URTEA OE APEL TIMI OARA
OPERATOR X
:j£C IA CONTENCIOS ADMINISTRATIV l FISCAL
DOSAR NR. X/X/2009 - 22.04.2010
DECIZIA CIVIL NR.X1 edin a public din 11 noiembrie
2010 PRE EDINTE :X JUDEC TOR :X JUDEC TOR : X
GREFIER :X
Pe rol fiind pronun area asupra recursului declarat de reclamanta recurenta S.C.
X S.R.L. X împotriva sentin ei civile nr. X din 17.02.2010, pronun at de Tribunalul X
în dosarul nr. X/X2009 în contradictoriu cu pârâ ii intima i Ministerul Finan elor
Publice - Agen ia Na ional de Administrare Fiscal - Direc ia General a Finan elor
Publice X -Serviciul de Solu ionare Contesta ii X i Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal - Direc ia General a Finan elor Publice X
Activitatea de Inspec ie Fiscal , Serviciul de Inspec ie F/scal nr. 1 X, având ca
obiect contesta ie act administrative fiscal.
Mersul dezbaterilor i concluziile orale ale p r ilor au fost consemnate în
încheierea de edin de la termenul din 28.10.2010 care face parte integrant din
orezenta hot râre, potrivit c reia instan a a amânat pronun area cauzei la 4.1.1.2010
îi la 11. 11.2010, când,
CURTEA
Deliberând asupra recursului de fa , constat urm toarele: I. Prin ac iunea
înregistrat pe rolul Tribunalului X la data de 01.07.2009, sub nr.X/X/2009, formulat
ele reclamanta SC X SRL X, împotriva pârâ ilor: I. Direc ia General a Finan elor
Publice X - Serviciul Solu ionare Contesta ii i II. Direc ia General a Finan elor
Publice X - Activitatea de Inspec ie Fiscal Serviciul de Inspec ie Fiscal , s-a solicitat
ca prin hot rârea ce se va pronun a s se dispun :
1.
Anularea în tot a Deciziei nr. X/07.05.2009, emisa de Serviciul de
Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice X, ca fiind
netemeinica si nelegala;
2.
Admiterea Contesta iei nr. X/01.04.2009 formulata împotriva Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscala nr.
X/18.03.2009 având la baza Raportul de inspec ie fiscala nr. X/18.03.2009. pentru
suma de X lei din,care: X lei TVA respinsa la rambursareX lei TVA stabilita
suplimentar i r masa de plata si X lei major ri de întârziere aferente TVA stabilita
suplimentar si r masa de plata, ca fiind intemeiata;
3.
Anularea Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
stabilite de'inspec ia fiscala nr. X/18,03.2009, întocmit de c tre Activitatea de
«is;.)ecf/e Fiscala - Serviciul de Inspec ie Fiscala nr. 1 din cadrul Direc iei Generate
a •~ir-antelor Publice X, ca fiind netemeinica si nelegaia;
4.
Anularea Raportului de inspec ie fiscala nr, X18.03.2009, întocmii dc
*â;/e Activitatea de Inspec ie Fiscala - Serviciu! de inspec ie Fiscala nr. 1 din cadrul
^ ictiet Generale a Finan elor Publice X, ca fiind netemeinic si ncb uil.
5
Sa se constate ca suma de X reprezint TVA deductibil ,
.; suma de X lei a fost respinsa la. rambursare in mod netemeinic si
nelegal, s se constatate ca aceasta suma este deductibila si sa se dispus restituirea
c tre reclamanta a sumei de X lei reprezentând tva de rambursat,
c suma de X lei a fost stabilita suplimentar de plata in sarcina
b.
societ ii in mod netemeinic si nelegal si sa constate ca aceasta suma reprezint tva
deductibil , sa exonereze societatea de la plata ei si, pe cale de consecin , sa se

constate ca beneficiaz de dreptul de deducere si s se dispun deductibilitatea ei jn
sensul c aceasta reprezint TVA deductibil,
ca suma de X lei reprezentând accesorii aferente diferen
TVA
c.
este netemeinica si helegala si sa se dispun anularea ei si exonerarea societ ii de
!a plata;
Cu cheltuieli de judecat .
în motivarea ac iunii se arat c , în fapt, SC X SRL, cu sediul in localitatea X,
nr. X, este o societate comerciala care are ca obiect principal de activitate comer ul
cu am nuntul al carburan ilor pentru autovehicule - cod CAEN X.
Urmare a depunerii decontului negativ de TVA cu op iune de rambursare
aferent lunii mai 2007, la sediul AFP X, înregistrat sub nr/ X/X/25.06.2007 si a
transmiterii acestuia la Activitatea de Inspec ie Fiscala din cadrul D.G.F.P. X sub nr.
X/28.06.2007, societatea a f cut obiectul unei inspec ii fiscale par iale, care a avut ca
obiective:
verificarea modului de stabilire a soldului sumei negative de TVA ; investigarea
si constatarea evaziunii fiscale ; organizarea st conducerea evidentelor
contabile ; Perioada supusa inspec iei fiscale a fost de la 01.10.2002 la
31.05.2007, pentru
TVA.
Prin decontul negativ de TVA cu op iune de rambursare aferent lunii mai 2007,
societatea a solicitat rambursarea sumei de X lei. Acest sold negativ a rezultat ca
urmare a achizi ion rii de c tre societate a diferitelor utilaje pentru producerea pâinii,
a unor mijloace de transport, a unei vitrine frigorifice si a unei case de marcat
electronice.
In timpul controlului, inspectorul fiscal, X, a constatat faptul ca pentru un nr. de
7 facturi fiscale emise de c tre SC X SRL X, in valoare totala de X lei, -din care TVA
in valoare de X lei, nu se poate deduce TVA aferent deoarece aceste documente au
fost prezentate in copie xerox. Organul de inspec ie fiscala a constatat faptul ca
suma de X lei, reprezentând TVA deductibil, nu se justifica având in vedere faptul ca
deducerea TVA se face numai pe baza exemplarului original a! facturii, in
conformitate cu prevederile art. 145, alin. 8 din Legea nr. 571/2003 rep. privind Codul
fiscal si a Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.
Reprezentantul legal al societ ii a adus la cuno tin a inspectorului fiscal faptul
ca aceste documente au fost ridicate in original de c tre Direc ia Na ionala
Anticorup ie Bucure ti, f r ca aceasta institu ie sa elibereze dovada.
Se învedereaz instan ei faptul ca aceste 7 facturi reprezint documentele
justificative in baza c rora societate s-a aprovizionat de la SC X SRL (cu sediul in Xi,
sector X, Str. X, nr. X, având CUI R X. înmatriculat la ORC sub nr. J X/X1/2006), cu
motorina euro X, in perioada 19.05.2006-14.08.2006, dup cum urmeaz :
f.f. seria XVFP nr. X/19.05.2006, in valoare totala de X iei din care X lei
TVA;

TVA;

f.f. seria X VFP nr. X/05.06.2006, in valoare totala de X le) din care X lei

f.f. seria XVFP nr. X/20.06.2006, in valoare totala de X lei din
seria X VFP nr. X/01.07.2006, in valoare totala de X lei din ,X
lei TVA;
. seria X VFP nr. X/19.07.2006, in valoare totala de X lei din X
TVA;
saria X VFP nr, X/26.07.2006, in valoare totala de Xlei din X
lei TVA;
,f, ««X VFP nr, X/14.08.2006, in valoare totala de X lei din
X
TVA;
â TVA
'n grrn® verific rii situa iei TVA, aferente perioadei 01.10.2002 31.05.2007,

'ftlli do Olanul U« InjpOG lQ fiscala a stabilit ca la data de 31.05.2007, societatea nu
are

sold
tn V
Cle X lei ci prezint TVA de plata in valoare de X lei,
lltlUfltnci O tJifâran S de X lei. TVA considerata ca nedeductibila,
procedându-se
itiiullrl 'n fU^a'
'a calculul de major ri de întârziere, dobânzi si penalit i aferente
"" fllf*P®n «toi"
dup cum urmeaz :
- X dobânzi ptr. dif. TVA ;
X le! major ri ptr. dif.
TVA ;
' X lai penalit i ptr. dif.
HJrlMre
TVA.
1
£ \ff
Aceste aspecte au fost men ionate in cuprinsul Raportului de inspec ie
fiscala goliri fir, X/13.08.2007, întocmindu-se Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale bfactul suplimentare de plata stabilite de inspec ia fiscala nr.
X/16.08.2007, in baza c reia organul de inspec ie fiscala a respins la rambursare
TVA in valoare de X lei si a stabilit suplimentar de plata TVA in valoare de X lei,
major ri de întârziere in i/aloare de X lei si penalitatea de întârziere in valoare de X
lei.
Societate reclamant a depus la sediul DGFP X Contesta ia nr. pentru
X/31.08.2007 prin care a contestat Decizia de impunere nr. X/16.08.2007, având ca
obiect suma de X lei diferen a TVA si suma de X lei major ri de 2007, întârziere
aferente diferen a TVA.
In sus inerea contesta iei, societatea reclamant a precizat faptul ca
ezultat
organul de
jeerea control nu a inut cont de faptul ca motorina achizi ionat de ia SC Xmarcat
X SRL, a fost comercializata prin sta ia PECO din localitatea X DN X,
colectând si înregistrând TVA aferent.
)tul ca
Totodat , s-a solicitat DNA X confirmarea faptului ca cele 7 facturi au
;ure ti, fosl ridicate in original de c tre procurorii sec iei.
: poate
Serviciul de Solu ionare contesta ii din cadrul DGFP X, in temeiul
__ysrox. art. 213 alin. 4 si al art 216 aiin. 3 din O.G. nr. 92/2003 rep. si modif. privind
Codul =ntând de procedura fiscala, a constatat existenta unor probe noi si a admis
contesta ia in e face sensul :
ile art.
refacerii inspec iei fiscale în conformitate cu prevederile art. 216
alin. 3 din
rmelor OG nr. 92/2003 rep. si modif.
reverific rii aceleia i perioade si aceluia i tip de impozit;
: raptul
- desfiin rii Deciziei de impunere nr. X/16.08.2007 pentru suma de
ionala X lei reprezentând X lei diferen a TVA si X lei major ri de întârziere tferonte
diferen a TVA;
tentele
întocmirii unui nou act de control de c tre o alta echipa, care va
avea in
X SRL considerare strict considerentele deciziei de solu ionare ;
X
Toate aceste solu ii au stat la baza emiterii de câtre Serviciul de
Solu ionare
noada :ontesta ii din cadrul DGFP X a Deciziei nr. X/19.10.2007.
X lei
In data de 05.12.2007, Serviciul de Inspec ie Fiscala nr. 1 din cadrul A.I.F.-1,28
lei D.G.F.P, X, prin inspectorul Xa efectuat un control la tocietate. in scopul ducerii
la îndeplinire a dispozi iilor Deciziei nr. X/19.10.2007.Î!itocmind in acest sens
Procesul verbal nr. X/07.12.2007.
Prin procesul verbal întocmit, organul de inspec ie fiscala constata faptu! ca

/ fiicturi fiscale sunt in original in posesia D.N.A. X si c

nu poate
•;*;ure ti, motiv pentru care a procedat la suspendarea inspec iei fiscale in terney
prevederilor OMFP nr. 708/2006.
Prin Adresa nr. X/20.12.2007, societatea este în tiin at de câtre ServiqU| de
Inspec ie Fiscala nr. 1 din cadrul A.l.F.-D.G.F.P. X de faptul Ca termenul de
solu ionare a cererii de rambursare se prelunge te cu perioada cuprinSa intre data
solicit rii si data primirii informa iilor solicitate, conform prevederilor art. 199 alin. 2 din
H.G. nr. 1050/2004.
In data de 27.06.2008, Serviciul de Inspec ie Fiscala nr. 1 din cadrul A.I.F.
D.G.F.P. X, procedeaz la reverificarea societarii, prin inspectorii X si X.
In acest sens, au întocmit Raportul de inspec ie fiscala nr. X/27.06.2008, din
cuprinsul c ruia rezulta urm toarele :
- societatea a fost supusa unei verific ri, inspec ie fiscala desf urata la sediul
organului fiscal in perioada 26,27 si 30 iunie 2008 ;
- perioada supusa inspec iei a fost 01.05.2006-31.08.2006 ;
• prin Adresa nr. X/25.04.2008 transmisa de c tre D.G.F.P. X ca r spuns la
solicitarea D.G.FP. X de a efectua un control încruci at la SC X SRL cu privire la
realitatea si legalitatea facturilor emise de c tre aceasta c tre SC X SRL, se
precizeaz ca SC X SRL nu a putut fi contactata in vederea controlului, fiind propusa
spre a fi inclusa in Lista contribuabililor inactivi.
• inspectorii fiscali precizeaz faptul ca in conformitate cu prevederile art. 146
alin. 1 din Legea nr. 571/2003 actualizata, "pentru exercitarea dreptului de deducere
persoana impozabila trebuie sa îndeplineasc urm toarele condi ii:
a) - pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori
urmeaz sa-i fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz sa-i fie prestate in
beneficiul sau, sa de in o factura care sa cuprind informa iile prev zute la art. 155,
alin. 5"
art. 155 alin. 5:
"Factura cuprinde in mod obligatoriu urm toarele date: c) denumirea/numele, adresa
si codul de înregistrare prev zut ia art. 153, ale persoanei impozabile care emite
factura"
- datorita faptului ca furnizorul nu a fost g sit la sediul social declarat, fiind
propus pentru includerea in Lista contribuabililor inactivi, inspectorii fiscali au
constatat faptul ca TVA in suma de X lei este nedeductibila.
In baza Raportului de inspec ie fiscala nr. X/27.06.2008 Serviciul de Inspec ie
Fiscala nr. 1 din cadrul A.I.F.'-D.G.F.P. X, întocme te Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspec ia fiscala nr. X/30.06.2008,
in baza c reia organul de inspec ie fiscala a respins la rambursare TVA in valoare de
X lei si a stabilit suplimentar de plata TVA in valoare de X lei, major ri de întârziere in
valoare de X lei, datorita faptului ca societatea a înc lcat prevederile art. 146 alin. 1
lit. a din Legea nr. 571/2003, respectiv organul de inspec ie a considerat ca facturile
men ionate nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, TVA in suma de X lei
fiind nedeductibila.
Societatea reclamant a depus la sediul DGFP X Contesta ia nr. X/22.07.2008
prin care a contestat Decizia de impunere nrX/30.06.2008. având ca obiect suma de
X lei din care : X TVA respinsa la rambursare. X TVA stabilita suplimentar si X lei
accesorii aferente diferen a TVA.
de

In sus inerea contesta iei, societatea reclamant a precizat faptul ca organul de
control nu a inut seama de buna credin in gestionarea produselor livrate, in sensul
ca livrarea/achizi ionarea acestora s-a f cut in baza unui contract semnat intre Pai1'
ca decontarea s-a f cut prin institu ii bancare si ca s-a eviden iat in mod corect suirii
reprezentând TVA colectata, la data livr rii furnizorul existând, fapt confirmat S'

j$)<J wionat, inspectorii fiscali nu re inut ca suma de X lei nu reprezint ^fiductibil.
de i cele 7 facturi fiscale prezentate de noi ca fiind documentele '^irftcative de
provenien a â m rfii si dovada a transferului dreptului de proprietate a Motorinei de la
furnizor la societate, con in toate datele obligatorii precizate de Legea 'Jir' 571/2003
modif. privind Codul fiscal.
Simplul fapt ca D.G.F.P. Xi nu este in m sura sa contacteze o societate
comerciala identificata prin denumire, nr. de înregistrare de la O.R.C, cod unic de
înregistrare, sediu, nume si adresa asocia i, nume si adresa administrator, cont
bancar, ele, nu poate fi re inuta in sarcina reclamantei ca fiind o înc lcare a legii.
Dorin a unui organ fiscal de a introduce o societate comerciala in Lista
contribuabililor inactivi nu poate produce efecte decât dup data public rii in
Monitorul Oficial a contribuabilului respectiv, in decursul anului 2006 acesta fiind activ
din punct de vedere fiscal.
Toate facturile emise de SC X SRL con in : nr. de
ordine/serie, care identifica factura in mod unic ; data
emiterii facturii;
denumirea/numele, adresa si codul unic de înregistrare ale persoanei
impozabile care emite factura ;
denumirea/numele, adresa si codul unic de înregistrare ale comparatorului
de bunuri.
Serviciul de Solu ionare contesta ii din cadrul DGFP X, in temeiul art. 213 alin. 4
si al art. 216 alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 rep. si modif. privind Codul de procedura
fiscala, a admis contesta ia in sensul;
refacerii inspec iei fiscale in. conformitate cu prevederile art. 216 alin. 3 din
OG nr. 92/2003 rep. si modif.
reverific rii aceleia i perioade si aceluia i tip de impozit; desfiin rii Deciziei de
impunere nr. X/30.06.2008, pentru suma de X lei din care: X TVA respinsa la
rambursare, X TVA stabilita suplimentar si X lei accesorii aferente diferen a TVA.
întocmirii unui nou act de control de c tre o alta echipa, care va avea in
considerare strict considerentele deciziei de solu ionare ;
Toate aceste solu ii au stat la baza emiterii de c tre Serviciul de Solu ionare
contesta ii din cadrul DGFP X a Deciziei nr. X/19.09.2008.
In data de 24.10.2008, Serviciul .-de Inspec ie Fiscala nr. 1 din cadrul A.I.F.D.G.F.P, X, prin inspectorii X si X, a efectuat un control la societate in scopul ducerii
la îndeplinire a dispozi iilor Deciziei nr. X/19.09.2008, întocmind in acest sens
Procesul verbal nr. X24.10.2008.
Prin procesul verbal întocmit, organul de inspec ie fiscala constata faptul ca
pentru efectuarea refacerii controlului sunt necesare informa ii suplimentare prin
efectuarea de controale încruci ate le furnizorul SC X SRL precum si la alte institu ii,
motiv pentru care a procedat la suspendarea inspec iei fiscale in temeiul prevederilor
art. 2 lit. a din OMFP nr. 708/2006.
Prin Adresa nr. X/06.11.2008, societatea reclamant este în tiin at de c tre
Serviciu! de Inspec ie Fiscala nr. 1 din cadrul A.I.F.-D.G.F.P. X de faptul ca inspec ia
fiscala se suspenda in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 708/2006 si ca
termenul de solu ionare a cererii de rambursare se prelunge te cu perioada cuprinsa
intre data solicit rii si dala primirii informa iilor solicitate.
Urmare a dispozi iilor Deciziei nr. X/19.09.2008, societatea â f cut obiectul
Xinspec ii fiscale par iale care a avut ca obiective:
revendicarea capitolelor desfiin ate prin Decizia nr X/19.09.2008;
Pe.ioydn supusa inspec iei fiscale a' fost de la 01.10.2002 la 31.05 2007.
pentru
i'VA.

- '

In timpul controlului, inspectorii fiscali, X si X, au -.<:n:3tatr„it ui'rnntoarols :

-

prin adresa nr. X/17.11.2008, A.l.F.-S.I.F. nr. 1 din cadrul D.G.F.P X, a

solicitat D.N.A. Xinforma ii suplimentare ;
la adresa nr. X/17.11.2008, A.l.F.-S.I.F. nr. 1 din cadrul D.G.F.P. X, a
întocmit c tre D.N.A. X revenire, prin adresa nr X/15.01.2009;
prin adresa nr. XX/2008, înregistrata fa D.G.FP. X sub nr 691/30.01.2009
si la A.I.F. sub nr. X/02.02.2009, D.N.A. X comunica urm toarele ;
1.
nu exista documente din care sa rezulte ca SC X SRL a efectuat
aprovizion ri cu motorina ;
2.
nu au fost identificate loca ii proprii de depozitare a produselor
petroliere ale SC X SRL ;
SC X SRL s-a aprovizionat in decursul anului 2006 de ia X SRL cu sediul
in loc. X, cu produse denumite dilusol tip A, dilusol tip B, dilusol tip A2 iar de la al i
furnizori cu benzina;
SC X SRL nu putea sa livreze SC X SRL motorina întrucât dupa cum
reiese din adresa D.N.A. X, societatea nu de inea astfel de produse, prin urmare
opera iunea nu intra in sfera de aplicare a TVA, SC X SRL neflind proprietarul
bunurilor, opera iunea nefiind reala ea având loc doar scriptic
SC X SRL nu are drept de deducere a TVA in suma de X lei aferenta
facturilor emise de SC X SRL, fiind înc lcate prevederi legale care stabilesc cadrul
legal pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA:
1. in conformitate cu prevederile art. 145 alin. 1 din Legea nr. 571/2003
actualizata:
"Dreptul de deducere ia na tere in momentul in care taxa pe valoarea ad ugata
deductibila devine exigibila", exigibilitate care in temeiul art. 134, alin. 1 si alin. 2 din
Legea nr. 571/2003 act., intervine la data la care are loc faptul generator.
"(1) Faptul generator al taxei reprezint faptul prin care sunt realizate condi iile
legale necesare pentru exigibilitatea taxei.
(2) Taxa pe valoarea ad ugata devine exigibila atunci când autoritatea fiscala
devine îndrept it , in baza legii, .-la un moment dat, sa solicite taxa pe valoarea
ad ugata de ta pl titorii taxei chia? daca plata acesteia este stabilita prin lege la o
alta data"
- exercitarea dreptului de deducere este condi ionata de momentul in care taxa
devine exigibila la furnizor, iar organul fiscal este îndrept it sa solicite de la acesta
plata taxei, in cazul societarii nu poate fi vorba despre exigibilitatea taxei la furnizorul
SC Ertincom Impex SRL, întrucât acesta nu are aprovizionare cu motorina, neavând
posibilitatea de a livra astfel de produse si de a colecta TVA aferenta livr rii.
In urma verific rii situa iei TVA, aferente perioadei 01.10.2002 - 31.05.2007,
organul de inspec ie fiscala a stabilit in sarcina societarii urm toarele debite
suplimentare :
X lei reprezentând diferen a TVA ;
X lei reprezentând major ri pentru, diferen a TVA.
Aceste aspecte au fost men ionate in cuprinsul Raportului de inspec ie fiscala
nr. X/18.03.2009, întocmindu-se Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plata stabilite de inspec ia fiscala nr. X/18.03.2009, in baza c reia
organul de inspec ie fiscala a respins la rambursare TVA in valoare de X lei si a
stabilit suplimentar de plata TVA in valoare de X lei si major ri de întârziere in
valoare de X lei.
Societatea reclamant a depus la sediul DGFP X Contesta ia nr. X/01.04.2009
prin care a contestat Decizia de impunere nr. X18.03.2009,

2. pli.
mimica X SRL a

scala scale 3 reia
'e in
i .:r )()y

ii;t.n

"j&tiar si X lei accesorii aferente diferen a TVA si suma de Xlei(X lei) reprezentând
major ri de întârziere aferente TVA stabilit suplimentar de ,'lgta, neindividualizata in
Decizia nr. X18.03.2009.
Drod
useior
X de la sc ljte. dilusol

TVA,;SC r^a ea^
suma d©. înc lcate leducere
X/2003
n. 2 din
onoWjfe
fecala
?e te o
/taxa acesta Vizorul
având
2007 lebiie
Societatea reclamant a adus la cuno tin organului competent cu solu ionarea L 0niesta iei, faptul ca este a treia contesta ie formulata pentru aceea i suma si icela '
impozit in ultimii doi ani si ca organul de inspec ie fiscala nu a men ionat in •aprinsul
actului de control întocmit daca produsul motorina achizi ionat de la SC X SRL a fost
recep ionat, a fost vândut si daca pentru sumele încasate urmare a vânz rii s-a
calculat sau nu TVA. In contesta ia formulata am precizat faptul ca societatea nu
avea mijloacele sau dreptul sa verifice corectitudinea opera iunilor efectuate de c tre
SC X SRL si nici posibilitatea de a ne jpune organelor DNA Xde a ridica in original
cele 7 facturi.
In contesta ie s-a men ionat faptul ca toate constat rile organelor de inspec ie
Escala sunt bazate pe supozi ii si pe adrese de la alte institu ii care nu sunt capabile
sau nu au competente sa aplice legisla ia financiara, respectiv DGFP X, care au
poate sa "contacteze" societatea furnizoare sau DNA X, care nu are aittate de
organ fiscal - deci nu poate efectua inspec ii fiscale pentru a verifica * .^egalitatea i
conformitatea declara iilor fiscale ale SC x SRL si nu se utea pronun a asupra
corectitudinii i exactit ii îndeplinirii obliga iilor de c tre contribuabil, a respect rii
prevederilor legisla iei fiscale i contabile.
Cu ocazia reverificarii, organul de inspec ie fiscala nu a respectat nici o
constatare din Decizia nr. x/19.09.2008 privind solu ionarea contesta iei formulate,
aspectele noi ap rute despre furnizorul SC x SRL, nefiind in m sura sa implice
r spunderea reclamantei.
Urmare a analiz rii contesta iei noastre, Serviciul de Solu ionare Contesta ii din
}

cadrul DGFP x, prin Decizia nr, 29/07.05.2009, a respins ca neîntemeiata contesta ia
formulata de societate împotriva Deciziei de impunere nr. .x/18.03.2009, pentru suma
de x lei din care: x TVA respinsa la rambursare, x TVA stabilita suplimentar si x lei
accesorii aferente diferen a TVA si ca f r obiect contesta ia formulata pentru suma
de x lei reprezentând major ri de întârziere aferente TVA stabilit suplimentar de
plata, neindividualizata in Decizia nr. x/18.03.2009.
Reclamanta solicit a se constata faptul ca organul de solu ionare a contesta iei,
respectiv Serviciul de Solu ionare a Contesta iilor din cadrul D.G.F.P x, avea obliga ia
legala prev zuta de pct. 12.4 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr, 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat sa constate autoritatea de lucru judecat
atunci când exist identitate de obiect, p rti i cauz , conform dispozi iilor art. 1201
C.civ..
In acest sens, societatea a fost verificata pentru aceea i perioada respectiv
01.10.2002-31.05.2007, pentru aceea i categorie de impozit, TVA, de aceea i
autoritate publica, respectiv Activitatea de Inspec ie fiscala -Serviciul de Inspec ie
Fiscala nr. 1 din cadrul D.G.F.P. x de trei ori, fiindu-ne întocmite trei rapoarte de
inspec ie fiscala :
Raportului de inspec ie fiscala nr. x/13.08.2007,
Raportul de inspec ie fiscala nr. x/27.06.2008,
Raportului de inspec ie fiscala nr. X18.03.2009, trei
decizii de impunere_;
• Oecizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plata stabilite de
inspec ia fiscala nr. X/16.08.2007,
• Oecizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plata stabilite de
inspec ia fiscala nr. X/30.06.2008,
• Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plata stabilite de
inspec ia fiscala nr. X/18.03.2009,
Contesta ia nr. X/31.08.2007
• Contesta ia nr. X/22.07.2008
• Contesta ia nr. X/01.04.2009
solu ionate de acela i organ, respectiv Serviciul de Solu ionare contesta ii
cadrul DGFP X care a emis trei decizii de solu ionare ;
• Decizia nr. X/19.10.2007,
• Decizia nr. X/19.09.2008,
• Decizia nr. X/07.05.2009.
De i, prin cele doua decizii (Decizia nr. 51/19.10.2007 si Decizia nr.
44/19.09.2008), organul de solu ionare a contesta iei, a constatat faptul ca societatea
este îndrept it la deducerea sumei de 92.860 lei reprezentând TVA deductibila,
dispunând in temeiul prevederilor art. 216 alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 rep. si modif,
privind Codul de procedura fiscala, reverificarea societarii, desfiin ând in acela i timp
si Decizia de impunere nr. x16.08.2007, pentru suma de X lei si Decizia de impunere
nr. X/30.06,2008, pentru suma de X lei, prin ce-a de-a treia decizie s-a contrazis
pronun ându-se in sensul respingerii contesta iei ca fiind neîntemeiata.
La solu ionarea celei de-a treia contesta ie, Serviciul de solu ionare
contesta iei nu avea nici un indiciu noU fata de cel de-al doilea act de control, ih
sensul ca nici un organ fiscal competent nu s-a pronun at cu privire la TVA pl tit de
c tre furnizorul nostru, existând doar adrese de în tiin are de la DGFP X si de la
DNA X.
Pe fond, solicit a se constata faptul ca, in mod eronat organul de inspec ie
fiscala considera ca cele 7 facturi fiscale in baza carola societatea s-a aprovizionat
cu combustibil-motorina nu îndeplinesc calitatea de document justificativ deoarece
furnizorul SC X SRL nu a fost g sit la sediul social declarat, neacordându-se, drept

de deducere pentru suma de X lei reprezentând TVA aferenta facturilor in cauza,
societarii fiindu-i imputat faptul ca ar fi înc lcat prevederile art. 126 alin. 1 lit. a, art.
134 alin 1 si 2, art. 145 alin. 1 si 150 alin. 1 lit. a din Legea nr. 571/2003 modif.
privind Codul fiscal si ale art. 6 alin. 2 din Legea contabilit ii nr. 82/1991 rep.
Se precizeaz c se re ine in sarcina societarii reclamante obliga ii ale societ ii
furnizoare de combustibil - motorina, Serviciul de Solu ionare Contesta ii interpretând
in mod eronat dispozi iile Codului fiscal deoarece :
1. Societatea reclamant nu a înc lcat prevederile art. 126 alin 1 lit. a) din
Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal deoarece opera iunea de achizi ionare
a motorinei de la SC X SRL a îndeplinit cumulativ condi iile stipulate de art. 126 din
Codul fiscal.
Achizi ionarea de c tre societatea reclamant a produselor petroliere - motorina
reprezint o livrare de bunuri efectuata cu plata, locul de livre al bunurilor a fost pe
teritoriul României, persoana care a realizat livrarea este o persoana impozabila in
conformitate cu prevederile art. 127 alin. 1 din Codul fiscal iar livrarea bunurilor
rezulta din desf urarea unei activitatea economice precizata de art. 127 alin. 2 din
Codul fiscal.
Achizi ionarea de motorina de la SC X SRL a îndeplinit condi iile stipulate de art.
128 alin. 1) din Codul fiscal, respectiv s-a realizat transferul dreptului de proprietate a
bunurilor societatea dispunând de acestea ca un proprietar, efectuând in consecin a
revânzarea c tre ter i, colectând, eviden iind si pl tind taxeie si impozitele aferente
opera iunii.
Motorina iivrat societ ii de c tre SC X SRL nu reprezint bunuri distruse ca
urmare a unor calamit i naturale sau a unor cauze de for a majora, astfel cum sunt
prev zute prin norme ;bunuri de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot
fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, in condi iile stabilite

acm proton stabilita Op
.^ ;?'ia!e, pentru încercarea produselor sau pentru demonstra ii la punctele do r Je,
alte bunuri acordate in scopul stimul rii vânz rilor; bunuri de mica valoare, - Reiate in
mod gratuit, in cadrul ac iunilor de sponsorizare, de mecenat, de
Rotocol/reprezentare, precum si alte destina ii prev zute de lege, in condi iile stabilite
prin norme."
Opera iunea de achizi ionare a motorinei de c tre societatea reclamant
reprezinte o livrare de bunuri e'ectuata de SC X SRL.
2. Societatea reclamant nu a înc lcat prevederile art. 134 alin 1 si 2 din Legea
nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal deoarece acest articol de lege define te
condi iile legale necesare exigibilit ii TVA si face referire la data la care autoritatea
fiscala devine îndrept it sa solicite plata de c tre persoanele obligate la plata taxei.
Obligata la plata TVA aferenta livr rilor de motorina este SC X SRL, iar
autoritatea îndrept it sa o solicite este D.G.F.P. X prin Administra ia Finan elor
Publice a sectorului unde furnizorul î i are sediul, deci nu poate fi imputata societ ii
neplata acestei taxe sau neexercitarea dreptului organului fiscal de a o solicita la
plata societ ii furnizoare.
SC X SRL a realizat condi iile legale necesare exigibilit ii taxei, 'efectuând o
livrare de bunuri, faptul generator intervenind la data livr rii motorinei. R mâne in
responsabilitatea acesteia nedeclararea opera iunilor efectuate, din punct de vedere
legal, D.G.F.P. X fiind îndrept it in temeiul art. 134 alin. 3, art. 134*1 alin. 1 si art.
134A2 din Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal sa solicite efectuarea pla ii
si sa procedeze la calculul major rilor de întârziere aferente.
3. Societatea reclamant nu a înc lcat prevederile art. 145 alin 1 din Legea nr.
571/2003 modif. privind Codul fiscal deoarece a respectat regimul deducerilor,

exercitându-si dreptul de deducere prin decontul de TVA si prin rambursare, conform
prevederilor art. 147M si 147A3din Codul fiscal.
In acest sens, societatea reclamant a sc zut din valoarea totala a taxei
colectate, valoarea totala a taxei pentru care, in aceea i perioada, a luat na tere si
poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145-147. Având in vedere faptul
ca taxa aferenta achizi iilor efectuate , care este deductibila, a fost mai mare decât
laxa colectata pentru opera iuni taxabile, a rezultat un excedent in perioada de
raportare, denumit suma negativa a taxei, solicitat la rambursare in baza decontului
negativ cu op iune de rambursare aferent lunii mai 2007.
Se învedereaz instan ei ca, in conformitate cu prevederile art. 147A1 alin. 4,
dreptul de deducere se exercita chiar dac nu exista o taxa colectata.
Societatea a respeclat prevederile art. 145 alin. 1) din Codul fiscal, exercitândusi dreptul de deducere a taxei in momentul exigibilit ii taxei respectiv in momentul
aprovizion rii cu motorina si nu anterior opera iunilor de livrare/aprovizionare.
Societatea nu este obligata prin lege sa verifice daca furnizorii sai isi îndeplinesc
condi iile legale de colectare, eviden iere si plata a obliga iilor fiscale rezultate din
activit ile economice desf urate.
Toate opera iunile de aprovizionare cu motorina au fost efectuate in baza unui
contract, decontarea efectuându-se prin intermediul institu iilor bancare, societatea
înregistrând in evidentele contabile produsele achizi ionate, respectiv veniturile
rezultate ca urmare a revânz rii lor.
înc de la prima contesta ie a depus organului competent de solu ionare, copie
xerox dup cartea de identitate a administratorului societ ii furnizoare, copie xerox
dup certificatul de înregistrare al SC X SRL si copie xerox dup Contractul privind
vânzarea si livrarea de produse petroliere cu limita de creditare din 03.05.2006.
documente care nu au fost luate in fina! in considerare de c tre organul <1e control sau
de c tre Serviciul de Solu ionare Contesta ii.
Adresa D.N.A. X, nr. X/X/X/29.01.2009, prin care se aduce la cuno tin a
organului de inspec ie fiscal faptul ca nu exista documente in cadrul anostei institu ii
din caro sa rezulte ca SC X SRL a efectuat
C1t"*mvr/inr:.'!it'i r-.
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in lealitatea. Faptul ca DNA X nu de ine aceste documente nu înseamn ca ale nu
exista sau ca aceste opera iuni nu s-au efectuat. Din punct de vedere juridic g fiscal,
SC X SRL, r spunde pentru opera iunile pe care le-a efectuat, acest fapt
neobstruc ionând dreptul societarii de deducere a TVA aferente motorinei
achizi ionate.
Se mai învedereaz instan ei faptul ca legiuitorul specifica in cuprinsul art.
alin. 5 din Codul fiscal, ca nu sunt deductibile taxa aferenta sumelor achitate ^
numele si in contul clientului si care apoi se deconteaz acestuia, precum si taxa
aferenta sumelor încasate in numele si in contul altei persoane, care nu sunt incluse
in baza de impozitare a livr rilor/prest rilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. ej si
taxa datorata sau achitata pentru achizi iile de b uturi alcoolice si produse din tutun,
cu excep ia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revânzarii sau pentru a fi
utilizate pentru prest ri de servicii.
Societatea reclamant nu a efectuat astfel de opera iuni, motiv pentru care
solicit a se constata faptul ca s-a respectat regimul deducerilor si ca suma de X lei
reprezentând .TVA aferent achizi ion rii cu motorina de la SC X SRL este
deductibila.
Se mai solicit a se constata faptul ca in conformitate cu prevederile art. 146'
alin. 1 lit b) din Codul fiscal, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei,
societatea reclamant trebuia sa îndeplineasc si a îndeplinit urm toarele condi ii:
b) pentru taxa aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaz sa ii fie livrate
sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz sa ii fie prestate in beneficiul sau, dar pentru

care persoana impozabila este obligata la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b)9):
1. sa de in o factura care sa cuprind informa iile prev zute la art. 155 alin.
(5) sau documentele prev zute la art. 155A1 alin. (1); si
2. sa înregistreze taxa ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale
in care ia na tere exigibilitatea taxei;
Pentru produsele achizi ionate, societatea reclamant de ine facturi de
aprovizionare cu motorina. Aceste 7 facturi reprezint documentele justificative in
baza c rora societate reclamant s-a aprovizionat de la SC X SRL (cu sediul in X,
sector X, Str. X, nr. X, având CUI R X. înmatriculata la ORC' sub nr. J .X/X/X), cu
motorina euro X, in perioada 19.06.2008-14.08.2006.
Toate facturile emise de SC X SRL con in nr. de ordine/serie, care identifica
factura in mod unic ; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul unic de
înregistrare ale persoanei impozabile care emite factura; denumirea/numele, adresa
si codul unic de înregistrare ale cump r torului de bunuri., fiind întocmite cu
respectarea prevederilor art. 155 alin. 5 din Codul fiscal
Societatea reclamant a justificat deducerea taxei pe baza exemplarului
origina! al facturilor, respectând prevederile punctului 46 alin. 1 din Normele
metodologice de aplicare a legii nr, 571/2003 modif
4. Societafea reclamant nu a înc lcat prevederile art. 150 alin lit a) din Legea
nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal deoarece persoana, obligata la plata taxei
este persoana impozabila care efectueaz livr ri de bunuri si nu cea care
achizi ioneaz .
ietâ it

in acest sens, nici organul de inspec ie fiscala si nici Serviciul de Solu ionare
Contesta ii din cadrul DGFP X nu a aplicat societ ii prevederile art. 150 aiin. 1 lit, a)
din Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal,' respectiv nu a luat in considerare
inten ia legiuitorului de a obliga la plata taxei persoana impozabila cd_re efectueaz
livr ri de bunuri, respectiv a SC X SRL si nu a societ ii noastre.
Aplicarea si respectarea acestui articol de lege revine in sarcina soci
achitate in u™ si taxg unt incluse -• (3) lit. 8) roduse din sau Pentru
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sntru care t suma de X
e art. 146"
X ; taxei, offcli ii;
fie livrate 'ar pentru (1)lit. bj155 alin.
ei fiscale
cturi de native in X SRL X, >erioada
'e/serie, v^JSresa actura ; ului de cal
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letâ ti e are jri.
.Rodat , se solicit a se constata faptul ca societatea reclamant nu a efectuat

r \ de bunuri ci aprovizion ri cu bunuri de la SC X SRL X
Se învedereaz instan ei faptul ca in conformitate cu prevederile art. 151A2 alin.
din Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal, societatea reclamant putea fi
jriuia r spunz toare individual si in solidar pentru plata taxei, in situa ia in care
^rsoana obligata la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. Ij
|it. a), daca facturile prev zute ia art. 155 alin. 5) nu erau emise la momentul
;0ntro!ului, daca acestea cuprindeau date incorecte/incomplete in ceea ce prive te jna
dintre urm toarele informa ii; denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare in
;Copuri de TVA al p r ilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori
serviciilor prestate, elementele necesare calcul rii bazei de impozitare sau daca nu
aveau men ionate valoarea taxei sau aceasta era men ionata incorect.
Societatea reclamant a pus la dispozi ia inspectorilor fiscali din anul 2007,
exemplarele celor 7 facturi fiscale, care con in toate datele, in acest caz neexistând
posibilitatea re inerii in sarcina societ ii a r spunderii pentru plata taxei.
Având in vedere faptul ca societatea reclamant a achitat o data aceasta taxa
]rin plata contravalorii celor 7 facturi, care sunt întocmite corect, prin interzicerea
dreptului de deducere a sumei de X lei, organul fiscal nu a inut cont de prevederile
art. 151A2 alin. 2 din Codul fiscal, care men ioneaz ca daca beneficiarul dovede te
achitarea taxei c tre persoana obligata la plata taxei, nu mai este inut r spunz tor
individual si in solidar pentru plata taxei.
5. Societatea reclamant nu a înc lcat prevederile art. 6 alin 2 din Legea nr.
82/1991 rep si modif. deoarece documentele justificative in baza c rora societatea
reclamant s-a aprovizionat cu motorina au fost întocmite de reprezentantul societ ii
furnizoare, deci ele angajeaz r spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si
aprobat.
Societatea reclamant nu are competente legale si nici obliga ia de a verifica
respectarea legisla iei financiar fiscale de c tre societatea furnizoare, fiind absolvita
de orice act sau fapta efectuate de ter i.
Se solicit a se constata faptul ca societatea reclamant a respectat
prevederile art. 6 alin.1 din legea contabilit ii nr. 82/1991 rep. si modif., respectiv in
momentul aprovizion rii cu motorina a înregistrat in evidentele tehnic-operative si
contabile opera iunea economico-financiara aferenta, iar documentele întocmite cu
aceasta ocazie având calitatea de documente justificative nu au fost luate in
considerare de organul de inspec ie fiscala si nici de organul de solu ionare a
contesta iei.
In sus inerea contesta iei, societatea reclamant a precizat faptul ca organul de
control nu a inut seama de buna credin a in gestionarea produselor livrate, in sensul
ca livrarea/achizi ionarea acestora s-a f cut in baza unui contract semnat intre p r i,
ca decontarea s-a f cut prin institu ii bancare si ca s-a eviden iat in mod corect suma
reprezentând TVA colectata, la data livr rii furnizorul existând, fapt confirmat si de
c tre D.N.A. X.
In mod eronat inspectorii fiscali au re inut ca suma de 92.860 lei nu reprezint
TVA deductibil de i, cele 7 facturi fiscale prezentate de noi ca fiind documentele
justificative de provenien a a m rfii si dovada a transferului dreptului de proprietate a
motorinei de la furnizor Ia societatea reclamant , con in toate datele obligatorii
precizate de Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal.
Simplul fapt ca D.G.F.P. X nu este in m sura sa contacteze o societate
comerciala identificata prin denumire, nr. de înregistrare de la O.R.C, cod unic de
înregistrare, sediu, nume si adresa asocia i, nume si adresa administrator, cont
bancar, etc, nu poate fi re inuta in sarcina reclamantei ca fiind o înc lcare a legii.
Dorin a unui organ fiscal de a introduce o societate comerciala in Lista
contribuabililor inactivi nu poate produce efecte decât dup data public rii in
Monitorul Oficial a contribuabilului respectiv, in decursul anului 2006 acesta fiind activ
>aie facturile emise de SC X SRL con in : nr. de ordine/serie,
/

care identifica factura in modunic ; data emiterii facturii;
denumirea/numele, adresa si codul unic de înregistrare ale persoanei
impozabile care emite factura ;
denumirea/numele, adresa si codul unic de înregistrare ale comparatorului
de bunuri.
Se solicit a se constata faptul ca men iunile din cuprinsul actelor de control nu
sunt proprii inspectorilor fiscali si nu sunt constat ri ale altor organelor de inspec ie
fiscala, respectiv DGFP X nu a comunicat spre a fi anexate cauzei, acte de inspec ie
fiscala, decizii de impunere sau procese verbale de cercetare la fata locului spre a
dovedi cele descrise in adresele transmise DGFP X.
Nu exista anexate la rapoartele de inspec ie fiscala sau la deciziile de
solu ionare a contesta iilor documente care sa aib calitatea de act administrativ
fiscal (emise chiar si in lipsa agentului economic) care sa certifice faptul ca SC X SRL
nu a înregistrat in evidentele contabile veniturile încasate de la societatea
reclamant , fapt ce ar fi putut îndrepta i organul de inspec ie fiscala sa suspende
inspec ia fiscaia.
Adresa nr. X/X/X/28.01.2009, emisa de c tre D.N.A. X nu are caracter de act
administrativ al c rui con inut sa poat fi opozabil p r ilor implicate, împotriva acestei
adrese, nici societatea reclamant si nici furnizorul nostru nu poate depune
contesta ie in vederea combaterii con inutului, organul de inspec ie fiscala si cel de
solu ionare a contesta iilor pronun ându-se in sensul admiterii ca proba, de i
împotriva acestor date exista evidentele contabile ale societ ii reclamante.
Se învedereaz instan ei faptul ca, prin verificarea selectiva a documentelor
puse la dispozi ie si a opera iunilor efectuate de societatea reclamant , organele de
control s-au aflat.intr-o grava eroare la stabilirea soldului TVA de plata si a celui
reprezentând TVA deductibila.
Pentru a avea o imagine fidela si corecta asupra modului in care societatea
reclamant conduce evidentele contabile, organul de control avea obliga ia sa
verifice toate documentele puse la dispozi ie si nu doar selectiv, aplicând metoda de
control total care cuprinde verificarea tuturor documentelor si a. tuturor opera iunilor
din cadrul obiectivelor stabilite i.pe întreaga perioad supus controlului si sa
constate realizarea veniturilor din vânzarea de motorina in perioada anului 2006 cat
si a obliga iilor fiscale aferente pl tite.
Conform prevederilor art. 95 alin. 3 lit. a din C proc. fisc, controlul prin sondaj,
consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si opera iunilor
semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de eviden iere si de plata a
obliga iilor fiscale datorate Bugetului General Consolidat,
Eficienta controlului prin sondaj depinde de alegerea perioadei , opera iunilor si
a documentelor ce se controleaz si care dau posibilitatea generaliz rii concluziilor si
masurilor ce se impun si având in vedere limitele sale, de modul cum sunt alese
reperele principale si de propor ia opera iilor in cadrul fiec rui reper.
Prin aplicarea de c tre organul de control, a metodei de control prin sondaj, nu
s-a acordat o importanta deosebita controlului documentelor, atât sub aspectul formei
, cat si prin aspectul fondului (con inutului), in principal al controlului realit ii exactit ii opera iilor economice si financiare consemnate in documente .
Folosind aceasta metoda de control, organele de control au ajuns la constat ri
care nu reprezint realitatea, deoarece au verificat numai o parte din opera iile si
documentele puse la dispozi ie, neîndeplinirea unuia sau a mai multor obiective din
cele de mai sus constituind eiemente prin lipsa c rora actele administrative întocmite
de organele de control î i pierde for a juridica (probatorie).
i „ .i! -----In acest sens, daca organele de control ar fi verificat toate document^
:

fi colica*
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act, in.;. . 1 DNA B%! administS In acesta fiscala ,
Se <j contesta ie privire la ir care organ este incorr; X
Din ei contesta ie
ignora societatea. înc lcare c contribuab contesta ie contestatei
Fata < cum a fost
II. Pri Tribunalul X < Publice C; Finan elor Inspec ie F
Pentrî fiscale, pe;; 31
Urma! nr. X
obliga iile |
împoil 'ttntesta i^ X\' ^gane le J 'erificarecj! acela i tip opunere.;
Ulten: ttocmit R. decizia d* scal nr.'? •in care:^. X lei: Major ri d:

Reci;:
, . H'e iodte openi iunile patrimoniale si ca , in conformitate cu principiul dublei ^.g.sinri
contabile, conduce evidente exacte si actualizate, conform prevederilor egale ;n
vigoare.
Se solicit a se constata faptul ca, organul de solu ionare a contesta iei a luat
act. in solu ionarea contesta iei pe fond, de adresa nr.' X, emisa'de c tre X in data de
28.01.2009, de i aceasta nu are caracter, de act administrativ al c rui con inut sa
poat fi opozabil p r ilor in solu ionarea contesta iei. In acest sens, consider ca
organul fiscal nu a aplicat societ ii,unitar, legisla ia fiscala , conform prevederilor art.
5 C proc. fisc.
Se consider ca motivarea deciziei emisa de organul de solu ionare a
contesta iei, prin con inutul sau, justifica exprimarea unor îndoieli rezonabile cu
privire la impar ialitatea organului de solu ionare a contesta iei . Modul preferen ial in
care organul de solu ionare a contesta iei a analizat aparerile invocate de reclamanta
este incompatibil cu garan ia impusa de dispozi iile art. 6 paragraful 1 din Conven ia
Europeana a Drepturilor Omului.
Din examinarea deciziei contestate rezulta omisiunea organului de solu ionare a
contesta iei de a analiza toate documentele prezentate de reclamanta in ap rare .
Ignorarea analiz rii tuturor documentelor depuse in proba iune de c tre
societatea reclamant , de c tre organul de solu ionare a contesta iei, constituie o
Înc lcare grava a principiului bunei-credin e care trebuie sa guverneze rela iile dintre
contribuabili si organele fiscale , precum' si a obliga iei generale de solu ionare a
contesta iei, iri raport cu motivele si cererile de proba iune formulate de con
testatoare.
Fata de motivele mai sus invocate, reclamanta a solicitat admiterea ac iunii a a
cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.
II. Prin sentin a civil nr. 1O4/17.02.2010 pronun at în dosar nr. X/X/2009
Tribunalul X a respins contesta ia formulat de reclamanta SC X SRL X, împotriva
pârâ ilor: (. Direc ia General a Finan elor Publice X - Serviciul Solu ionare
Contesta ii i II. Direc ia General a Finan elor Publice X - Activitatea de Inspec ie
Fiscal Serviciul de inspec ie Fiscal .
Pentru a hot rî astfel tribunalul a re inut c reclamanta a fost supus inspec iei
fiscale, perioada avut în vedere de organele de inspec ie fiscal fiind 01.10.200231.05.2007Urmare a unui prim control efectuat, s-a întocmit Raportul de inspec ie fiscal
nr.X/24.08.2007 în baza c ruia a fost emis Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal nr.X/16.08.2007.

împotriva Deciziei de impunere i a raportului de inspec ie fiscal s-a formulat
contesta ie, iar prin Decizia nr.X/19.10.2007 Direc ia General a Finan elor Publice X
s-a desfiin at decizia de impunere nr.X/16.08.2007,' urmând ca panele de_ inspec ie
fiscal , printr-o alt echip decât cea care a efectuat enfi;;area s procedeze ta o
nou verificare pentru aceea i perioada i pentru acela i tip do impozit; iar în func ie
de cele constatate s emit o nou deciziei de opunere.
Ulterior, organele de inspec ie fiscal au procedat ia reverificarea societ ii, au
tocmit Raportul de inspec ie fiscal nr. X/27.06.2008 în baza c ruia a fost emis Jeciia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia jscats
nr.X/30.06.2008, prin care a'u stabilit un debit în sum total de X iei, •;'\carR:X Iei
diferen tax pe valoare ad ugat respins la rambursare, '--.VQ iei iaca po valoare
ad ugat suplimentar
i r mas de plat
i X loi ^aj'.'^ri de întârziere aferente
diferen ei de tax pe valoare ad ugat . , _ «teslnmantn a formulat contesta ie
împotriva deciziei de impunere ;f.J.- K'.n.OiS voo8. iar organele de .solu ionare a
contesta iilor din carii ui i x ^ p
--•yyciziei de impunere sus men ionat , urmând ca organele de inspec ie fiscal ,
printr-o alt echip decât cea care a efectuat verificarea, s procedeze la o nou
verificare pentru aceea i perioad i pentru acela i tip de impozit, iar în func ie de
cele constatate s emit o nou deciziei de impunere.
Urmare a reverific rii reclamantei, organele de inspec ie fiscal au întocmit
Raportul de Inspec ie fiscal nr.X/18.03.2009 i au emis Decizia de impunere privind
obliga iile suplimentare de plat stabilite de organele de inspec ie fiscal
nr.X/18.03.2009, prin care au stabilit un debit în sum total de X lei, din care X lei,
diferen TVA respins la rambursare, X lei taxa pe valoare ad ugat suplimentar i
r mas de plat i X lei major ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad ugat
stabilit suplimentar, de plat .
împotriva deciziei de impunere, contestatoarea a formulat contesta ie.
Prin Decizia nr. 29/07.06.2009 DGFP X - Serviciul Solu ionare Contesta ii, a
respins contesta ia formulat .
Instan a a re inut c , referitor la excep ia autorit ii de lucru judecat invocat
prin ac iunea introductiv , c nu sunt îndeplinite condi iile cerute de art. 1201 C.civ. |n
primele dou contesta ii, DGFP X - Serviciul Solu ionare Contesta ii nu s-a pronun at
pe fondul cauzei, ci a anulat deciziile de impunere pe motiv c trebuie efectuate noi
verific ri, dispunând efectuarea unor noi inspec ii fiscale, de c tre alte echipe de
control.
Pe fond, s-a re inut c reclamanta a contestat, prin contesta ia împotriva
deciziei de impunere nr. X/18.03.2009 i a raportului de inspec ie fiscal nr.
X/18.03.2009, taxa pe valoare ad ugat stabilit suplimentar, în cuantum de X lei i
major rile aferente, în sum de X lei.
Organul de inspec ie fiscal a stabilit o diferen de X lei, reprezentând taxa pe
valoare ad ugat deductibil aferent facturilor emise c tre reclamant de c tre SC
X SRL X, în valoare total de X lei, reprezentând motorin euro X, dup cum
urmeaz :
f.f. seria X VFP nr. X/19.05.2006, in valoare totala de X lei din care X lei
TVA;
f.f. seria X VFP nr. X/05.06.2006, in valoare totala de X lei din care X lei
TVA;
f.f. seria X VFP nr. X/20.06.2006, in valoare totala de X lei din care X lei
TVA;
f.f. seria X VFP nr. X/01.07.2006, in valoare totala de X lei din care X lei
TVA;
f.f. seriaXVFPnr. XX/19.07.2006, in valoare totala de X lei din care X lei
TVA;
f.f. seria X VFP nr. X/26.07.2006, in valoare totala de X lei din care X lei

TVA;
TVA;

f.f. seria X VFP nr. X/14.08.2006, in valoare totala de X lei din care X lei

Furnizorul.SC X SRL X nu a putut fi contactat de c tre organele fiscale, în
cadrul controlului încruci at demarat de acestea, în vederea efectu rii controlului,
fiind propus pentru a fi inclus în lista contribuabililor inactivi.
Prin adresa nr. X/X/2O06 DNA X, înregistrat la DGFP X sub nr.
X/30.01.2009{fj|a
dosar), s-a comunicat c furnizorul de combustibil ;.il
reclamantei, respectiv SC X SRL X nu a efectuat aprovizion ri cu combustibilmotorin . Au fost identificate dou facturi fiscale emise la data de 16.08.2006 i
02.09.2006 de c tre SC X SRL X, din care rezult livrarea c tre SC X SRL Xa
cantit ilor de X litri,.respectiv X litri de combustibil-benzin .
S-a mai men ionat în adresa DNA c , principalul furnizor al SC X respectiv X
SRL, cu sediul în loc. X. a

privind ' fiscal
lei, din valoare târzie re
" io na re
at prin .civ. ]n •ta ii nu trebuie tre "Ite vJ
ieciziei J.2009, jo rari le
sntând ntâ de X lei,
X lei
,X lei
lei din
'ei din
Wcîîn
ei din

ei din
c tre ie rea
verin bil al ;tuat nise rgiu, ililor

iSOt

iiusoi tip 6. dilusol tip A2. Totodat , în cadrul verific rilor efectuate de DNA. nu ,)St

identificate loca ii proprii de depozitare a produselor petroliere ale SC X SRL X, ca
urmare nu a putut efectua livr ri de astfel de produse.
• Fa de con inutul informa iilor furnizate de DNA, organele de inspec ie fiscal au
considerat c reclamanta nu are drept de deducere a taxei pe valoare ad ugat în

sum de X lei, aferent facturilor emise de SC XSRL Bucure ti, fiind înc lcate
prevederile art.145 alin.1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, care stabile te cadrul legal pentru exercitarea dreptului de
deducere a taxei pe valoarea ad ugat .
Instan a, a re inut c , potrivit dispozi iilor art. 1 47 *1 C. fiscal, „Orice persoana
impozabila înregistrat in scopuri de TVA, conform art. 153, are dreptul sa scad din
valoarea totala a taxei colectate, pentru o perioada fiscala, valoarea totala a taxei
pentru care, in aceea i perioad , a luat na tere si poate fi exercitat dreptul de
deducere, conform ri. 145-147.
(2) In situa ia in care nu sunt îndeplinite condi iile si formalit ile de exercitare
a dreptului de deducere in perioada fiscala de declarare sau in cazul in care nu s-au
primit documentele de justificare a taxei prev zute la art. 146, persoana impozabila
î i poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale in care sunt
îndeplinite aceste condi ii si 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
in care a luat na tere dreptul de deducere.
(4) Dreptul de deducere se exercita chiar daca nu exista o taxa colectata
sau taxa de dedus este mai mare decât cea colectata pentru perioada fiscala
prev zuta la alin. (1) si (2)".
Art. 145 prevede :
„ (1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii taxei. (2) Orice
persoana impozabila are dreptul sa deduc taxa aferenta achizi iilor, daca acestea
sunt destinate utiliz rii in folosul urm toarelor opera iuni:
a) opera iuni taxabile,
b) opera iuni rezultate din activit i economice pentru care locul
livr rii/prest rii se considera ca fiind in str in tate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul
in care aceste opera iuni ar fi fost realizate in România;
Condi iile de exercitare a dreptului de deducere sunt cele prev zute de art
146.
Al (1) „Pentru exercitarea dreptului de deducere a laxei, persoana impozabile
trebuie sa îndeplineasc urm toarele condi ii:
a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori
urmeaz sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz sa ii fie prestate in
beneficiul sau. sa de in o factura care sa cuprind informa iile prev zute la art. 155
alin (5):
b) pentru taxa aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaz sa ii fie livrate sau
serviciilor care i-au fost ori urmeaz sa ii fie prestate in beneficiul sau, dar pentru
care persoana impozabila este obligata la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b)9):
1. sa de in o factura care sa cuprind informa iile prev zute la art. 155 alin.
(5) sau documentele prev zute la art. 155*1 alin. (1): si
2. sa înregistreze taxa ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale
>n nare io na tere exigibilitatea taxei"
Dup cum rezult din informa iile furnizate de DNA Xadresa dosar nr. 75W2006
din data de 28.01.2009 - fila 72 dosar), furnizorul reclamantei nu a efectuat
aprovizion ri cu motorin , prin urmare, acesla nu putea vinde un astfel de combustibil
reclamantei.
A priar, pentru buiu.iri'0 la care se refera faldurile fiscale seria B VhP nr.
dna X VFP nr. X/05.06.2006, in valoare totala de X lei din care X lei TVA, seria
XVFP nr. X/20.06.2006, in valoare totala de X iei din care X lei TVA, seria X VFP nr.
X/01.07.2006, in valoare totala de X lei din care X lei TVA, seria X VFP nr.
X/19.07.2006, in valoare totala de X lei din care X lei TVA, seria X VFP nr, ca,.

X/26.07.2006, in valoare totala de X lei din care X lei TVA, f.f, seria X VFP nr.
X/14.08.2006, in valoare totala de X lei din care X lei TVA, nu sunt îndeplinite
condi iile cerute de lege pentru exercitarea dreptului de deducere, c ci motorina nu a
putut fi livrat de furnizor.
De asemenea, potrivit dispozi iilor art. 145 al 1 C. fiscal, dreptul de deducere ia
na tere la momentul exigibilit ii taxei.
Art. 134 al 2 prevede c taxa pe valoare ad ugat devine exigibil atunci când
autoritatea fiscal este îndrept it , în baza legii, s solicite taxa pe valoare ad ugat
de la pl titorii taxei.
Prin urmare, exercitarea dreptului de deducere este condi ionat de momentul
în care taxa este exigibil la furnizor, iar organul fiscal este îndrept it s solicite de la
acesta plata taxei.
în acest caz, nu poate fi vorba despre scaden a taxei la furnizorul SC X SRL,
deoarece acesta nu are. aprovizion ri cu, motorin , deci nu putea colecta TVA
pentru un astfel de produs vândut.
De asemenea, instan a a apreciat c nu sunt îndeplinite condi iile prev zute de
dispozi iile art. 151 ind. 2 al 2 C.fical, potrivit c rora, daca beneficiarul dovede te
achitarea taxei c tre persoana obligata la plata taxei, nu mai este inut r spunz tor
individual si in solidar pentru plata taxei, deoarece nu s-a f cut dovada achit rii
acestei taxe. Facturile nu pot constitui documente justificative, ele creând doar
aparen a de veridicitate a opera iunilor efectuate.
Pentru considerentele de fapt i de drept mai sus expuse, în baza dispozi iilor
art. 218 al 2, artHS^al 1 din legea nr. 554/2004, Tribunalul X a respins, ca
neîntemeiat , contesta ia formulat , considerând c actele administrativ-fiscale
contestate au fost emise cu respectarea condi iilor cerute de lege i prin aprecierea
judicioas a probelor administrate.
III. împotriva acestei hot râri reclamanta SC X SRL a formuiat recurs solicitând
modificarea în tot-a sentin ei recurate în sensul admiterii contesta iei astfel cum a fost
formulat
i, pe cale de consecin anularea în tot Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscala nr. X/18.03.2009,
întocmita de c tre Activitatea de Inspec ie Fiscala - Serviciul de Inspec ie Fiscala nr.
1 din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice X, ca fiind netemeinica si
nelegala; anularea in tot Decizia nr. X/07.05.2009, emisa de Serviciul de Solu ionare
Contesta ii din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice X, ca. fiind netemeinica
si nelegala;anularea Raportului de inspec ie fiscala nr. X18.03.2009, întocmit de
c tre Activitatea de Inspec ie Fiscala - Serviciu! de Inspec ie Fiscala nr. 1 din cadrul
Direc iei Generale a Finan elor Publice X, ca fiind netemeinic si nelegai; s se
constate c suma de X reprezint TVA deductibil .respectiv :
a.
' ca suma de X lei a fost respinsa la rambursare in mod netemeinic
si nelegal ,sa constata i ca aceasta suma este deductibila si sa dispune i restituirea
c tre reclamanta a sumei de X lei reprezentând TVA de rambursat,
b.
ca suma de X lei a fost stabilita suplimentar de plata in sarcina
societ ii noastre in mod netemeinic si nelegal si sa constata i ca aceasta suma
reprezint TVA deductibil, sa exonera i societatea noastr de la plata ei si pe cale ele
consecin a sa constata i ca beneficiem de dreptul de deducere si sa dispune i
deductibilitatea ei in sensul ca aceasta reprezint TVA deductibil,
«îtirnn ris» ?i RRO !pi rfinrf!7entand accesorii aferente diferen a ' V
'iitnistre de fa plata, solicitând de asemenea obligarea intima itor-parâ i la piala
cheltuielilor ele judecata reprezentând onorariu avocat i onorariu expertiz
contabil - instan a fond, conform facturilor i chitan elor existente la dosarul cauzei,
cât i obligarea intima ilor-pârâ i la plata cheltuielilor de judecat ocazionate cu
prezenta cauza în recurs.

în motivare se arat n , sentin a recurata nu este motivata.
Se sus ine c dispozitivul unei sentin e trebuie sa fie sprijinit pe considerentele
acesteia si sa decurg in mod logic din acestea.
Motivarea unei sentin e trebuie sa cuprind ra ionamentul logico-juridic care
conduce instan a la adoptarea unei solu ii. Astfel, instan a este datoare sa delibereze
si sa motiveze asupra st rii de fapt si apoi sa motiveze si sa delibereze asupra
incadrârii in drept.
In spe a, insa, prima instan a nu face decât sa reia considerentele din decizia
de impunere si raportul de inspec ie fiscala contestate, f r a te analiza in mod critic
si f r a analiza ap r rile pe care societatea noastr le-a formulat.
Prin omisiunea de a analiza argumentele invocate de societatea noastr ,
consideram ca instan a de fond a înc lcat dispozi iile legale imperative care
reglementeaz dreptul pârtii ia un proces echitabil, omi ând sa solu ioneze
corespunz tor fondul cauzei.
O analiza sumara si impar iala a fondului nu poate avea semnifica ia solu ion rii
fondului pricinii, câta vreme instan a de fond nu a examinat ap r rile formulate de
una din p r i. Motivarea nu presupune doar aprecierea ca sunt neconcludente sau
nepertinente, ci indicarea motivelor pentru care instan a a re inut neconcludenta sau
nepertinenta argumentelor invocate. Instan a de fond avea obliga ia de a examina
obiec iunile pârtilor si de a motiva înl turarea lor, in caz contrar respingerea ap rând
ca arbitrara.
Instan a de fond nu a motivat înl turarea concluziilor expertizei contabile
efectuate in cauza. Instan a de fond nu a explicat de ce concluziile expertizei
contabile nu sunt pertinente, de i avea obliga ia de a analiza si a respinge motivat
argumentele pârtilor, inclusiv înl turarea concluziilor expertului, fapt ce determina, in
mod întemeiat, îndoiala cu privire ia obiectivitatea analizei efectuate de completul de
judecata asupra probelor administrate in cauza. Consideram ca proba administrata
are caracter legal si trebuia avuta in vedere la pronun area hot rârii.
Potrivit art. 6 paragraful 1 teza 1 din Conven ia Europeana a Drepturilor Omului,
orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un
termen rezonabil a cauzei sale, de c tre o instan a independenta si impar iala,
instituita de fege, care va hot râri fte asupra înc lc rii drepturilor si obliga iilor sale cu
caracter civil, fie asupra temeiniciei oric rei acuza ii in materie penala îndreptate
împotriva sa.
Or, in concep ia Cur ii Europene a Drepturilor Omului, intre garan iile dreptului la
un proces echitabil-, in sensul art. 6 paragraful 1 din Conven ie, se înscrie si obliga ia
tribunalelor de a-si motiva deciziile lor. importanta analiz rii argumentelor formulate
de p r i este subliniata in jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului,
jurispruden a obligatorie pentru instan ele romane, in condi iile in care România a
ratificat Conven ia Europeana a Drepturilor Omului, prin Legea nr. 30/1994.
in acest sens, in paragraful nr. 44 din Hot rârea din 28.06.2005, data in cauza
Virgit lonescu contra României publicata in Monitorul Oficiul partea I nr.
396/08.05.2006, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a reiterat ca, întrucât
Conven ia nu î i propune sa garanteze drepturi teoretice sau iluzii, ci drepturi
concrete si efective, dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv decât
«:aca cererile si observa iile pârtilor sunt intr-adev r „auzite", adic examinate
conform normelor de procedura de c tre tribunalul sesizat. Astfel spus, art. 6 impune
tribunalului" obliga ia de a proceda ta o examinare efectiva a motivelor,
ii yu

jtn-antelor

r < f - n r a r î ) n r r l a ni'nlnfnrin T O w^rfiloi-

i .- .v^ ^ ^ti -i

n rv rf ; —

pag. 19, paragraful 59 si cauza X împotriva X, Hot rârea din 21.03.2000, cererea nr.

0/1997, paragraful 33).
Prin omisiunea de a analiza argumentele invocate în ap rare de c tre
societatea noastr , instan a de fond a înc lcat dispozi iile legale imperative care

reglementeaz dreptul p r ii la un proces echitabil, omi ând s solu ioneze
corespunz tor fondul cauzei.
De subliniat este faptul c , o analiz sumar
i par ial a fondului nu poate
avea semnifica ia solu ion rii fondului pricinii, cât vreme instan a de fond nu a
examinat ap r rile formulate de societatea noastr .
Potrivit art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod procedura civila, hot rârea va cuprinde
motivele de fapt si de drept care au format convingerea instan ei, precum si cele
pentru care s-au înl turat cererile pârtilor.
Se mai arat faptul ca solu ia primei instan e este nelegala, prima instan a
însu indu-si, f r nici o cenzura, sus inerile paratelor din actele administrative
contestate si înl turând nejustificat materialul probatoriu administrat in cauza de
societatea noastr .
De principiu, raportul de expertiza nu are valoarea unui mijloc absolut de proba,
dar nici nu trebuie omis când constat rile expertizei nu sunt comb tute prin nici o alta
proba, iar concluziile sale finale si temeiurile pe care au fost fondate fac convingerea
ca exprimam un punct de vedere corect (CSJ sec ia Contencios Administrativ,
decizia nr. X/2002).
Instan a de fond, daca nu era l murit prin expertiza efectuata in cauza, putea
dispune întregirea expertizei sau o noua expertiza, conform prevederilor art. 212 Cod
procedura civila, or, in spe a de fata, instan a nu a dispus astfel.
In solu ionarea cauzei, instan a de fond nu a avut in vedere ansamblul probelor
administrate in cauza (înscrisuri, expertiza contabila etc), instan a de fond in mod
neîntemeiat re inând ca " Facturile nu pot constitui documente justificative, ele
creând doar aparen a de veridicitate a opera iunilor efectuate... " motiv pentru care
instan a apreciaz " c nu sunt îndeplinite condi iile prev zute de art. 1512 alin. 2
Cod fiscal
Raportat la probele dosarului i la concluziile expertizei , ca prob de
specialitate, v rug m s constata i faptul c , opera iunile economico-fînanciare de
aprovizionare cu combustibil - motorin EURO X , efectuate de c tre societatea
noastr în perioada 19.05.2006- 44.08,2006 au avut la baz documente justificative
legale, fiind respectate prevederile Legii contabilit ii nr. 82/1991 rep. i modif. în
momentul înregistr rii în contabilitate a facturilor fiscale de aprovizionare cu motorin
EURO X emise de c tre SC XSRL.
Conform legisla iei în vigoare, la data primirii motorinei EURO 3, prin cele 7
facturi fiscale , eviden a contabil
i gestionar a reclamantei era condus prin
metoda cantitativ-valoricâ de conducere a eviden ei stocurilor (conform notei
expertizei contabile). Aceast metod cantitativ-valoric se poate folosi pentru
contabilitatea analitic a materiilor prime , materialelor consumabile, materialelor de
natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor
reziduale, m rfurilor, animalelor i ambalajelor.
Opera iunile de aprovizionare efectuate de reclamant în perioada 19.05.200614.08.2006 (combustibil motorin EURO) au avut la baz facturi fiscale (în original)
emise de furnizorul SC X SRL.
Pe baza facturilor primite de la furnizor, reclamanta a întocmit not de intrare- in
cc recep ie i constatare de diferen e (cantitativ i valoric), prin care s-a stabilit pre ul
de origi vânzare cu am nuntul, inclusiv adausul comercial i taxa pe valoare ad uga^
soci neexigibil . Pe baza Facturilor i a notelor de intrare-recep ie i constatare dc
orig diferen e , s-au întocmit note contabile care au fost înregistrate în Registrul
Jurnal ' au în eviden a contabil sintetic
i analitic , cronologic (în ordinea
emiterii) §'
75/F
Facturile de aprovizionare au fost cuprinse în Jurnalul de cump r ri, iar ia finele
perioadei au fost eviden iate în decontul de tax pe v 16âre ad ugat (simbol 300} înregistrare în eviden contabil analitic .

Co

3-a deschis i condus fi
de magazie pentru articolul combustibil motorin
EURO 3, în care au fost înregistrate toate cantit ile intrate pe baza facturilor emise
de furnizor i notelor de intmre-recep ie i constatare de diferen e , în mod cronologic
. înregistrare în eviden a tehnic -operativâ (gestionar ).
Raportul de expertiz efectuat în cauz a subliniat faptul c , reclamanta a
eviden iat aprovizion rile de motorin , cuprins în cele 7 facturi, cu reglement rile
legale în perioada respectiv , rezultând cu certitudine c aceasta a procedat legal.
Fa de concluziile expertului, care au înt rit sus inerile noastre referitoare la
faptul c am întocmit note de intrare-recep ie i constatare de diferen e (cantitativ i
valoric) prin care s-a stabilit pre ul de vânzare cu am nuntul, inclusiv adusul
comercial i taxa pe valoare ad ugat neexigibil , care s-a înregistrat în eviden a
contabil analitic , s-au deschis fi e de cont analitic pentru m rfuri(cantitativ-valonc)
i pentru furnizori(valoric) i s-a înregistrat în eviden a tehnico-operativ (gestionar )
— s-a deschis i condus fi de magazie pentru articolul combustibil motorin EURO
3, în care au fost înregistrate toate cantit ile intrate pe baza facturilor emise de
furnizor i a notelor de intrare-recep ie i constatare de diferen e, în mod cronoiogic.
Concluzionând astfel, se precizeaz de c tre expert faptul c , societatea
noastr a întocmit note de recep ie a produselor men ionate în cele 7 facturi fiscale
emise de c tre SC XSRL i au fost'întocmite totodat documente de eviden a
stocurilor privind combustibilul aprovizionat.
Concluziile expertizei, ca prob de specialitate, au stabilit c cele 7 facturi emise
de c tre SC X SRL con in datele minime obligatorii prev zute de art. 155 alin.5 din
Legea nr. 571/2003 modif. C fiscal, respectiv erau emise la momentul controlului ,
cuprindeau date corecte în ceea ce prive te nume/denumire, adresa, codul de
înregistrare în scopul de TVA al p r ilor contractante, denumirea sau cantitatea
bunurilor livrate/ serviciilor prestate, elementele necesare calcul rii bazei de
impozitare.
Astfel c , nu se poate re ine, a a cum gre it au constatat organele fiscale, ca
societatea a înc lcat prevederile art. 150 alin 1 lit. a) din Legea nr. 571/2003 modif.
privind Codul fiscal deoarece persoana obligata la plata taxei este persoana
impozabila care efectueaz livr ri de bunuri si nu cea care achizi ioneaz .
Organele de inspec ie fiscala trebuiau s ia în considerare faptul c , inten ia
legiuitorului a fost aceea de a obliga la plata taxei persoana impozabila care
efectueaz livr ri de bunuri, respectiv a SC X SRL si nu a societ ii noastre.
Aplicarea si respectarea acestui articol de lege revine in sarcina societ ii furnizoare
de bunuri si a D.G.F.P. X si nu a societ ii noastre care are calitatea de client,
efectuând opera iuni de aprovizionare si nu de livrare de bunuri.
De asemenea, s-a re inut faptul c , pentru exercitarea dreptului de deducere
TVA in valoare de X lei , societatea noastr de ine facturi care cuprind cerin ele
prev zute de art. 155 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal, fiind
astfel respectate prevederile art. 146 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 modif. privind
Codul fiscal.
Din compara ia textelor de lege cuprinse în Codul Fiscal, Normele de aplicare a
Codului fiscal i Ordinul MEF nr. 3512/2008 rezult c exist posibilitatea înregistr rii
in contabilitate a unor opera ii economice i pe baza copiei facturii, în situa ia în care
originalul este p strat la alt unitate, conform unor reglement ri speciale. In spe ,
societatea noastr a respectat prevederile art. 146 C fiscal, deoarece, ini ial a avut în
original cele 7 facturi, dar ulterior , la solicitarea DNA - Serviciul Teritorial X au fost
transmise acestuia (13.08.2007), constituind probatoriu în dosarul nr. '!}/P/2006,
deschis împotriva SC X SRL X
' ^ ~ ............ .-.-....-.:.i,.r.-; ...s o!...» neiTr*(u .,Yi<»;^t(=i ^:isiinftrilo instan ei do fciv.l
:uciet<*tea reclamant nu a înc lcat prevederile ari 145 alin 1 din Legea m
,571/2003 modif. privind Codul fiscal deoarece a respectat regimul deducerilor,
exercitându-si dreptul de deducere prin decontul de TVA si prin rambursare, conform

prevederilor art. 147A1 si 147A 3 din Codut fiscal.
In acest sens societatea a sc zut din valoarea totala a taxei colectate, valoarea
totala a taxei pentru care, in aceea i perioada, a luat na tere si poate fi exercitat
dreptul de deducere, conform art. 145-147. Având in vedere faptul ca taxa aferenta
achizi iilor efectuate , care este deductibila, a fost mai mare decât taxa colectata
pentru opera iuni taxabile, a rezultat un excedent in perioada de raportare, denumit
suma negativa a taxei, solicitat la rambursare in baza decontului negativ cu op iune
de rambursare aferent lunii mai 2007.
"Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa ART. 147A1
Orice persoana impozabila înregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153, are
dreptul sa scad din valoarea totala a taxei colectate, pentru o perioada fiscala,
valoarea totala a taxei pentru care, in aceea i perioada, a luat na tere si poate fi
exercitat dreptul de deducere, conform art. 145-147.
In situa ia in care nu sunt îndeplinite condi iile si formalit ile de exercitare a
dreptului de deducere in perioada fiscala de declarare sau in cazul in care nu s-au
primit documentele de justificare a taxei prev zute la art. 146, persoana impozabila
î i poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale in care sunt
îndeplinite aceste condi ii si 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
In care a luat na tere dreptul de deducere.
(4) Dreptul de deducere se exercita chiar daca nu exista o taxa colectata sau
taxa de dedus este mat mare decât cea colectata pentru perioada fiscala prev zuta
la alin. (1)si (2).
ART 147A3
(1) In situa ia in care taxa aferenta achizi iilor efectuate de o persoana
impozabila înregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153, care este deductibila intro perioada fiscala, este mai mare decât taxa colectata pentru opera iuni taxabile,
rezulta un excedent in perioada de raportare, denumit in continuare suma negativa a
taxei."
Recurenta învedereaz instan ei ca in conformitate cu prevederile art. 147A1
alin. 4, dreptul de deducere se exercita chiar daca nu exista o taxa colectata.
•Va rugam sa constata i faptul ca societatea noastr a respectat prevederile art.
145 alin. 1) din Codul fiscal, exercitându-si dreptul de deducere a taxei in momentul
exigibilit ii taxei respectiv in momentul aprovizion rii cu motorina si nu anterior
opera iunilor de livrare/aprovizionare,
Societatea noastr nu este obligata prin lege sa verifice daca furnizorii s i î i
îndeplinesc condi iile legale de colectare, eviden iere si plata a obliga iilor fiscale
rezultate din activit ile economice desf urate.
Toate opera iunile de aprovizionare cu motorina au fost efectuate in baza unui
contract, decontarea efectuându-se prin intermediul institu iilor bancare, societatea
noastr înregistrând in evidentele contabile produsele' achizi ionate, respectiv
veniturile rezultate ca urmare a revânz rii lor.
înc de la prima contesta ie am depus organului competent de solu ionare,
copie xerox dup cartea de identitate a administratorului societ ii furnizoare, copie
xerox dup certificatul de înregistrare al SC X SRL si copie xerox dup Contractul
privind vânzarea si livrarea de produse petroliere cu limita de creditare din
03.05.2006, documente care nu au fost luate in final in considerare de c tre organul
de control sau de c tre Serviciul de Solu ionare Contesta ii.
Adresa D.N.A. X, nr. 75/P/2006/29.01.2009, prin care se aduce la cuno tin
organului de inspec ie fiscala faptul ca nu exista documente in cadrul acesta institu ii
din care sa rezulte ca SC X SRL a efectuat
'TOi'OVi/ioA.'Vi n i

iVij-it^"'-"-*

^>

—*-

--------------------------------------

•

. : ,i!i(;uod. Hapti.il ca DNA X nu de ine aceste documente nu înseamn ca e« J nu

exista sau ca aceste opera iuni nu s-au efectuat. Din punct de vedere juridic si fi:,i\..l,
SC X SRL. r spunde pentru opera iuniie pe care le-a efectuat, ac«st fapt
neobstruc ionând dreptul societ ii noastre de deducere a TVA aferente motorinei
achizi ionate.
Se mai arat c legiuitorul specifica in cuprinsul art. 145 aiin. 5 din Codul fiscal,
c.3 nu sunt deductibile taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul clientului
si care apoi se deconteaz acestuia, precum si taxa aferenta sumelor încasate in
numele si in'contul altei persoane, care nu sunt incluse in baza de impozitare a
livr rilor/prest rilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e) si taxa datorata sau
achitata pentru achizi iile de b uturi alcoolice si produse din tutun, cu excep ia
cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revânz rii sau pentru a fi utilizate
pentru prest ri de servicii.
Societatea recurent nu a efectuat astfel de opera iuni motiv pentru care se
solicit sa se constate faptul ca a respectat regimul deducerilor si ca suma de 92.860
lei reprezentând TVA aferent achizi ion rii cu motorina de la SC X SRL este
deductibila.
Pentru produsele achizi ionate, societatea de ine facturi de aprovizionare cu
motorina,se învedereaz faptul ca aceste
facturi reprezint documentele
justificative in baza c rora societate noastr s-a aprovizionat de la SC X SRL (cu
sediul in X, sector X Str. X, nr. X, având CUI R X, înmatriculata la ORC sub nr. J
X/X/X), cu motorina euro X, in perioada 19.05.2006-14.08.2006.
Toate facturile emise de SC X SRL con in : nr. de ordine/serie, care identifica
factura in mod unic ; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul unic
de. înregistrare ale persoanei impozabile care emite factura ; denumirea/numele,
adresa si codul unic de înregistrare ale cump r torului de bunuri, fiind întocmite cu
respectarea prevederilor art. 155 alin. 5 din Codul fiscal.
Consider c societatea nu a înc lcat prevederile art. 150 alin 1 lit a) din Legea
nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal deoarece persoana obligata la plata taxei
este persoana impozabila care efectueaz livr ri de bunuri si nu cea care
achizi ioneaz .
In acest sens solicit s se constate faptul ca nici organul de inspec ie fiscala si
nici Serviciul de Solu ionare Contesta ii din cadrul DGFP X nu a aplicat societ ii
recurente prevederile art. 150 alin. 1 li . a) din Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul
fiscal, respectiv nu a luat in considerare inten ia legiuitorului de a obliga la plata taxei
persoana impozabila care efectueaz livr ri de bunuri, respectiv a SC X SRL si nu a
societ ii noastre.
Aplicarea si respectarea acestui articol de lege revine in sarcina societ ii
furnizoare de bunuri si a D.G.F.P. X si nu a societ ii recurente care are calitatea de
client, efectuând opera iuni de aprovizionare si nu de livrare de bunuri.
Societatea recurent nu a efectuat livr ri de bunuri ci aprovizion ri cu bunuri de
ia SC X SRL X
Totodat se arat faptul ca in conformitate cu prevederile art. 151A2 alin. 1 din
Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal, societatea recurent putea fi inuta
r spunz tor individual si in solidar pentru plata taxei, in situa ia in care persoana
obligata la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. 1) lit. a),
daca facturile prev zute !a art. 155 alin. 5) nu erau emise la momentul controlului,
dncn acestea cuprindeau date incorecte/incomplete in ceea ce prive te una dintre
urm toarele informa ii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare in scopuri de
TVA al pârtilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor
Prestate, elementele necesare calcul rii bazei de impozitare sau daca nu aveau
iivn ionnts valoarea taxei sau aceasta era men ionata incorect.
AvAnd in vedere faptul co recurenta a anhifai o A n t a • ^ . .^-*
>
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.oducwTfi a sumei de 92.13*50 lei, organul fiscal nu â inut cont de prevederile art.

i'5lA2 alin. 2 din Codul fiscal, care men ioneaz ca daca beneficiarul dovede te
achitarea taxei c tre persoana obligata la plata taxei, nu mai este inut r spunz tor
individual si in solidar pentru plata taxei.
Se mai arat c societatea nu a înc lcat prevederile art. 6 alin 2 din Legea nr.
82/1991 rep si modif. deoarece documentele justificative in baza c rora societatea
reclamant s-a aprovizionat cu motorina au fost întocmite de reprezentantul societ ii
furnizoare, deci ele angajeaz r spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si
aprobat.
Societatea nu are competente legale si nici obliga ia de a verifica respectarea
legisla iei financiar fiscale de c tre societatea furnizoare, fiind absolvita de orice act
sau fapta efectuate de ter i.
Solicit s se constate c recurenta a respectat prevederile art. 6 alin.l din
legea contabilit ii nr. 82/1991 rep. si modif., respectiv in momentul aprovizion rii cu
motorina a înregistrat in evidentele tehnic-operative si contabile opera iunea
economico-financiara aferenta, iar documentele întocmite cu aceasta ocazie având
calitatea de documente justificative nu au fost luate in considerare de organul de
inspec ie fiscala si nici de organul de solu ionare a contesta iei.
Organul de control nu a inut seama de buna credin a in gestionarea produselor
livrate, in sensul ca livrarea/achizi ionarea acestora s-a f cut in baza unui contract
semnat intre p r i, ca decontarea s-a f cut prin institu ii bancare si ca s-a eviden iat in
mod corect suma reprezentând TVA colectata, la data livr rii furnizorul existând, fapt
confirmat si de c tre D.N.A. X.
In mod eronat inspectorii fiscali au re inut ca suma de X lei nu reprezint TVA
deductibil de i, cele 7 facturi fiscale prezentate de noi ca fiind documentele
justificative de provenien a a m rfii si dovada a transferului dreptului de proprietate a
motorinei de la furnizor la societatea noastr , con in toate datele obligatorii precizate
de Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal.'
Simplu! fapt ca D.G.F.P. X nu este in m sura sa contacteze o societate
comerciala identificata prin denumire, nr. de înregistrare de la O.R.C, cod unic de
înregistrare, sediu, nume si adresa asocia i, nume si adresa administrator, cont
bancar, etc, nu poate fi re inuta in sarcina noastr ca fiind o înc lcare a legii.
Dorin a unui organ fiscal de a introduce o societate comerciala in Lista
contribuabililor inactivi nu poate produce efecte decât dup data public rii in
Monitorul Oficial a contribuabilului respectiv, in decursul anului 2006 acesta fiind activ
din punct de vedere fiscal.
Toate facturile emise de SC X SRL con in : nr. de ordine/serie, care identifica
factura in mod unic ; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul unic de
înregistrare ale persoanei impozabile care emite factura ; denumirea/numele, adresa
si codul unic de înregistrare ale cump r torului de bunuri.
De asemenea se arat faptul ca men iunile din cuprinsul actelor de control nu
sunt proprii inspectorilor fiscali si nu sunt constat ri ale altor organelor de inspec ie
fiscala, respectiv DGFP X nu a comunicat spre a fi anexate cauzei, acte de inspec ie
fiscala, decizii de impunere sau procese verbale de cercetare la fata locului spre a
dovedi cele descrise in adresele transmise DGFP X.
Nu exista anexate la rapoartele de inspec ie fiscala sau la deciziile de
solu ionare a contesta iilor documente care sa aib calitatea de act administrativ
fiscal (emise chiar si in lipsa agentului economic) care sa certifice faptul ca SC XSRL
nu a înregistrat in evidentele contabile veniturile încasate de la societatea noastr ,
fapt ce ar fi putut îndrepta i organul de inspec ie fiscala sa suspende inspec ia fiscala.
Adresa nr. '75/P/2006/28.01.2009, emisa de c tre D.N.A. X nu 3re caracter de
act administrativ al c rui con inut sa poat fi opozabil pârtilor implic8*6-împotriva
acestei adrese, nici societatea' noastr si nici furnizorul nostru nu p°at
...( vie solu ionare a contesta iilor pronun ându-se in sensul admiterii ca proba, de i

împotriva acestor date exista evidenlele contabile ale societ ii noastre.
Prin verificarea selectiva a documentelor puse !a dispozi ie si a opera iunilor
efectuate de societatea noastr , organele de control s-au aflat intr-o grava

eroare la
'a nr
stabilirea soldului TVA de plata si a celui reprezentând TVA deductibila,
'etatea
Pentru a avea o imagine fidela si corecta asupra modului in care
societatea
ciet ti" noastr conduce evidentele contabile, organul de control avea obliga ia sa
verifice /izat s' toate documentele puse la dispozi ie si nu doar selectiv, aplicând
metoda de control 1 total care cuprinde verificarea tuturor documentelor si a tuturor
opera iunilor din ctarea cadrul obiectivelor stabilite i pe întreaga perioad supus
controlului si sa constate ice'act
realizarea veniturilor din vânzarea de motorina in
perioada anului 2006 cat si a
obliga iilor fiscale aferente pl tite.
|( eaea
Conform prevederilor art. 95 alin. 3 fit. a din C proc. fisc, controlul
prin sondaj ,
arii cu consta In activitatea de verificare selectiva a documentelor si opera iunilor tiunea
semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de eviden iere si de plata a
având
obliga iilor fiscale datorate Bugetului General Consolidat.
l
^
Eficienta controlului prin sondaj depinde de alegerea perioadei,
r)U Q
opera iunilor si
_
a documentelor ce se controleaz si care dau posibilitatea generaliz rii
concluziilor si
LkJor
masurilor ce se impun si având in vedere limitele sale, de modul cum sunt
alese
>ntract
reperele principale si de propor ia opera iilor in cadrul fiec rui reper,
F r n a icarea de
' ' Pl
c tre organul de control, a metodei de control prin
itiat in
sondaj, nu
s a acorclat 0
d fapt
"
importanta deosebita controlului documentelor, atât sub aspectul
formei
. cat si prin aspectul fondului (con inutului), in principal al controlului
realit ii ezint
exactit ii opera iilor economice si financiare consemnate in documente .
antele
Folosind aceasta metoda de control, organele de control au ajuns
la constat ri
tate a care nu reprezint realitatea, deoarece au verificat numai o parte din opera iile si
cizate
documentele puse ia dispozi ie, neîndeplinirea unuia sau a mai multor
obiective din
cele de mat sus constituind elemente prin lipsa c rora actele
cle or
administrative întocmite teta te
ganele de control î i pierde for a juridica
(probatorie),
-,ic jje
'n acest sens, se precizeaz faptul ca, daca organele de control ar fi
verificat
cont toate documentele justificative si toata evidenta tehnico-operativa pusa la
dispozi ie (si nu au fi aplicat metoda verific rii prin sondaj), ar fi observat ca in
contabilitatea Lista
societ ii noastre sunt eviden iate toate opera iunile
patrimoniale si ca, in
irii in conformitate cu principiul dublei înregistr ri contabile, conducem evidente
exacte si Q f actualizate, conform prevederilor legale in vigoare.
Expertiza contabil a stabilit în mod cert faptul c , în perioada
19.05.2006serie, 14.08.2006, SC Ertincom Impex SRL cu sediul x, sector x, strX, nr. X a fost
agent economic activ, fiind autorizat s efectueze acte i fapte jra ; tie comer ,
conform obiectului de activitate, furnizorul fiind declarat ca agent muri.
economic

inactiv începând cu data de 09.04.2009.
I nu
Simplul fapt ca D.G.F.P. X nu este in m sura sa contacteze o
societate
ec ie comerciala identificata prin denumire, nr. de înregistrare de la O.R.C, cod unic
de :e de , înregistrare, sediu, nume si adresa asocia i, nume si adresa administrator,
cont cului
bancar, etc, nu poate fi re inuta in sarcina noastr ca fiind o înc lcare a
legii.
Dorin a unui organ fiscal de a introduce o societate comerciala in
Lista i de contribuabililor inactivi nu poate produce efecte decât dup data public rii
in .rativ
Monitorul Oficial a contribuabilului respectiv, in decursul anului 2006
acesta fiind activ
SC
din punct de vedere fiscal.
V rug m s constata i faptul c , opera iunile economice de
1s la
aprovizionare cu
i sa
motorin EURO 3 cuprinse în cele 7 facturi fiscale, sunt cuprinse în sfera TVA,
atât pentru furnizor (SC X SRL X) cât i pentru cump r tor
dre [reclamanta). Atât vânz torul cât i cump r torul au obliga ia înregistr rii în :ate.
contabilitate a celor 7 facturi i plata taxei po valoare ad ugat , iar autoritatea fiscal
oate
îndrept it sa solicite plata de c tre persoana oblinaf i.i nUta h i v F -i în mn^^iui^
.'j prevederile Legii nr. 571/2003 modif. C fiscal; este Statui Român prin Administra ia
Financiara unde au sediul social vânz torul sau cump r torul.
4. Instan a de fond , f r a- i motiva concluzia , a constatat c recurenta a
înc lcat prevederile art. 134 alin. 2 Cod fiscal.
Or, se arat c recurenta nu a înc lcat prevederile art. 134 alin 1 si 2 din Legea
nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal deoarece acest articol de lege define te
condi iile legale necesare exigibilit ii TVA si face referire la data la care autoritatea
fiscala devine îndrept it sa solicite pia a de c tre persoanele obligate la plata taxei.
Obligata la plata TVA aferenta livr rilor de motorina este SC X SRL, iar
autoritatea îndrept it sa o solicite este D.G.F.P. X prin Administra ia Finan elor
Publice a sectorului unde furnizorul i-si are sediul, deci nu poate fi imputata societ ii
noastre neplata acestei taxe sau neexercitarea dreptului organului fiscal de a o
solicita la plata societ ii furnizoare.
SC X SRL a realizat condi iile legale necesare exigibilit ii taxei, efectuând o
livrare de bunuri, faptul generator intervenind la data livr rii motorinei. R mâne in
responsabilitatea acesteia nedectararea opera iunilor efectuate, din punct de vedere
legal, D.G.F.P. X fiind îndrept it in temeiul art. 134 alin. 3, art. 134A1 alin, 1 si art.
134A2 din Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal sa solicite efectuarea pla ii
si sa procedeze la calculul major rilor de întârziere aferente.
Solicit s se constate faptul c exist contradic ie între considerente în sensul
c , din unele rezult netemeinicia ac iunii iar din alteie faptul c este întemeiat ,
astfel c nu se poate ti ce anume a decis instan a, aceasta în fapt copiaz
considerentele din ac iunea reclamantei f r s r spund motivelor de critic , de i
era obligat s motiveze solu ia dat fiec rui cap t de cerere în vederea respect rii
principiului disponibilit ii i a obliga iei instan ei de a se pronun a asupra tuturor
cererilor deduse judec ii.
In cazul de fa , instan a de fond s-a pronun at minus petita.
De i s-a solicitat instan ei s constate c societatea reclamant nu a înc lcat
prevederile art. 126 alin. 1 lit. a din C fisc, instan a de fond a considerat c nu este
necesar s r spund asupra acestor motive.
în mod eronat organul de inspec ie fiscala considera ca cefe 7 facturi fiscale in
baza c rora societatea noastr s-a aprovizionat cu combustibil-motorina nu
îndeplinesc calitatea de document justificativ deoarece furnizorul SC X SRL nu a fost
g sit la sediul social declarat, neacordându-se drept de deducere pentru suma de X

lei reprezentând TVA aferenta facturilor in cauza, societ ii noastre fiindu-i imputat
faptul ca ar fi înc lcat prevederile art. 126 alin. 1 lit a, art. 134 alin 1 si 2, art. 145 alin.
1 si 150 alin. 1 lit a din Legea nr. 571/2003 modif. privind Codul fiscal si ale art. 6 alin.
2 din Legea contabilit ii nr. 82/1991 rep.
Societatea nu a înc lcat prevederile art. 126 alin 1 lit a) din Legea nr. 571/2003
modif. privind Codul fiscal deoarece opera iunea de achizi ionare a motorinei de ia
SC X SRL a îndeplinit cumulativ condi iile stipulate de c tre art. 126 din Codul fiscal.
Se mai arat c achizi ionarea de c tre societate a produselor petrolier6 motorina reprezint o livrare de bunuri efectuata cu plata, locul de livre ai bunurilor a
fost pe teritoriul României, persoana care a realizat livrarea este o persoana
impozabila in conformitate cu prevederile art. 127 alin. 1 din Codul fiscal iar livrarea
bunurilor rezulta din desf urarea unei activit i economice precizata de art. 127 afin.
2 din Codul fiscal.
Roag s se constate câ achizi ionarea de motorina de la SC X SRL a îndeplinit
condi iile stipulate de art. 128 alin. 1) din Codul fiscal, respectiv s-a realizat transferul
dreptului da proprietate a bunurilor societatea noastr dispunând de acestea ca un
proprietar, efectuând in consecin a revânzarea c tre 'eft'' colectând, eviden iind si
pl tind taxele si impozitele aferente opera iunii.
Se arat faptul ca motorina livrata societ ii de c tre SC X SR1-nu
-a-arc «lars- «s-sr;
stabilite de inspec ia fiscala nr. X/18.03.2009 impotrrva ^ ^^™™

noastr este îndrept it la deducerea sumei ^de X l e i . eprez en a
deductibila,
dispunând in temeiul prevederilor art 216 ^ n O a n 92/2003 rep. si modif. privind
Codul de procedura fiscala, ^^z^Z
desfiin ând in acela i timp si Decizia de
impunere nr. X/16.08.2007, pentrui suma de X lei TDIS de impunere nrX
lei, prin ce-a de-a treia decizie s-a contrazis pronun andu-se in sensul respingerii
o
. An o^intinnsrp a
contesta iei ca fiind neîntemeiata.
Ua solu ionarea celei de-a treia contesta ie, Serviciul de
*
contesta iei nu avea nici un indiciu nou fata de cel de-al doilea act de
»"
sensul ca nici un organ fecal competent nu s-a pronun at « P ^^^J^^ câtre furnizorul
nostru, existând doar adrese de în tiin are de la DGFP X s.
^ !aOr^anBurd?s o!utionare a contesta iei a luat act in «^JMSOÎ fond, de adresa nr. X/X/X,
emisa de câtre DNA X ^^JBM^ desi aceasta nu are caracter de act administrativ al
<^J^^^^?^™ pârtilor in solu ionarea contesta ie». In acest sens consideram ca
organul fiscal nu a aplicat societ ii noastre .unitar, legisla ia fiscala , conform
prevederilor art. 5 C proc.
fl3C
' Este adev rat ca organul de solu ionare a contesta iei are o anumita putere de
apreciere (conform d?spozitii(or art. 6 C proc fisc), .n limitele atr,bu ,tor a
competente, ce ii revin dar, utilizarea acestuia nu poate f. d»c**«wa c. acesta
trebuie sa ac ioneze rezonabil si echilibrat, conform toiului activ prev zut de artproc. fisc, in toate deciziile, asigurând o justa propor ie ^P
mijloacele realizate pentru atingerea acestuia. In ceea ce ne P"^^6^
si propor ionarea , ca limite ale puterii de apreciere ale organului fiscal,
circumscrise
principiului
bunei-credin e.

^V^

mnWatiel

,

Consider ca motivarea deciziei emisa de organul de solu ionare a contestat ^
prin con inutul sau, justifica exprimarea unor îndo,e\ff .nan^r^HaP/ n care
impar ialitatea organului de solu ionare a contestare. . Modul preferea al ^n
organul de solu ionare a contesta iei a analizat aparante «^^te^^^ i z
incompatibil cu garan ia impusa de dispozi iile art. 6 paragraful 1 din conv .
Europeana a Drepturilor Omului.
.
«niultonare a
Oin examinarea deciziei contestate rezulta omis»unea organulu de olu^r.
contesta iei de a analiza toate documentele prezentate ^ «damante in^w- ^
Consider Ca ignorarea analiz rii tuturor documentar depuse ^b3^uie 0 ^ c tre
societatea noastr , de câtre organul de solu ionare a contesta iei ^
intact,
inculcare grava a principiului bunei-credin e care trebuie sa guverneze reia je ci ^ sta
con contribuabili 3-, organele fiscale , precum si a obliga iei generale de solu ia

a
^ Legea < 'lefine te , itoritatea ta taxei, n Impex i ti prin deci nu dreptului
i ii taxei, otorinel. 'in punct
. ?> art.
Ascal sa :erente. i sensul îmeiatâ, copiaz c , de i spect rii i tuturor
înc lcat nu este
scale in •ina nu i Impex i^^^ucere ociet tii art. 134 privind
M/2003 =i de ia 126 din
oliere -iurilor a >rsoana livrarea 27 alin
ctiv s-a sunând 3 ter i,
iRL nu

X
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majora, asifel cum sunt prev zute prin norme ; bunuri de natura stocurilor
degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate,
in condi iile stabilite prin norme ; perisabilit i; bunuri acordate gratuit din rezerva de
stat ca ajutoare umanitare externe sau interne; bunuri reprezentând mostre in cadrul

campaniilor promo ionaie, pentru încercarea produselor sau pentru demonstra ii la
punctele de vânzare, alte bunuri acordate in scopul stimul rii vânz rilor; bunuri de
mica valoare, acordate in mod gratuit, in cadrul ac iunilor de sponsorizare, de
mecenat, de protocol/reprezentare, precum si alte destina ii prev zute de lege, in
condi iile stabilite prin norme,"
In acest sens opera iunea de achizi ionare a motorinei de c tre societatea
noastr reprezinte o livrare de bunuri efectuata de SC X SRL.
Suma de X lei , reprezentând tax pe valoare ad ugat aferent achizi ion rii
de motorin EURO X de la SC X SRL , fiind deductibil fiscal, deoarece: aceast tax
pe valoare ad ugat a fost pl tit furnizorului; societatea noastr a colectat tax pe
valoare ad ugat pentru vânzarea motorinei EURO X achizi ionat ; în situa ia
excluderii de la deducere a sumei de X lei , societatea noastr ar trebui s pl teasc
o tax pe valoare ad ugat superioar fa de cea legal , fiind astfel înc lcate
prevederile Codului fiscal de c tre organele de control , respectiv suma de X lei
(pl tit odat furnizorului) i suma de X lei (TVA colectat din vânzarea motorinei
EURO 3 c tre diferi i clien i), în total pl te te suma de X lei, sum care este mai mult
decât dublul cotei legale de 19% aplicat asupra bazei de impunere; din opera iunile
economice de aprovizionare cu motorin EURO 3 ( cele 7 facturi) i de vânzare a
acesteia , societatea noastr datoreaz statului o tax pe valoare ad ugat X lei (X)
care este cuprins în decontul lunii mai 2007 (decont prin care s-a solicitat
rambursarea de tax pe valoare ad ugat ).
In spe , organele de control au ignorat opera iuni legal-taxabiie i nu au
aprobat ia rambursare, de i soldul negativ al taxei pe valoare ad ugat nu provine
din cele 7 facturi, corelate cu facturile de vânzare a cantit ilor de motorin EURO 3 .

Prin decontul de TVA (simbolul 300) înregistrat sub rîr. XX/25.06.2007, întocmit
pentru luna mai 2007, s-a solicitat rambursarea soldului sumei negative în sum de X
lei , aferent perioadei 01.10.2002 -31.05.2007.
Soldul sumei negative de tax pe valoare ad ugat , solicitat la rambursare ,
nu provine din opera iunile economice de aprovizionare i vânzare a motorinei EURO
3 (conform celor 7 facturi). Taxa pe valoare ad ugat solicitat la rambursare provine
din alte opera ii economice taxabile .
Recurenta mai arat c instan a de fond, f r a motiva de ce nu se poate re ine
excep ia autorit ii de lucru judecat referitor la solu ionarea celei de a treia contesta ii,
a considerat c nu î i fac aplicabilitatea dispozi iile art. 1201 C civ..
Astfel, organul de solu ionare a contesta iei, respectiv Serviciul de Solu ionare a
Contesta iilor din cadrul D.G.F.P X, avea obliga ia legala prev zuta de pct. 12.4 din
Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat sa
constate autoritatea de lucru judecat atunci când exist identitate de obiect, p r i i
cauz .
Supunem aten iei faptul ca, spetei de fata sunt aplicabile prevederile art. 1201
din Codul civil care precizeaz :
"Este autoritate de lucru judecat atunci când a doua cerere in judecata are
acela i obiect, este întemeiata pe aceea i cauza si este intre acelea i p r i, f cuta de
ele si in contra lor in aceea i calitate." iar organul fiscal avea obligativitatea sa constate
, prin Decizia de solu ionare a contesta iei, autoritatea de lucru judecat.
In acest sens, va rugam sa constata i faptul ca societatea noastr a fost verificata
pentru aceea i perioada respectiv 01.10.2002-31.05.2007, pentru aceea i c.ik;yoria de
impozit, TVA, de aceea i autoritate publica, respectiv
j(a: ala nr. .acizii de X ;re privind iscala nr. * re de plata rrnulat trei 2.07.2008,
erviciui de decizii de lecizia nr.
scizia nr. societatea :ând TVA ^X

i noastre, itru suma Î X sspingeni
'onare a ontrol, in cl tit de . ^ure ti si

sta iei pe 01.2009, opozabil ca! nu a C proc.
^>ere de i iilor si i acesta art.7 C n rii si bilitatea trebuie
>sta iei, vire la n care în aste wen ia
nare a e
y.y.i ('o ituie o .
mpor! <;u motivele si cererile de prona iune formulate
do

, jiitesta iei. ui cuntestatoare.
a
probe
Totodat se arat c , instan a de fond ,în mod neîntemeiat, a omjs sa- se refere în
considerente la o prob administrat în cauz , care era de natur S conduc
re inerea unei alte situa ii de fapt i care se co'roboreaz cu administrate.
Solu ia instan ei de fond este profund nelegal iar respingerea raportului de ^
expertiz nu are corespondent în actele dosarului.
Astfel, instan a de fond nu a acceptat ca prob expertiza contabil judiciar
încuviin at de ea îns i, f r o motivare temeinic .

întrucât raportul de expertiz a fost administrat in cauza ca j mij|oc de prob
fiind vorba de un raport de expertiz contabil judiciar , instan a Grg ot,nqatâ sa
coroboreze probele administrate în cauz , fiind o prob pertinenta, concludenta si
utila în solu ionarea litigiului fiscal. Apreciaz ca solu ia instan ei de fond este
p rtinitoare, deoarece in asemenea spete expertiza de specialitate este cea care
l mure te instan a asupra aspectelor fiscale, aspecte pe care un judec tor nu are
cum sa le cunoasc la nivelul unui expert in domeniu
Legal citat , pârâta intimat nu a formulat întâmpinare.
IV. Analizând hot rârea recurat prin prisma motivelor de recurs invocate dar si
1
din oficiu, sub toate aspectele, conform art. 304 Codul de procedura civil Curtea
re ine c recursul este întemeiat pentru urm toarele considerente:
în esen , Tribunalul X a fost chemat s stabileasc dac suma de X lei
reprezentând TVA aferent unui num r de 7 facturi fiscale emise de S C XS.R.L.
pentru achizi ionarea de motorin de c tre reclamant este deductibil sau. nu (este
vorba de urm toarele facturi: f.f. serja B yFp nr X/19.05.2006, in valoare totala de X lei
din care X lei TVA-f.f. seria X VFP nr. X/05.06.2006, in valoare totala de X 'iei din
care X lei TVA; f.f. seria X VFP nr. X/20.06.2006, in Valoare totala de X lei din care
X lei TVA; f.f. seria X VFP nr. X/01 07 2006 in valoare totala de X lei din care X lei
TVA; f.f. seria Xi TVA- f f seria X VFP nr. X/26.07.2006, in valoare totala de X ,ei din
care X lei TVA i'f.f. seria X'VFP nr. X14.08.2006, in valoare totala de X lei din care
X lei TVA).
Aceasta reprezint singura chestiune controversat .
Dac taxa este deductibil atunci se impune ca autoritatea fiscal s fie
oblioat s ramburseze TVA de X lei pretins de reclamant i s o scuteasc de
sumei de X lei reprezentând major ri de întârziere aferente pl ii cu întârziere a TVA
de X lei. Acest aspect este necontestat (sub condi ia' Ca taxa sâ fje deductibil ) conform
actelor administrativ fiscale depuse la dosarul cauzei (spre exemplu, raportul de
inspec ie fiscal de la filele 74-80 dos. fond; în special fila 79 dosar,
corespunz toare filei 6 din raport). Dac TVA-ul în discu ie este nedeductibil atunci
actele administrativ fiscale contestate de reclamant se impune a f j n strate '
In esen , autoritatea fiscal
i, în acela i sens, i Tribunalul X au
considerat TVA-ul nedeductibil deoarece aj^gjjnjjjj^
din cerc^j^jjj^_Qit:cctîo
Na ionale Anticoruotie - Serviciul teritorial X a "rezultat c societatea emitent
a celor 7 facturi nu de inea motorin iTtfctloca ii proprii de depozitare a produselor
petroliere. în consecin , nu putea s comercializeze în mod real cantit ile de
motorin ar tate în facturi, opera iunea fiind una pur scriptic . Concluzia 'a fost
jnt rit
de împrejurarea c
furnizorul S.C. X S.R
nytyT'fi
Q
sjntactat pgnh'u^fectnrniea unui control încruci at, liind propus perWu"7rTr
în"
lista contrilxraTJrWoiHftaeHvt
~~
~
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?n replica, reclamanta recurent a pretins c opera iunea comercial reflectata
in c e f e 1 facturi a fost una real
i, la solicitarea instan ei de recurs, a depus
ordinele
de plat doveditoare achit rii facturilor.
------ —
—
—curtea oF5serv c datele faptice de inute de autoritatea fiscal nu o îndrituiau
s trag concluzia c opera iunea comercial de vânzare-cumparare a motorinei i
de plat a pre ului, inclusiv TVA, este fictiv .
—pin presupunerea ca S.CX s R I nu de inea în mod legal motorin (nu
achizi ionase i nu avea depozite pentru produse petroliere), aspect acceptat de
Curte, nu rezult c nu avea posibilitatea s comercializeze un astfetae~ produs în
condi ii de aparent
legalitate pentru ter ii achizitorii (de exemplu, daca"
de nT~depozite neaute-rizate sau aacâ achizi ioneaz motorin neînregistrat în

contabilitatea unei firme care are depozit).
Adresa DNA X—comunicata' autorit ilor fiscale, coroborat cu împrejurarea
c S.C. X S.R.L. este de necontactat conduce mai degrab la concluzia c
societatea furnizoare a motorinei desf ura o activitate nelegal , comercializând
produse petroliere f r documente de provenien , f r s _ l teasc accize. f r s
colecteze TVA, etc.
Curtea consider c o astfel de situa îe^este cel pu in la fel de probabil ca i >
cea re inut de autoritatea fiscal .
Nu exist nicio dovad c recurenta reclamant ar fi fost implicat în astfel de
presupuse activit i nelegale. Exist îns dovezi c a pl tit efectiv TVA c tre
gnrigjafgfl fiirniyngje, chiar dac aceast din urm societate nu a colectat TVA-ul în
scop de v rsare la buget ci, se pare, in folos propriu.
"
'
*
-—în acest context, este ae principiu ca îndoiala s fie interpretat în favoarea
contribuabilului (c ci, in dubio pro reni. De aceea, instan a va re ine c opera ia
comercial a avut loc iar recurenta a pl tit TVA societ ii fijrni?nare
De aceea, problema care se pune este de a stabili dac , în condi iile în care
TVA este colectat de furnizor dar, contrar dispozi iilor legale, nu este v rsat de la
buget, achizitorul m rfii are dreptul s deduc taxa.
R spunsul este dat de art. 145 al. 2 lit. a Cod fiscal, potrivit c ruia orice
persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent , achizi iilor, dac acestea
sunt destinate utiliz rii în folosul unor opera iuni taxabile.
Textul este incident în cauz .deoarece recurenta a achizi ionat carburantul în i
vederea revânz rii, adic a unei- opera iuni taxabile. Legea detaliaz condi iile
exercit rii acestui drept dar, în spe , acestea nu sunt controversate.
A adar, îndeplinind singura condi ie (relevant în spe ) cerut de lege,
recurenta are dreptul s deduc TVA-ul de pe cele 7 facturi.
Este firesc ca legea s nu pun condi ia ca deductibilitatea taxei pl tite de
achizitor s fie condi ionat de v rsarea ei la buget de c tre furnizorul colector
deoarece nu este sarcina contribuabilului ci a autorit ilor statului de a asigura
func ionarea legal a mecanismului de plat i colectare a taxei pe valoare ad ugat .
în spe , instan a accept câ taxa ar fi fost nedeductibil dac ar fi existat probe
din care sâ rezulte participarea recurentei la presupusa fraud . ' A a fiind, Curtea,
v zând c sentin a recurat este netemeinic , bazat pe o stare de fapt eronat , în
temeiul art. 3041' rap. la art. 312 Codul de procedur civil , va admite recursul i va
modifica în lot sentin a civil nr. 104/17.02.2010 pronun ata de Tribunalul X în dosar
nr. X/X/2009 în sensul câ va admite ac iunea i va anula Decizia nr. X/07.05.2009
emis de Serviciul de solu ionare contesta ii din cadrul pârâtei precum i Decizia de
impunere privind obliga ii fiscale-suplimentare stabilite de inspec ia fiscal nr.
X/18.03.2009 i Raportul de inspec ie fiscal nr. X/18.03.2009 în ce prive te TVA în
cuantum de X lei aferenta facturilor emise de S.C. X S.R.L.
Va stabili c acest TVA este deductibil i va oblig pârâta s ramburseze
,-ii-!i *i-n;întti[ T\ / A în i'iwiiliim ilc d d . 1RH I
f n ..cuti rockiniMiit.i de plata sumei de Xlei reprezentând obliga ii
jixesoiii.
î n temeiul art. 274 Cod procedur civil^_va_ _obliga pârâta s
pl teasc reclamantei X lei cu titlu de cheltuieli de]udecat în fond i
recurs, din care X lei onorariu avocat (X lei fond + X lei recurs) i X lei
onorariu expert.
do ic în
cu mai tate

s

S?a i
el de c tre ,-ul în
oarea tera ia
n care i de la
orice icestea
ahtul în ^jndi iile
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PENTRU
ACESTE
MOTIVE ÎN
NUMELE
LEGII
DECIDE

Admite recursul formulat de recurenta reclamant S.C. X S.R.L. în
contradictoriu cu intimata pârât Direc ia General a Finan elor Publice Xîmpotriva
sentin ei civile nr. X/17.02.2010 pronun at de Tribunalul X în dosar nr.
X/115/2009.
Modific în tot sentin a recurat în sensul c admite ac iunea formulat de
reclamanta S.C. X S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Direc ia General a Finan elor
Publice X.
Anuleaz Decizia nr. X/07.05.2009 emis de Serviciul de solu ionare
contesta ii din cadrul pârâtei precum i Decizia de impunere privind obliga ii fiscale
suplimentare stabilite de inspec ia fiscal nr. X/18.03.2009 i Raportul de inspec ie
fiscal nr. X/18.03.2009 în ce prive te TVA în cuantum de X lei aferent facturilor
emise de S.C. X S.R.L., stabile te c acest TVA este deductibil i în consecin ;
Oblig pârâta s ramburseze reclamantei TVA în cuantum de X lei.
Scute te reclamanta de pia a sumei de X lei reprezentând obliga ii accesorii.
Obiig pârâta s pl teasc reclamantei X0 Jej cu titlu de cheltuieli de
judecat .
PRE EDINTE OANA X
lrej/ocabil v "Pronun at în edin a public
din 11.11.2010.
JUDEC TOR

JUDEC TOR

XREFJER X
XX
Prima
instan
Tribunalul X Judec tor - X

