�tre instan�� a ac�iunii formulat� de SC X SRL ... 
având ca obiect Ac�iunea în constatare, aflat� pe rolul Judec�toriei ....  

           În consecin��, se re�ine c� pân� la pronun�area unei solu�ii 
definitive de c�tre instan�a judec�toreasc�, Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului ... nu se poate investi cu solu�ionarea pe 
fond a cauzei, motiv pentru care se va suspenda solu�ionarea cauzei 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i accesoriile 
aferente în sum� de ... lei, procedura administrativ� urmând a fi reluat� 
la încetarea motivului care a determinat suspendarea cauzei, în 
conformitate cu dispozi�iile art. 214 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
precizeaz�: 
 
         „(3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea sau, dup� caz, la 
expirarea termenului stabilit de organul de solu�ionare competent 
potrivit alin. (2), indiferent dac� motivul care a determinat 
suspendarea a încetat sau nu.” 

          Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 214 alin. 
(1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind 
Codul de procedura fiscala, se  
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                                             DECIDE: 
                                           
          
          Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulat� de SC X SRL ... 
împotriva Deciziei de impunere nr. .../...2009, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, referitoare la suma de ... lei, reprezentând: 
 
   -   ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
   - ... lei - major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, procedura 
administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea definitiv� a motivului 
care a determinat suspendarea, în cond�iile legii, conform celor 
re�inute..       
 

           Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ... in termen de 6 
luni de la data comunic�rii. 

 

                    DIRECTOR COORDONATOR, 


