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DECIZIA nr.123/20.10.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.A. Constan�a 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr……………… 

 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de S.A.F. - A.C.F. Constan�a prin adresa 
nr....../13.09.2006 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr....../13.09.2006 cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
CONSTANTA SA Constan�a, cu sediul în Constan�a, Str………………, nr……, 
jud.Constan�a, CUI …………………. 
 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� Decizia de impunere 
nr…………… din data de 07.08.2006 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare, emis� de S.A.F. - A.C.F. Constan�a în baza 
Raportului de inspec�ie din 03.08.2006, pentru suma de ……………… lei, 
reprezentând major�ri de întârziere TVA. 

 
  Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al 
societ��ii �i a fost depus� în termenul prev�zut la art.177 
alin.(1) din acela�i act normativ, fiind înregistrat� S.A.F. - 
A.C.F. Constan�a sub nr……………/06.09.2006. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 �i 179(1) din O.G. 
nr.92/2003 republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are 
competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia 
legal�. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub 

nr…………… din 06.09.2006, S.C. CONSTANTA SA Constan�a, formuleaz� 
contesta�ie împotriva m�surii constând în calculul major�rilor de 
întârziere în sum� de ……………… lei stabilite suplimentar prin 
Decizia de impunere nr…………… din data de 07.08.2006. 
 În sus�inerea contesta�iei petenta invoc� prevederile art.145 
(1) �i art.135 (3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 
potrivit c�rora societatea beneficiaz� de dreptul de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 Fa�� de prevederile art.126(1) lit.a) din acela�i cadru legal 
la care face referire organul fiscal, petenta opineaz� c� 
livr�rile de bunuri în condi�iile contractului de vânzare-
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cump�rare cu plata în rate sunt reglementate de art.128(3) lit.3 
care define�te în mod explicit “livrarea de bunuri efectuat� cu 
plat�” ca fiind “predarea efectiv� a bunurilor c�tre o alt� 
persoan�, în cadrul unui contract care prevede c� plata se 
efectueaz� în rate”.  
 Totodat�, societatea precizeaz� c� în Codul fiscal se 
men�ioneaz� explicit c� “TVA devine exigibil� la fiecare din 
datele specificate în contract pentru plata ratelor iar dreptul de 
deducere ia na�tere în momentul în care taxa pe valoarea ad�ugat� 
deductibil� devine exigibil�”, �i nu la data pl��ii a�a cum a 
considerat organul fiscal în Raportul de inspec�ie fiscal� din 
data de 03.08.2006. 
  

Pentru motivele expuse, petenta contest� major�rile de 
întârziere în sum� ……………… lei �i solicit� recalcularea acestora, 
considerând c� suma de ……………… lei inclus� în aceast� sum�, a fost 
calculat� eronat pentru perioada august 2004 - octombrie 2005, 
deoarece societatea a dedus în mod corect taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ……………… lei.  

 
II. Prin raportul de inspec�ie fiscal� din data de 03.08.2006, 

organele fiscale din cadrul S.A.F. – A.C.F. Constan�a au efectuat 
un control  încruci�at în vederea solu�ion�rii adreselor emise de 
D.G.F.P. Dâmbovi�a nr……………/16.05.2005 �i nr……………/12.07.2006, 
înregistrate  la S.A.F. – A.C.F. Constan�a sub nr……………/16.05.2005 
�i respectiv sub nr……………/17.07.2006. 

Astfel, prin adresele men�ionate s-a solicitat verificarea 
modului de înregistrare în eviden�a contabil� a S.C. CONSTANTA SA 
Constan�a a facturii fiscale seria …………… nr………………/16.07.2004 în 
valoare de ……………… lei din care taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de ……………… lei. 
 Urmare controlului efectuat, s-a constatat c� factura fiscal� 
men�ionat� reprezint� vânzare mijloace fixe  în baza contractului 
de vânzare-cump�rare încheiat la data de 16.07.2004 între S.C. 
A……………… SA Târgovi�te �i S.C. CONSTANTA SA Constan�a. Totodat� a 
fost înregistrat� în eviden�a contabil� a S.C. CONSTANTA SA 
Constan�a, respectiv în jurnalul de cump�r�ri, decontul de TVA �i 
balan�a de verificare a lunii iulie 2004.  
 Organele fiscale nu au putut identifica faptic mijloacele 
fixe care au f�cut obiectul vânz�rii-cump�r�rii în spe��, ele 
figurând scriptic în listele de inventariere întocmite la finele 
anului 2004 pe loca�iile prev�zute în anexa nr.1 a raportului 
fiscal. 
 La art.3 din contract se prevede c� “plata pre�ului se va 
face în RATE conform graficului de pl��i prev�zut la anexa 2”. 

Având în vedere aceast� precizare, în luna august 2004, 
societatea a stornat din jurnalul de cump�r�ri TVA suma de …………… 
lei aferent� facturii fiscale în cauz� �i a înregistrat TVA 
deductibil� suma de …………… lei, aferent� ratei din contract pentru 
luna august 2004. 
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 În continuare, pe toat� perioada septembrie-iunie 2006, 
societatea a dedus TVA conform ratelor lunare înscrise în grafic, 
în sum� total� de ……………… lei.   
 Din verificarea documentelor contabile prezentate de 
societate, a rezultat c� pân� la data de 28.11.2005 nu a fost 
achitat� nici o rat� prev�zut� în anexa la contract, stingerea 
datoriei de ……………… lei fa�� de furnizor fiind realizat� prin 
compensarea efectuat� la aceast� dat� între cele dou� societ��i, 
precum �i prin pl��i efectuate de S.C. CONSTANTA SA Constan�a în 
contul creditorilor societ��ii A………………… SA Târgovi�te.  
 Fa�� de constat�rile men�ionate, organele fiscale au stabilit 
c� pentru perioada august 2004 - octombrie 2005, societate a dedus 
eronat TVA în sum� de ……………… lei, înc�lcând prevederile art.135 
alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
complet�rile �i modific�rile ulterioare, coroborat cu prevederile 
art.126 alin.(1) lit.a) din acela�i act normativ. 
 Pentru taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� eronat de societate 
pentru perioada august 2004 - octombrie 2005, s-au calculat 
dobânzi în sum� de ……………… lei �i penalit��i de întârziere în sum� 
de …………… lei, conform prevederilor art.12 din O.G. nr.61/2002 
republicat�, coroborat cu prvederile art.1 din H.G. nr.67/2004. 
 Petenta contest� accesoriile în sum� total� de ……………… lei, 
motivând c� a dedus în mod corect suma de ……………… lei pentru 
perioada august 2004 - octombrie 2005. 

 
III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 

având în vedere  sus�inerile p�r�ilor �i prevederile actelor 
normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 

 
În fapt, din documentele existente la dosar se re�ine c�, S.C. 

CONSTANTA SA Constan�a a înregistrat în eviden�a contabil�, precum 
�i în jurnalul de cump�r�ri TVA, factura fiscal� seria ………… 
nr……………/16.07.2004 în valoare de ……………… lei din care TVA …………… 
lei. 

 Ulterior, în luna august 2004 a stornat din jurnalul de 
cump�r�ri TVA înregistrarea men�ionat� �i a înregistrat taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� ratei din contract pentru luna august, 
în sum� de …………… lei. 

Totodat�, pentru perioada septembrie 2004 - iunie 2006 a dedus 
taxa pe valoare ad�ugat� aferent� achizi�iei mijlocului fix cu 
plata în rate, la termenele la care potrivit graficului anexat la 
contractul de vânzare-cump�rare întocmit cu furnizorul,(respectiv 
S.C. A……………… SA Târgovi�te), trebuia s� efectueze plata ratei 
lunare, de�i aceasta nu s-a efectuat. 

La data de 28.11.2005 s-a efectuat stingerea datoriei de 
……………… lei a S.C. CONSTANTA SA Constan�a fa�� de S.C. A………………… SA 
Târgovi�te prin compensare între cele dou� societ��i �i prin 
pl��ile efectuate de S.C. CONSTANTA SA Constan�a în contul 
creditorilor societ��ii A……………… SA Târgovi�te. 

Organul fiscal a considerat c� au fost înc�lcate prevederile 
art.135 alin(3) coroborate cu art.126 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu complet�rile �i modific�rile 
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ulterioare �i au calculat accesorii în sum� de …………… lei pentru 
deducerea eronat� a sumei de …………… lei, reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat� dedus� de societate pentru perioada august 2004 
- octombrie 2005. 

Contestatoarea consider� c� fa�� de constat�rile organelor 
fiscale, nu datoreaz� suma de ……………… lei din totalul de …………… lei, 
invocând prevederile art.135(3), art.145(1), precum �i 128(3) 
lit.a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu complet�rile �i 
modific�rile ulterioare.  

 
Fa�� de contesta�ia petentei, cauza supus� solu�ion�rii o 

reprezint� legalitatea m�surii stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 03.08.2006 
în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere nr……………/07.08.2006, 
privind  calculul accesoriilor în sum� de ……………… lei �i 
neacordarea dreptului de deducere pentru TVA în sum� de …………… lei. 

  
În drept,  spe�ei îi sunt incidente prevederile Legii 

nr.571/2003 privind Codului fiscal cu complet�rile �i modific�rile 
ulterioare, astfel: 

 
Art.126 cu privire la   sfera de aplicare a TVA prevede: 

    “(1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� se 
cuprind opera�iunile care îndeplinesc cumulativ urm�toarele 
condi�ii: 

a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii 
efectuate cu plat�;” 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor 
este considerat a fi în România; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� 
de o persoan� impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 
alin. (1); 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din 
una dintre activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2). 
 

Livrarea de bunuri în în�elesul legii este definit� la art.128 
din lege, dup� cum urmeaz�: 
     
    “(1) Prin livrare de bunuri se în�elege orice transfer al 
dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar c�tre o 
alt� persoan�, direct sau prin persoane care ac�ioneaz� în numele 
acestuia. 
 (2)[…] 
     (3) Sunt, de asemenea, considerate livr�ri de bunuri 
efectuate cu plat�, în sensul alin. (1): 
    a) predarea efectiv� a bunurilor c�tre o alt� persoan�, în 
cadrul unui contract care prevede c� plata se efectueaz� în rate 
sau orice alt tip de contract ce prevede c� proprietatea este 
atribuit� cel mai târziu în momentul pl��ii ultimei scaden�e, cu 
excep�ia contractelor de leasing; 
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Referitor la faptul generator �i exigibilitatea taxei pe 
valoarea ad�ugat�, art.134, prevede: 

(1)“Faptul generator al taxei reprezint� faptul prin care 
sunt realizate condi�iile legale, necesare pentru exigibilitatea 
taxei. 

(2)Taxa pe valoarea ad�ugat� devina exigibil� atunci când 
autoritatea fiscal� devine îndrept��it�, în baza legii, la un 
moment dat, s� solicite taxa pe valoarea ad�ugat� de la pl�titorii 
taxei, chiar dac� plata acesteia este stabilit� prin lege la o 
alt� dat�”. 

 
 În  cazuri speciale, art.135 , alin.(3), precizeaz�: 
 
(“3) În cazul livr�rii de bunuri cu plata în rate între 

persoane stabilite în �ar�, al opera�iunilor de leasing intern, de 
închiriere, de concesionare sau de arendare de bunuri, taxa pe 
valoarea ad�ugat� devine exigibil� la fiecare din datele 
specificate în contract pentru plata ratelor, respectiv a chiriei, 
redeven�ei sau arendei…”. 

 
Referitor la regimul deducerilor, la art.145 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, se prevede: 
 
     “(1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa 
pe valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�”. 
 (2)[…]; 

(3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
are dreptul s� deduc�: 
    a)taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i 
pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� 
s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�; 

 
Fa�� de textele de lege mai sus citate se re�ine c�, orice 

persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de TVA are dreptul s� 
deduc� TVA  datorat� sau achitat� aferent� bunurilor care i-au 
fost livrate.  

Predarea efectiv� a bunurilor c�tre o alt� persoan�, în 
cadrul unui contract care prevede c� plata se efectueaz� în rate 
conform legii, este o livrare de bunuri. 

Iar în cazul livr�rii de bunuri cu plata în rate taxa pe 
valoarea ad�ugat� devine exigibil� la fiecare din datele 
specificate în contract pentru plata ratelor, dat� la care conform 
art.145 (1), taxa devine �i deductibil�.  

 
În spe��, se re�ine c� S.C. CONSTANTA SA Constan�a a 

înregistrat în jurnalul de cump�r�ri TVA, în luna iulie 2004 
factura fiscal� reprezentând “mijloace fixe conform contract din 
16.07.2004” �i a dedus eronat valoarea total� a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ........ lei.  
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Ulterior, petenta a efectuat în luna august 2004, din proprie 
ini�iativ�,  corec�ia înregistr�rii de mai sus, prin stornarea din 
jurnal a sumei totale �i înregistrarea sumei reprezentând TVA 
deductibil� aferent� ratei lunii august 2004.  

În aceste condi�ii, în conformitate cu dispozi�iile art.12  
din O.G. nr.61/2002 republicat�, coroborat cu prevederile art.1 
din H.G. nr.67/2004, pentru deducerea eronat� a sumei de ....... 
lei, organele de inspec�ie fiscal� au calculat corect accesorii 
aferente, conform anexei nr.2 a raportului de inspec�ie fiscal� 
contestat. 

 
Urmare analizei documentelor dosarului contesta�iei se re�ine 

c�, opera�iunea de vânzare a mijloacelor fixe care face obiectul 
facturii fiscale seria ..... nr......../16.07.2004 se va  efectua 
cu plata în rate în conformitate  cu prevederile contractului de 
vânzare-cump�rare încheiat între p�r�i.  

De�i organul fiscal sus�ine c� în cazul livr�rii de bunuri cu 
plata în rate, taxa pe valoarea ad�ugat� devine exigibil� la 
fiecare dat� specificat� în contract pentru plata ratelor, 
condi�ie nerespectat� de S.C. CONSTANTA SA Constan�a, din actul de 
control nu rezult� cu claritate dac� în spe��, s-a efectuat 
predarea efectiv� a bunurilor, condi�ie obligatorie pentru a fi 
considerat� livrare de bunuri cu plat�, în sensul art.128(3), 
lit.a) din lege. 

Mai mult, referitor la regimul deducerilor reglementat prin 
cap.X al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal republicat, la 
art.145 (3) se precizeaz� c� dreptul de deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat� se exercit� numai pentru bunurile �i serviciile 
achizi�ionate în scopul utiliz�rii lor în folosul realiz�rii de 
opera�iuni taxabile. Din documentele anexate la dosarul 
contesta�iei, nu rezult� dac� mijloacele fixe  achizi�ionate cu 
factura fiscal� seria ..... nr......../16.07.2004, au condus 
potrivit legii, la realizarea acestor opera�iuni, dup� cum nu 
rezult� nici din actul de inspec�ie fiscal� întocmit de S.A.F. – 
A.C.F. Constan�a.   

Împrejurarea c� ratele nu au fost achitate la scaden��, nu se 
consider� suficient temei pentru a stabili c� societatea nu are 
drept de deducere a TVA. 

 
Astfel, se impune ca organele de inspec�ie fiscal� s� 

stabilesc� cu claritate dac� sunt îndeplinite condi�iile incidente 
spe�ei, respectiv dac� vânzarea s-a efectuat cu predarea efectiv� 
a bunurilor, precum �i dac� bunurile care fac obiectul facturii 
fiscale seria ...... nr......../16.07.2004 au fost utilizate în 
scopul realiz�rii opera�iunilor taxabile. 

 
Pentru argumentele expuse, se re�ine c� m�sura dispus� de 

organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.F. – A.C.F. Constan�a 
privind neacordarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în cuantum ........ lei, cu consecin�a stabilirii 
obliga�iei de plat� a accesoriilor aferente,  este insuficiant 
argumentat� legal.         
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Pe cale de consecin��, D.G.F.P. Constan�a prin Serviciul de 
Solu�ionare Contesta�ii, urmeaz� s� decid� desfiin�area Deciziei 
de impunere nr......./07.08.2006, precum �i Raportul de inspec�ie 
fiscal� din data de 03.08.2006 pentru suma total� de ........ lei 
reprezentând accesorii aferente TVA, în vederea recalcul�rii 
obliga�iei de plat� în conformitate cu prevederile legale �i 
preciz�rile prezentei decizii.        

 
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.179 �i 186 

alin.(3) din O.G. nr.92/2003 republicat� privind Codul de 
procedur� fiscal�, se               

 
 

DECIDE: 
 
 

Desfiin�area Deciziei de impunere nr......./07.08.2006, precum 
�i Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 03.08.2006, acte 
administrativ fiscale emise de reprezentan�ii S.A.F. – A.C.F.  
Constan�a, pentru suma total� de ........ lei reprezentând 
accesorii aferente TVA. 

 
Urmare desfiin��rii se va întocmi un nou act administrativ 

fiscal de c�tre S.A.F. – A.C.F. Constan�a, care va avea în vedere 
strict considerentele prezentei decizii, act care va fi transmis 
�i Serviciului solu�ionare contesta�ii, în termen de 30 de  zile 
de la data primirii prezentei conform pct.12.7 din O.M.F.P.  
nr.519/2005. 

   
În conformitate cu dispozi�iile art.180 alin.(2) din O.G. 

nr.92/2003 republicat�, decizia este definitiv� în sistemul c�ilor 
administrative de atac �i poate fi atacat� la Tribunalul 
Constan�a, în termen de 6 luni de la data primirii prezentei, în 
temeiul art.188 alin.(2) din acela�i act normativ, coroborat cu 
art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
VASILICA MIHAI 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.F./4Ex. 
09.10.2006 


