
DECIZIA NR.29

Directia Generala a Finantelor Publice Galati a fost sesizata asupra contestatiei  
formulata impotriva masurilor stabilite de organele de control prin  Decizia de impunere,
privind  TVA stabilit suplimentar si accesorii aferente.

Organele de control fiscal au constatat ca o societate a dedus TVA inscrisa in facturi
fiscale emise de furnizori in perioada mai 2002- septembrie 2003, fara sa detina documentul
legal care sa ateste calitatea de platitor de taxa pe valoare adaugata a furnizorului pentru
facturi fiscale care au TVA mai mare de 20.000.000 lei, drept pentru care nu au dat drept la
deducere pentru TVA-ul inscriptionat in aceste facturi.
 Petenta precizeaza ca operatiunile comerciale intre ea si societatile furnizoare au avut
la baza contracte incheiate in perioada 2002-2004. Consulatand site-ul MFP petentul a
constatat ca  aceste societati sunt platitoare de TVA .

In perioada scursa de la incheierea inspectiei fiscale si pana la aceasta data  
contestatara a solicitat dovada legala care atesta calitatea de platitor de TVA la o serie de
societati , in scopul de a veni in ajutorul organului de solutionare a contestatiei.

 Petentul precizeaza ca nesolicitarea la momentul potrivit a documentelor ce atesta
calitatea de platitor de TVA , nu a fost facuta cu rea credinta, ci a considerat ca este suficient
faptul ca prin informatiile ce le detinea de pe site-ul MFP s-a asigurat  ca poate deduce
sumele inscrise in facturi la rubrica TVA.

De asemenea, platile catre furnizor au fost efectuate numai prin decontari bancare,
ceea ce elimina suspiciunea intrarii in relatii comerciale cu societati inexistente.

Avand in vedere faptul ca si organul de control a initiat corespondenta cu organele
fiscale teritoriale in subordinea carora sunt arondati furnizorii, petenta solicita ca la primirea
informatiilor ce sunt favorabile, organul de solutionare al contestatiilor sa ia in considerare
acest lucru si sa acorde dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata inscrisa in facturile
provenite de la acestia.

Cauza supusa solutionarii a fost daca TVA inscrisa in  facturi fiscale emise de
furnizori in perioada mai 2002- septembrie 2003, fara ca petenta sa detina documentul
legal care sa ateste calitatea de platitor de TVA a furnizorului pentru facturi fiscala
care au TVA mai mare de 20.000.000 lei este deductibila.

In drept, sunt aplicabile dispozitiile:
Pentru perioada 2000- 01.06.2002
• pct. 10.6, lit. g din H.G. 401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare OUG 17/2000

privind taxa pe valoare adaugata , care precizeaza: “ Nu poate fi dedusa conform legii,
taxa pe valoare adaugata aferenta intrarilor referitoare la […] g. bunuri si servicii
aprovizionate pe baza de documente care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 25
lit. B din ordonanta de urgenta si de HG 831/1997 […] “

• art. 25 lit. B din OUG 17/2000 privind taxa pe valoare adaugata, care precizeaza : “
Contribuabilii care realizeaza operatiuni impozabile in sensul prezentei ordonante de
urgenta au urmatoarele obligatii :

B. Cu privire la intocmirea documentelor:
a) sa consemneze livrarile  de bunuri si /sau prestarile de servicii in facturi fiscale sau in

documente legal aprobate si sa completeze toate datele prevazute de acestea. Pentru
livrari de bunuri sau prestari de servicii cu valoarea taxei pe valoare adaugata mai mare
de 20 milioane lei, la aceste documente se anexeaza si copia de pe documentul legal care
atesta calitatea de platitor de taxa pe valoare adaugata .”



Pentru perioada 01.06.2002-31.12.2003
• art. 29, lit.B-b  din Legea 345/2002 privind taxa pe valoare adaugata, republicata, care

prevede: 
“ Persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile si/sau operatiuni scutite

cu drept de deducere au urmatoarele obligatii:
B. Cu privire la intocmirea documentelor:
b) persoanele impozabile platitoare de taxa pe valoare adaugata sunt obligate sa

solicite de la furnizori/ prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate si sa verifice
intocmirea corecta a acestora, iar pentru operatiunile cu o valoare a taxei pe valoare
adaugata mai mare de 50.000.000 lei sunt obligate sa solicite si copia de pe documentul
legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a
furnizorului/prestatorului. Primirea si inregistrarea in contabilitate de facturi fiscale sau
alte documente legal aprobate care nu contin datele prevazute a fi completate in mod
obligatoriu la lit. a, precum si lipsa copiei de pe documentul legal care atesta calitatea de
platitor de tva a furnizorului/ prestatorului in cazul cumpararilor cu o valoare a taxei pe
valoare adaugata mai mare de 50 milioane lei inclusiv, determina pierderea dreptului de
deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente; “

Conform textelor de lege prezentate anterior, petenta neputand proba calitatea de
platitor de TVA a furnizorilor prin documente legale, nu are dreptul la deducerea taxei pe
valoare adaugata , drept pentru care contestatia  se respinge ca neintemeiata .


