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D E C I Z I A NR. 283/113/24.02.2014 
  

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SA înregistrat� la  
D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.x/20.11.2013 

 
 

 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor 
Publice Timi�oara a fost sesizat A.J.F.P. x - Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 
prin adresa nr.x/20.11.2013, înregistrat� la D.G.R.F.P.Timi�oara sub nr.x/20.11.2013, 
asupra contesta�iei formulat� de SC x SA cu domiciliul fiscal în x, str. x, nr.x, x, Cl�direa x, 
et.x, jud.x, CUI x, înregistrat� la ORC x J x/x/2004. 
 
  SC x SA contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x/16.10.2013 emis� în baza constat�rilor din Raportul 
de inspec�ie fiscal� nr. x/16.10.2013, pentru suma de x lei reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� stabilit� suplimentar. 
 

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, este autentificat� prin semnatura �i �tampila reprezentantului legal. 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i modific�rile 
ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei.  
 
         I. Prin contesta�ia formulat� SC x SA se îndreapt� împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x/16.10.2013 
emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. x/16.10.2013, solicitând 
anularea acesteia. 
       Contestatoarea arat� c�, în vederea solu�ion�rii decontului de TVA cu op�iune de 
rambursare depus sub num�rul x/24.07.2013 pentru perioada 01.06.2013 - 30.06.2013, o 
echipa de control din cadrul DGFP x a efectuat o inspec�ie fiscal�. În urma efectu�rii 
controlului au fost emise urm�toarele acte administrativ fiscale: Decizia de impunere 
x/16.10.2013, RIF x/16.10.2013 �i Dispozi�ia de m�suri nr.x/16.10.2013. 

Contestatoarea arat� c� în cadrul RIF �i a Deciziei de impunere mai sus men�ionate, 
inspectorii fiscali au considerat c� sumele înscrise în factura (anexa 1) emis� de c�tre x SA 
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("x), fosta x SA, "reprezint� cheltuieli de chirie �i alte taxe de servicii", iar "în condi�iile în 
care între x �i x SA nu exista nicio rela�ie contractual� de închiriere", rezult� c� "au fost 
înc�lcate prevederile art.145 (2) lit.a) din Codul Fiscal", având drept consecin�� faptul c� x 
SA nu poate deduce TVA-ul aferent, în cuantum de x lei. 

De asemenea, arat� c� în cadrul RIF �i a Deciziei de impunere inspectorii fiscali au 
considerat c� sumele înscrise în factura x/24.05.2013 (anexa 1) emis� de c�tre x SA ("x"), 
fosta x SA: 
 - nu se refer� la servicii conform prevederilor art.129 alin.(3) din Legea nr.571/2003; 
 - x nu �i-a desf��urat activitatea în spa�iile eliberate de x SRL în cl�dirile A �i B 
de�inute de c�tre x în complexul x �i ca urmare nu exist� o presta�ie a x c�tre x pentru 
sumele facturate în baza contractului de facturare �i relocare chiria�i nr.x/24.05.2013. Prin 
urmare sumele înscrise în factura x/24.05.2013 nu pot fi considerate baz� de impozitare 
pentru livr�rile de bunuri sau prest�rile de servicii efectuate în interiorul ��rii conform art.137 
alin.(1) lit.a) din Legea 571/2003; 
 - sumele înscrise în factura x/24.05.2013 ar putea reprezenta în fapt doar penalit��i 
pentru neîndeplinirea obliga�iilor contractuale în sensul celor la care se face referire în 
art.137 alin.(3) lit. b) din Legea nr.571/2003; 
 - cheltuielile efectuate de x în rela�ia cu x în baza contractului de facturare �i relocare 
chiria�i nr.x/24.05.2013 nu reprezint� o contrapartida pentru veniturile ob�inute din 
contractul de închiriere nr.x/11.05.2012 încheiat între x �i x SRL. Ca urmare societatea a 
înc�lcat prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea 571/2003 deducând TVA aferent facturii 
x/24.05.2013. 

În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu are drept 
de deducere pentru suma de x lei reprezentând TVA aferent facturii nr.x/24.05.2013 emis� 
de x în baza contractului de facturare-realocare chiria�i nr.x/24.05.2013. 

Contestatoarea consider� netemeinic� �i nelegal� m�sura prin care inspectorii fiscali 
au impus prin Decizia de impunere s� nu deduc� TVA-ul, în cuantum de x lei, din factura 
x/24.05.2013, pentru urm�toarele motive: 

- în primul rând trebuie observat c� nu pot fi înc�lcate simultan prevederile art.137 
(1) a) �i ale art.145 (2) a) din Codul Fiscal.  

Contestatoarea arat� c� din argumenta�ia prezentat� în Decizia de impunere 
în�elege c� tranzac�ia la care se face referire în factura x/24.05.2013 nu a presupus o 
presta�ie a x c�tre x �i ca urmare valoarea acestei facturi nu ar fi trebuit inclus� în baza de 
impozitare pentru livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii efectuate în interiorul ��rii, a�a 
cum e ea definit� în art.137 alin.(1) lit. a) din Codul Fiscal. 

 Totodat�, arat� c� organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� tranzac�ia la care se 
face referire în factura x/24.05.2013 reprezint� în fapt doar penalit��i în sensul art. 137 
alin.3) lit.b) din Codul Fiscal. Codul Fiscal men�ioneaz� expres c� penalit��ile de tipul celor 
men�ionate în art.137 alin.(3) lit.b) nu sunt incluse în baza de impozitare pentru livr�rile de 
bunuri �i prest�rile de servicii.  

În concluzie, contestatoarea sus�ine c� furnizorul x nu ar fi trebui s� colecteze TVA 
în cazul tranzac�iei la care se face referire în factura x/24.05.2013. De asemenea, arat� c� 
conform Codului Fiscal art.159 corectarea informa�iilor înscrise în facturi sau în alte 
documente care �in loc de factur� se efectueaz�, în cazul în care documentul a fost 
transmis beneficiarului, fie prin emiterea unui nou document care s� cuprind�, pe de o 
parte, informa�iile din documentul ini�ial, num�rul �i data documentului corectat, valorile cu 
semnul minus, iar pe de alt� parte, informa�iile �i valorile corecte, fie prin emiterea unui nou 
document con�inând informa�iile �i valorile corecte �i concomitent emiterea unui document 
cu valorile cu semnul minus în care se înscriu num�rul �i data documentului corectat. 

Totodat�, art.145 alin.(2) lit. a) precizeaz� c� orice persoan� impozabil� are dreptul 
s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor taxabile. Contestatoarea arat� c� din argumenta�ia organelor de inspec�ie 
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fiscal� în�elege c� tranzac�ia la care se face referire în factura x/24.05.2013 nu este 
impozabil� din punct de vedere TVA �i prin urmare prevederile art.145 alin.(2) lit. a) nu sunt 
aplicabile x. 

În concluzie contestatoarea precizeaz� c�, fie nu are dreptul s� deduc� TVA 
deoarece tranzac�ia nu ar fi trebuit inclus� în baza de impozitare pentru prest�rile de servicii 
efectuate în interiorul ��rii, a�a cum e ea definit� în art.137 alin.(1) lit.a) din Codul Fiscal, fie 
nu are dreptul sa deduc� TVA deoarece tranzac�ia de�i impozabil� din punct de vedere 
TVA nu a fost derulat� în folosul unor opera�iuni taxabile. 

În acest sens solicit� ca organul de inspec�ie fiscala s� clarifice motivul pentru care a 
anulat dreptul de deducere pentru TVA aferent facturii x/24.05.2013. 

Contestatoarea sus�ine c�, x a prestat servicii c�tre ea, în sensul art.129 alin.(3) din 
Codul Fiscal �i întrucât serviciile achizi�ionate de la x sunt în scopul efectu�rii de opera�iuni 
taxabile, nu a înc�lcat prevederile art.145 (2) a) din Codul Fiscal, �i, pe cale de consecin�a, 
are drept de deducere pentru TVA-ul aferent, în cuantum de x lei din factura x/24.05.2013 
emis� de x. 

De asemenea, precizeaz� c� imobilele ce formeaz� x din x sunt (�i erau, la data 
emiterii facturii x/24.05.2013) de�inute de 3 proprietari, respectiv: 
 - x SA ("x"), fosta x SA - proprietarul cl�dirilor A si B; 
 - x SA ("x"), fosta x SA - proprietarul cl�dirii C;  
 - x SA ("x SA") - proprietarul cl�dirilor D �i E (cl�direa E fiind momentan într-un 
stadiu incipient al construc�iei).  

Contestatoarea arat� c� la 30 septembrie 2012, în baza contractului de chirie nr. 
x/20.06.2008 (anexa 2), x SRL ("x") avea închiriate de la x, urm�toarele spatii în incinta x: 

- contractul între x �i x era unul ferm, pân� la 31 martie 2016. x nu ar fi putut denun�a 
unilateral contractul de închiriere decât pl�tind integral chiria �i taxa de servicii pân� la 
sfâr�itul perioadei contractuale. Astfel, în aceste condi�ii x nu ar fi fost interesat� s� intre 
într-un nou contract de închiriere înainte de încheierea celui existent.  

De asemenea, sus�ine c� x era totu�i interesat�, datorit� cre�terii afacerilor sale în 
România, în identificarea, în vederea închirierii, a unui spa�iu compact, cu o suprafa�a mai 
mare, tot în complexul de spatii de birouri x din x. În acest sens au fost ini�iate discu�ii cu 
proprietarii cl�dirilor de birouri care compun x din x, respectiv cu x (proprietarul cl�dirilor A 
si B), x (proprietarul cl�dirii C) �i cu x SA (proprietarul cl�dirii D).  

Contestatoarea men�ioneaz� c�, urmare a manifest�rii acestui interes exprimat de 
Ax, în urma negocierilor între x SA �i x, s-a semnat, în data de 07.05.2012, un 
Memorandum de în�elegere reciproca prin care s-a convenit ca "la solicitarea x SA, x va 
accepta încetarea contractului de închiriere nr.x din 20 iunie 2008 cu chiria�ul x, prin 
acordul pârtilor �i f�r� perceperea vreunei compensa�ii de la chiria� pentru încetarea 
Contractului înainte de termen. În schimbul presta�iei x, x va pl�ti, ca �i contravaloare 
pentru serviciile prestate de x, o sum� egal� cu contravaloarea chiriei �i taxei de servicii, 
indexate �i regularizate în conformitate cu prevederile Contractului de închiriere nr.x din 20 
iunie 2008 cu chiria�ul x, pentru spatiile eliberate de x în cl�dirile A �i B din complexul de 
spatii de birouri x, pe perioada cuprins� între data încet�rii Contractului sus men�ionat �i 
data prelu�rii spatiilor r�mase vacante de c�tre un nou chiria�."  

Contestatoarea arat� c� în urma semn�rii Memorandumului de în�elegere reciproc�, 
între x, ea �i x au fost încheiate urm�toarele contracte/acte adi�ionale: 
      -  contractul x/11.05.2012 (anexa 4), în urma c�ruia a preluat, începând cu 1 
octombrie 2012, în Cl�direa D, de la SA, mai multe spa�ii; 
           - Actul Adi�ional nr.x/ 27.09.2012 (anexa 5), prin care x a acceptat rezilierea 
contractului cu x f�r� perceperea vreunei compensa�ii de la chiria� pentru încetarea 
Contractului înainte de termen; 
      - contractul nr.x din 24.05.2013 (anexa 6) prin care x SA, în schimbul presta�iei 
x(acceptarea rezilierii contractului de închiriere nr. x cu x, înainte de termen �i f�r� 
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perceperea vreunei compensa�ii de la chiria�), va pl�ti o sum� egal� cu contravaloarea 
chiriei �i taxei de servicii, pentru spatiile eliberate de x în cl�dirile A �i B din complexul de 
spatii de birouri x, pe perioada cuprins� între data încet�rii contractului nr.x �i data prelu�rii 
spatiilor ramase vacante de c�tre un nou chiria�. 

Contestatoarea concluzioneaz� c� a ob�inut rezilierea contractului de închiriere între 
x �i x (contra unui pre�, reprezentat de contravaloarea chiriei �i a taxei de servicii pentru 
spatiile eliberate de x în cl�dirile A �i B, pân� la ocuparea lor de c�tre noi chiria�i) pentru a 
putea închiria c�tre x un spa�iu mai mare �i mai compact. 

 - contractul nr.x/11.05.2012 între x SA �i x a fost încheiat pe o perioada de 5 ani, 
respectiv pân� la 30 septembrie 2017. Conform art. 6.6 din Contractul de închiriere între x 
�i x SA, în situa�ia în care x va p�r�si spa�iul înainte de terminarea duratei închirierii, va fi 
obligat �i se oblig� prin semnarea contractului de închiriere s� pl�teasc� toate �i orice pl��i 
ce îi sunt impuse în conformitate cu termenii contractului de închiriere, inclusiv, în special 
pl��ile chiriei, ale taxei pentru servicii �i TVA-ului aferent, pân� în ultima zi a duratei 
închirierii. 
 A�adar, în urma semn�rii acestui contract, veniturile certe care urmeaz� a fi ob�inute 
�i încasate de c�tre x SA din serviciile de închiriere ce vor fi prestate c�tre x sunt în 
cuantum de x EURO, adic� aproape 3 milioane de EURO; la aceste venituri se va aplica �i 
TVA în valoare de x EURO, întrucât x SA a optat pentru taxarea tuturor opera�iunilor de 
închiriere a spatiilor �i locurilor de parcare din Cl�direa D în conformitate cu art.141.(3) din 
Codul Fiscal. 

În leg�tur� cu serviciile aferente facturii x/24.05.2013, emis� de c�tre x, 
contestatoarea ata�eaz�, în anexa 7, o clarificare a naturii acestor servicii furnizate chiar de 
c�tre prestatorul x, din care rezult� c� "pentru evitarea oric�ror interpret�ri, suma înscrisa în 
factura x/24.05.2013 reprezint� în fapt contrapartida pentru serviciile prestate de x în folosul 
beneficiarului (SC x SA), servicii constând în faptul c� x a acceptat rezilierea contractului de 
închiriere 70/20.06.2008 prin acordul p�r�ilor �i f�r� perceperea vreunei compensa�ii de la 
chiria� (SC x SRL) pentru încetarea contractului înainte de termen, în a�a fel încât, pentru a 
r�spunde cerin�elor clientului (SC x SRL) referitoare la un spa�iu de închiriat mai mare �i 
compact, s-a facilitat încheierea unui contract de chirie între SC x SA �i fostul chiria� SC x 
SRL". 

Contestatoarea sus�ine c� în urma inspec�iei fiscale xa corectat descrierea presta�iei 
din factura x/24.05.2013 pentru a reflecta natura serviciilor de care a beneficiat în baza 
contractului nr. x/24.05.2013. Astfel, conform dispozi�iilor art.81^2 paragraful 3 din H.G. 
nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, chiar dac� a fost supusa unei inspec�ii fiscale, furnizorul are dreptul s� aplice 
prevederile art.159 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal pentru a corecta anumite informa�ii din 
factur� care sunt obligatorii potrivit art.155 alin. (19) din Codul fiscal (ex. denumirea 
serviciilor prestate - art.155 alin.19, lit.h), care au fost omise sau înscrise eronat, dar care 
nu sunt de natur� s� modifice baza de impozitare �i/sau taxa aferent� opera�iunilor ori nu 
modific� regimul fiscal al opera�iunii facturate ini�ial. 

Suma din factura x/24.05.2013 în valoare de x lei f�r� TVA, echivalentul a x EUR la 
cursul de schimb BNR de x Iei/EUR, respectiv x lei cu TVA, reprezint� contravaloarea 
chiriei �i taxelor de servicii pierdute de x pentru perioada octombrie 2012 - iunie 2013 ca 
urmare a mut�rii x din Cl�dirile A �i B ale x, de�inute de x, în Cl�direa D a aceluia�i complex 
de spatii de birouri, de�inut� de contestatoare. Factura a fost emis� în baza contractului nr.  
x din 24.05.2013 încheiat între contestatoare �i x. 

Contestatoarea arat� c� din Jurispruden�a european� rezult� c� acceptarea rezilierii 
unui contract de chirie trebuie v�zut� ca o prestare de servicii, �i, mai mult, din perspectiva 
tratamentului de TVA, acesta este în direct� leg�tura cu tratamentul TVA al serviciului de 
închiriere (Cazul CJUE C-63/92 Lubbock Fine, cazul Croydon Hotel & Leisure Ltd 
(LON/93/2061 A) judecat în Marea Britanie. Holiday Inns Croydon Hotel & Leisure Ltd 
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(LON/93/2061 A) judecat în Marea Britanie. Holiday Inns, cazul Lloyds Bank plc). 
Contestatoarea sus�ine c� raportat la cazul ei concret �i din Jurispruden�a CJUE 

invocat� mai sus rezult� c� x a prestat servicii constând în acceptarea rezilierii contractului 
de închiriere nr.x/20.06.2008 f�r� perceperea vreunei compensa�ii de la chiria� (x, facilitând 
astfel semnarea contractului de închiriere între ea �i chiria� (x).  

De asemenea, sus�ine c� din punctul de vedere al tratamentului de TVA, aceste 
servicii trebuie s� aib� acela�i tratament ca �i serviciile de închiriere, respectiv taxare, 
întrucât serviciile de închiriere între x �i x au fost facturate în regim de taxare. 

Ca o concluzie intermediar�, contestatoarea arat� c� în urma negocierilor dintre p�r�i 
�i a semn�rii contractelor mai sus men�ionate, x SA  se reg�se�te în situa�ia în care a pl�tit 
c�tre X suma din factura X/24.05.2013 (X lei f�r� TVA, echivalentul a X EUR la cursul de 
schimb BNR de 4.3611 Iei/EUR, respectiv X lei cu TVA), pentru a putea semna un contract 
ferm de închiriere, în urma c�ruia veniturile previzionate a fi ob�inute în primii 5 ani sunt în 
cuantum de aproape 3 milioane de EURO plus TVA de aproape 709 mii EURO. Astfel, 
sus�ine c� potrivit art. 145.(2) a) din Codul Fiscal orice persoan� impozabil� (ex. X SA) are 
dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor (ex. serviciile prestate de X �i descrise mai sus, 
respectiv obliga�ia de a tolera o ac�iune sau situa�ie constând în acceptarea rezilierii 
contractului de închiriere X/20.06.2008 prin acordul pârtilor �i f�r� perceperea vreunei 
compensa�ii de la chiria�), dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor 
taxabile (ex. încheierea unor contracte de închiriere pentru spatii si locuri de parcare din 
cl�direa D). 

Contestatoarea arat� c�, este evident c� achizi�ia serviciilor prestate de X, de X EUR 
+ TVA, este efectuat� în folosul derul�rii de opera�iuni taxabile, în conformitate cu 
prevederile art.145 (2) a) din Codul Fiscal. Aceasta concluzie este evident�, întrucât 
contestatoarea arat� c� este de p�rere c� a fi de acord s� investe�ti într-un cost de 
aproximativ 116 mii EURO + TVA, pentru a ob�ine venituri taxabile de aproximativ 3 
milioane EURO + TVA de aproximativ 709 mii EURO, nu poate fi catalogat� altfel decât ca 
fiind o investi�ie efectuat� în scop economic.   

Contestatoarea arat� c�, în calitate de persoan� impozabil�, a efectuat achizi�iile de 
la X, stipulate în contractul nr.X din 24.05.2013, în folosul unor opera�iuni taxabile 
(derularea contractului de închiriere nr.X/11.05.2012 cu X �i ca urmare, în conformitate 
art.145 (2) din Codul Fiscal trebuie s� i se recunoasc� dreptul de a deduce TVA-ul aferent 
achizi�iilor respective. 

Contestatoarea sus�ine c� rezult� f�r� echivoc c� X a prestat servicii c�tre X SA, în 
sensul art.129 alin 3 din Codul Fiscal �i serviciile achizi�ionate de MTBF SA de la X sunt în 
scopul efectu�rii de opera�iuni taxabile, astfel rezultând c� MTBF SA nu a înc�lcat 
prevederile art. 145 alin. (2) lit.a) din Codul Fiscal, �i, pe cale de consecin��, are drept de 
deducere pentru TVA-ul aferent, în cuantum de X lei, din factura X/24.05.2013 emis� de X. 
 Contestatoarea la contesta�ia formulat� a anexat în copie urm�toarele: 
       - anexa 1 - factura X/24.05.2013 (ref�cuta de X) 
       - anexa 2 - Extras din contractul de chirie nr.X/20.06.2008 între X (fosta XSA) �i X �i 
Actul adi�ional nr.X din data de 24.11.2010 la Contractul nr. X 
      - anexa A 3 - Memorandum de în�elegere reciproca între X �i X SA 
      - anexa 4 - Contractul X/11.05.2012 între X SA Z 
      - anexa 5 - Actul Adi�ional nr.Z / 27.09.2012 între X �i X 
      - anexa  6 - Contractul nr. X din 24.05.2013 între X �i X SA 
      - anexa 7 - Clarificarea naturii serviciilor prestate de X c�tre X SA 
 

 II. Ca urmare a verific�rii documentelor prezentate de contribuabil, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat deficien�e care au fost consemnate în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. x/16.10.2013 în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x/16.10.2013. 
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 Perioada verificat� este 01.06.2013-30.06.2013. 
 Verificarea s-a efectuat ca urmare a  solicit�rii la rambursare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� prin decontul de TVA nr. INTERNET - x -2013 din 24.07.2013 cu sum� negativ� a 
TVA în sum� de x lei, aferent� perioadei 01.06.2013-30.06.2013. 
 
 Organele de inspec�ie fiscal� în urma verific�rii efectuate au constatat urm�toarele 
deficien�e:  
  1. Societatea înregistreaz� în eviden�a contabil� TVA deductibil� în sum� de x lei, 
aferent� facturii seria xx nr.x/24.05.2013 emis� de SC x SA (x), reprezentând cheltuieli cu 
chiria pentru spa�iul vacant aferent perioadei octombrie 2012-iunie 2013, pentru suprafa�a 
total� de x mp. 
   Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c�, aceast� sum� reprezint� 
contravaloarea chiriei �i taxelor de servicii pierdute de SC x SA pentru perioada octombrie 
2012 - iunie 2013 ca urmare a mut�rii societ��ii x SRL din cl�dirile A �i B ale societ��ii x SA. 
Factura a fost emis� în baza contractului nr.x/24.05.2013 încheiat între societatea verificat� 
�i SC x SA, contract ce reglementeaz� condi�iile în care SC x SA a acceptat rezilierea 
contractului de închiriere între SC x SA �i SC x SRL. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� faptul c� factura de mai 
sus face obiectul Dispozi�iei privind masurile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr.x/30.07.2013, în sensul c� prin aceasta a fost dispus� m�sura nededucerii TVA în sum� 
de x lei, conform prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, cu termen de ducere la îndeplinire de 10.08.2013, comunicat� îns� 
societ��ii la data de 20.08.2013.  

 În data de 18.06.2013 societatea verificat� achit� furnizorul SC x SA, respectiv 
suma integral� facturat� de x lei (extras de cont nr.x/18.06.2013) �i ca urmare î�i exercit� 
dreptul de deducere a TVA în sum� de x lei, înregistrând suma în rulajul contului 4426 
aferent lunii iunie 2013 �i solicitând aceasta sum� la rambursare prin decontul de TVA 
aferent lunii iunie 2013. 
 Organele de inspec�ie fiscal men�ioneaz� faptul c�, pân� la data încheierii 
prezentului raport, agentul economic nu a dus la îndeplinire m�sura stabilit� prin Dispozi�ia 
privind masurile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� men�ionat� anterior, exercitând în 
mod eronat dreptul de deducere în luna iunie 2013 pentru TVA în suma de x lei aferent� 
facturii nr. x/24.05.2013, suma considerat� nedeductibil� de organele de inspec�ie fiscal� 
care au întocmit aceasta Dispozi�ie de masuri, ca urmare a înc�lc�rii prevederilor art.145 
alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 cu complet�rile �i modific�rile ulterioare. 
     SC x SA a depus contesta�ie înregistrat� la A.J.F.P. x sub nr.x/12.09.2013 împotriva 
m�surilor stabilite prin Dispozi�ia privind masurile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr.x/30.07.2013, contesta�ie prin care solicit� anularea dispozi�iei mai sus men�ionat�, 
sus�inând c� natura presta�iei facturate de SC x SA c�tre SC x 
SA nu este cea de chirie �i taxa de servicii pentru spa�iul vacant (în urma eliber�rii spa�iului 
de c�tre SC x SRL), ci de servicii prestate în sensul art.129 alin.(3) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal.  
            Prin Decizia nr.16/06.10.2013 emis� de Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane 
Juridice nr.4 s-a respins ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de societate împotriva 
Dispozi�iei de m�suri prin care se interzice deducerea TVA în suma de x lei aferent� facturii 
nr.x/24.05.2013 emis� de x c�tre x, invocându-se înc�lcarea prevederilor art.145 alin.(2) 
lit.a) �i ale prevederilor art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
complet�rile �i modific�rile ulterioare. 
           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contractul nr.x/24.05.2013 nu este un 
contract de închiriere, ci un contract de facturare �i relocare chiria�i. Ca urmare, 
contravaloarea chiriei �i taxei de servicii pentru spatiile eliberate de SC x SRL în corpurile 
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de cl�dire A �i B din complexul de spatii x nu reprezint� servicii conform prevederilor 
art.129 alin.(3) din Legea nr.571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în spatiile 
eliberate de x apar�inând societ��ii x, societatea verificat�, respectiv x nu desf��oar� 
activitate, fapt pentru care aceste spatii nu sunt închiriate de SC xSA �i prin urmare nu 
exist� contrapartida aferent� sumelor facturate pentru a fi considerate baza de impozitare 
pentru livr�rile de bunuri �i prest�ri de servicii efectuate în interiorul ��rii conform art.137 
alin.(1) lit.a). Ca urmare, contravaloarea facturii nr.x/24.05.2013 ar putea reprezenta în fapt 
doar daune interese pl�tite de x c�tre x pentru spa�iile eliberate de SC x SRL. 
            În concluzie, pentru veniturile ob�inute de x din închirierea spa�iului c�tre xau fost 
efectuate cheltuieli cu între�inerea, în timp ce în spatiile eliberate de x de la x societatea 
verificat� nu ob�ine venituri (cum ar fi subînchiriere) ci doar efectueaz� cheltuieli care ar 
putea fi considerate daune interese �i nu prest�ri servicii. Aceste cheltuieli efectuate de x în 
rela�ia cu x nu reprezint� o contrapartida cu veniturile ob�inute din contractul de închiriere 
încheiat între x �i SC xSRL, acestea fiind opera�iuni distincte. 
            Ca urmare a celor men�ionate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au considerat 
c� în baza m�surilor dispuse în Dispozi�ia privind masurile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� nr.x/30.07.2013 �i respectiv a prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) �i art.137 alin.(1) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, 
coroborat cu prevederile art.105 alin.(9) din O.G. nr.92/2003 cu complet�rile si modific�rile 
ulterioare, precum �i urmare Deciziei nr.x/06.10.2013 prin care s-a respins ca neîntemeiat� 
contesta�ia formulat� de societate împotriva Dispozi�iei de masuri mai sus invocat�, TVA în 
suma de x lei nu este deductibil�. 
 

2. În luna iunie 2013 societatea verificat� înregistreaz� TVA neexigibil� în sum� de x 
lei, aferent� facturii seria x nr.x14.06.2013 emis� de SC x SA, reprezentând chirie �i servicii 
aferente lunii iulie 2013, facturate în baza Contractului de facturare-relocare chiria�i în 
cadrul „x" x nr. x/24.05.2013, încheiat între SC x SA �i SC x SA . 

Scopul �i obiectul încheierii acestui contract a fost colaborarea în vederea dezvolt�rii 
proiectului imobiliar x�i anume: SC x SA s� factureze lunar societ��ii x SA suma 
reprezentând contravaloarea chiriei �i a taxei de servicii în urma rezilierii contractului dintre 
SC x SRL �i SC x SA pentru spatiile de�inute de SC x SA si a prelu�rii în spa�iile proprii de 
c�tre SC x SA a SC x SRL, în urma încheierii contractului încheiat între societatea verificat� 
�i SC x SRL la data de 01.10.2012. 

Contractul nr.x/24.05.2013 nu este un contract de închiriere, ci un contract de 
facturare �i relocare chiria�i. Ca urmare, contravaloarea chiriei �i taxei de servicii pentru 
spatiile eliberate de SC x SRL în corpurile de cl�dire A si B din complexul de spat�i x nu 
reprezint� servicii conform prevederilor art.129 alin. 3) din Legea nr. 571/2003 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în spatiile eliberate de x apar�inând societ��ii x, 
societatea verificat� nu desf��oar� activitate, fapt pentru care aceste spa�ii nu sunt 
închiriate de SC x SA �i prin urmare nu exist� contrapartida aferent� sumelor facturate 
pentru a fi considerate baz� de impozitare pentru livr�rile de bunuri �i prest�ri de servicii 
efectuate în interiorul ��rii conform art.137 alin.1) lit.a). Astfel c�, contravaloarea facturii 
nr.x/14.06.2013 ar putea reprezenta în fapt doar daune interese pl�tite de xc�tre xpentru 
spatiile eliberate de SC x SRL. 

În concluzie, pentru veniturile ob�inute de MTBF din închirierea spa�iului c�tre x au 
fost efectuate cheltuieli cu între�inerea, în timp ce în spatiile eliberate de x de la x societatea 
verificat� nu ob�ine venituri (cum ar fi subînchiriere) ci doar efectueaz� cheltuieli care ar 
putea fi considerate daune interese �i nu prest�ri servicii.  

Aceste cheltuieli efectuate de x în rela�ia cu x nu reprezint� o contrapartida cu 
veniturile ob�inute din contractul de închiriere încheiat între x �i SC x SRL, acestea fiind 
opera�iuni distincte. 

Ca urmare, organele de inspec�ie fiscal� au întocmit Dispozi�ie de masuri prin care s-
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a l�sat societ��ii m�sura nededucerii TVA în sum� de  x lei aferent� facturii seria x 
nr.x/14.06.2013 emis� de SC x SA, fiind înc�lcate prevederile art.145 alin.(2) lit.a) �i ale 
art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 cu complet�rile �i modific�rile ulterioare. 
 

Recapitula�ie TVA de rambursat pentru perioada suspus� inspec�iei fiscale, respectiv 
01.06.2013-30.06.2013 pentru care s-a depus decont de TVA cu ob�iune de rambursare la 
AFP x cu nr.x/24.07.2013 pentru suma de x lei, cu control anticipat: 
  TVA solicitat� la rambursare prin cererea nr.x/25.06.2013:       x lei 
   TVA nedeductibil� stabilit� de control                                                     x lei 
   TVA colectat� suplimentar la control                                                                  0 lei 
  TVA pentru care contribuabilul are drept de rambursare                          x lei 
 

III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 
prezentate de contestatar�, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare �i de organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 
 
 cauza supus� solu�ion�rii D.G.R.F.P. Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii este dac� contestatoarea poate s� beneficieze de exercitarea dreptului de 
deducerea a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei aferent� serviciilor 
achizi�ionare cu factura fiscal� nr. x/24.05.2013 emis� de SC x SRL în condi�iile în 
care aceste nu sunt utilizate în folosul opera�iunilor sale taxabile. 
 
  În fapt, contestatoarea a înregistrat în eviden�a contabil� TVA deductibil� în sum� 
de x lei, aferent� facturii seria x nr.x/24.05.2013 emis� de SC x SA (x), reprezentând 
cheltuieli cu chiria pentru spa�iul vacant aferent perioadei octombrie 2012-iunie 2013, 
pentru suprafa�a total� de x mp. 
   Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c�, aceast� sum� reprezint� 
contravaloarea chiriei �i taxelor de servicii pierdute de SC x SA pentru perioada octombrie 
2012 - iunie 2013 ca urmare a mut�rii societ��ii x SRL din cl�dirile A �i B ale societ��ii x SA. 
Factura a fost emis� în baza contractului nr.x/24.05.2013 încheiat între societatea verificat� 
�i SC x SA, contract ce reglementeaz� condi�iile în care SC x SA a acceptat rezilierea 
contractului de închiriere între SC x SA �i SC x SRL. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� faptul c� factura de mai 
sus a f�cut obiectul „Dispozi�iei privind masurile stabilite de organele de inspec�ie fiscala 
nr.x/30.07.2013”, în sensul c� prin aceasta a fost dispus� m�sura nededucerii TVA în 
sum� de x lei, conform prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, cu termen de ducere la îndeplinire de 10.08.2013, 
comunicat� îns� societ��ii la data de 20.08.2013.  

 În data de 18.06.2013 societatea verificat� achit� furnizorul SC x SA, respectiv 
suma integral� facturat� de x lei (extras de cont nr.x/18.06.2013) �i ca urmare î�i exercit� 
dreptul de deducere a TVA în sum� de x lei, înregistrând suma în rulajul contului 4426 
aferent lunii iunie 2013 �i solicitând aceasta sum� la rambursare prin decontul de TVA 
aferent lunii iunie 2013. 
 Organele de inspec�ie fiscal men�ioneaz� faptul c�, pân� la data încheierii 
prezentului raport, contestatoarea nu a dus la îndeplinire  m�sura stabilit� prin Dispozi�ia 
privind masurile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� men�ionat� anterior, exercitând în 
mod eronat dreptul de deducere în luna iunie 2013 pentru TVA în suma de x lei aferent� 
facturii nr. x x/24.05.2013, suma considerat� nedeductibil� fiind întocmit� aceasta 
Dispozi�ie de masuri, ca urmare a înc�lc�rii prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) din Legea 
nr.571/2003, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare. 
    SC x SA a depus contesta�ie înregistrat� la A.J.F.P. x sub nr.x/12.09.2013 împotriva 
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m�surilor stabilite prin Dispozi�ia privind masurile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr.x/30.07.2013, contesta�ie prin care solicita anularea dispozi�iei mai sus men�ionat�, 
sus�inând c� natura presta�iei - facturate de SC x SA c�tre SC x 
SA nu este cea de chirie �i taxa de servicii pentru spa�iul vacant (în urma eliber�rii spa�iului 
de c�tre SC x SRL), ci de servicii prestate în sensul art.129 alin.(3) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal.  
           Prin Decizia nr.x/06.10.2013 emis� de Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 
nr.4 s-a respins ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de societate împotriva Dispozi�iei de 
m�suri prin care se interzice deducerea TVA în suma de x lei aferenta facturii 
nr.x/24.05.2013 emis� de x c�tre MTBF, invocându-se înc�lcarea prevederilor art.145 
alin.(2) lit.a) �i ale prevederilor art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare. 
            Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contractul nr.x/24.05.2013 nu este un 
contract de închiriere, ci un contract de facturare �i relocare chiria�i. Ca urmare, 
contravaloarea chiriei �i taxei de servicii pentru spatiile eliberate de SC x SRL în corpurile 
de cl�dire A �i B din complexul de spatii x nu reprezint� servicii conform prevederilor 
art.129 alin.(3) din Legea nr.571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în spatiile 
eliberate de xapar�inând societ��ii x, societatea verificat�, respectiv x nu desf��oar� 
activitate, fapt pentru care aceste spatii nu sunt închiriate de SC x SA �i prin urmare nu 
exist� contrapartida aferent� sumelor facturate pentru a fi considerate baza de impozitare 
pentru livr�rile de bunuri �i prest�ri de servicii efectuate în interiorul ��rii conform art.137 
alin.1) lit.a). Ca urmare, contravaloarea facturii nr.x/24.05.2013 ar putea reprezenta în fapt 
doar daune interese pl�tite de x c�tre x pentru spatiile eliberate de SC x SRL. 
            În concluzie,  organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru veniturile ob�inute 
de x din închirierea spa�iului c�tre x au fost efectuate cheltuieli cu între�inerea, în timp ce în 
spatiile eliberate de x de la contestatoare nu ob�ine venituri (cum ar fi subînchiriere) ci doar 
efectueaz� cheltuieli care ar putea fi considerate daune interese �i nu prest�ri servicii. 
Aceste cheltuieli efectuate de x în rela�ia cu x nu reprezint� o contrapartida cu veniturile 
ob�inute din contractul de închiriere încheiat între x �i SC xSRL, acestea fiind opera�iuni 
distincte. 
 
         Urmare a celor constatate, organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� în baza 
m�surilor dispuse în Dispozi�ia privind masurile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr.x/30.07.2013 �i respectiv a prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) �i art.137 alin.(1) lit.a) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, coroborat 
cu prevederile art.105 alin.(9) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, precum �i urmare Deciziei 
nr.x/06.10.2013 prin care s-a respins ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de societate 
împotriva Dispozi�iei de masuri mai sus invocat�, TVA în suma de x lei nu este deductibil�. 
 
    În drept, sunt incidente Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 
  Art.137 
    „(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 
     a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute la lit. b) �i c), 
din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor 
ori prestator din partea cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv subven�iile 
direct legate de pre�ul acestor opera�iuni;” 
 
Art.145 
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      „(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� 
acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni: 
        a) opera�iuni taxabile;” 
 

Potrivit prevederilor legale citate, orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� 
taxa aferent� achizi�iilor în condi�iile în care acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor taxabile. 

Astfel, justificarea acestora ca fiind destinate opera�iunilor sale taxabile revine 
persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� care a efectuat 
achizi�iile. 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv a Raportului de 

inspec�ie fiscal� nr. x/16.10.2013, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
SC x SA dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei aferent� facturii 
nr.x/24.05.2013 reprezentând cheltuieli de chirie �i alte taxe de servicii (în condi�iile în care 
între SC x SA �i SC x SA nu exist� nici o rela�ie contractual� de închiriere, fiecare fiind 
proprietar distinct pe anumite corpuri de cl�diri pentru care suport� toate cheltuielile 
efectuate cu activitatea de închiriere), cheltuieli facturate nu sunt contrapartid� unei prest�ri 
de servicii pentru a putea fi considerate baza de impozitare, fiind înc�lcate prevederile 
art.145 alin.(2) lit.a) �i art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
complet�rile �i modific�rile ulterioare. 

De asemenea, se re�ine c� factura fiscal� nr.x/24.05.2013 a f�cut obiectul Dispozi�iei 
privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.x/30.07.2013, în sensul c� prin 
aceasta a fost dispus� m�sura nededucerii TVA în sum� de x lei, conform prevederilor 
art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, dispozi�ie contestat� de contestatoare. 

Prin Decizia nr.x/06.10.2013 emis� de Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 
nr.4 s-a respins ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de SC x SA împotriva Dispozi�iei 
nr.x/30.07.2013, fiind invocate prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Potrivit prevederilor art.109 alin.(9) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 “(9) Contribuabilul are obliga�ia s� îndeplineasc� m�surile prev�zute în actul 

întocmit cu ocazia inspec�iei fiscale, în termenele �i condi�iile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�.” 

 
În spe��, se re�ine c� SC x SA nu a dus la îndeplinire  m�sura dispus� prin Dispozi�ia 

nr.x/30.07.2013, nici pân� la încheierii Raportului de inspec�ie fiscal� nr. x/16.10.2013, 
exercitând în mod eronat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x 
lei în luna iunie 2013, sum� considerat� nedeductibil� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� 
prin Raportul de inspec�ie fiscal� nrx/13.08.2013, ca urmare a înc�lc�rii prevederilor art.145 
alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

 
Având în vedere starea de fapt �i de drept prezentat�, rezult� c� organele de 

inspec�ie fiscal� în mod legal nu au acordat drept de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de x lei aferent� facturii nr.x/24.05.2013 emis� de x SA, motiv pentru 
care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de SC x SA pentru acest cap�t 
de cerere. 
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Referitor la sus�inerea contestatoarei privind beneficiile pe care le ob�ine urmare a 
prelu�rii noului chiria�, organele de inspec�ie fiscal� în Referatul cu propuneri privind 
solu�ionarea contesta�iei nr.x/20.11.2013 precizeaz� c� „situa�ia centralizatoare prezentat� 
de societate la pagina 8 din contesta�ie nu este justificativ� deoarece suprafa�a închiriat� de 
x de la x este mult mai mare decât suprafa�a pentru care x pl�te�te cheltuieli c�tre x. Pentru 
veniturile ob�inute de x din închirierea spa�iului c�tre x au fost efectuate cheltuieli cu 
între�inerea, în timp ce în spa�iile eliberate de x de la x societatea verificat� nu ob�ine 
venituri (cum ar fi de subînchiriere) ci doar efectueaz� cheltuieli care ar putea fi considerate 
daune interese.” 

În ceea ce prive�te invocarea de c�tre contestatoare a cazurilor din Jurispruden�a 
European�, acestea nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a cauzei, deoarece 
rezilierea contractului de închiriere, a�a cum rezult� din Memorandumul între p�r�i a fost 
solicitat� de x �i nu de proprietarul cl�dirii. 

Referitor la corectarea de c�tre furnizor a facturii nr.x/24.05.2013 privind descrierea 
presta�iei, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� nedeductibilitatea taxei pe valoarea 
ad�ugat� nu a fost stabilit� pe motivul c� facturile în cauz� nu con�in sau con�in eronat 
informa�iile obligatorii prev�zute la art.155 alin.(19) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

 
Mai mult, aceste argumente au fost prezentate �i în “Prezentarea punctului de 

vedere al contribuabilului din Raportul de inspec�ie fiscal�”, unde organele de inspec�ie 
fiscal� au r�spuns pentru fiecare dintre acestea. Totodat�, acestea nu sunt de natur� s� 
modifice �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� cuprinse în Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr.x/16.10.2013 care au stat la baza emiterii Deciziei de impunere 
nr.Fx/16.10.2013. 
 

Pentru considerentele re�inute în con�inutul deciziei, în baza art.216 alin. (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în baza referatului nr.                                   se: 

 
 

D E C I D E 
 
 

  Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC x SA pentru suma de x 
lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x/16.10.2013 
emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. x/16.10.2013. 
 

Prezenta decizie se comunic� la : 
                       - SC x SA 
                       - A.J.F.P.x - Serviciul Inspec�ie Fiscal�  
 

Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� 
potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 

x 
                        


