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                           Ministerul Finan�elor Publice 
                                                                                �
 
 

 
 
           
                               
                                     DECIZIA NR. 99 

                                           din data de 18.09.2009 
   privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. .....S.R.L.   

      din municipiul Suceava, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
                       a jude�ului Suceava sub nr. ….. din  04.08.2009 

 
 
           Direc�ia  General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava a  fost  sesizat� 
de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava prin adresa nr. ..... din 27.07.2009, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub  nr. 
….. din 04.08.2009, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. .....S.R.L., având 
domiciliul fiscal în municipiul Suceava, ….., jude�ul Suceava. 
 
            S.C. .....S.R.L. contest� Decizia de impunere nr. ..... din 06.07.2009, 
înregistrat� sub nr. ...../08.07.2009, emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�  
Suceava, privind suma de .....lei, reprezentând: 
           - ..... lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
           - .....lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
            Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
            Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 209 
alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

  I. S.C. .....S.R.L. Suceava, contest� m�surile stabilite prin Decizia de 
impunere nr. ..... din 06.07.2009, înregistrat� sub nr. ..... din 08.07.2009, emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 08.07.2009,  întocmite de 
Activitatea  de  Inspec�ie  Fiscal� Suceava,  prin  care s-au stabilit obliga�ii 
fiscale în sum� de .....lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
..... lei �i major�ri de întârziere în sum� de .....lei. 

          

Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 Suceava 
Tel : 0230 521 358 int 614 
Fax : 0230 215 087 
e-mail :  
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 Petenta precizeaz� c�, S.C. .....S.R.L. a decis completarea activit��ii cu noi 
sectoare de activitate, conform actului constitutiv al societ��ii, actualizat la data de 
18.07.2008 unde, pe lâng� obiectul principal de activitate, respectiv ,,fabricarea de 
articole confec�ionate din textile – cod CAEN 1392, apar o serie de noi obiecte de 
activitate, astfel: transporturi maritime �i costiere de pasageri – cod CAEN 5010, 
transporturi de pasageri pe c�i navigabile interioare – cod CAEN 5030, activit��i de 
închiriere �i de leasing cu bunuri recrea�ionale �i echipamente  sportive – cod 
CAEN 7721, activit��i de închiriere �i leasing cu ma�ini �i echipamente de 
transport pe ap�. 

 Contestatoarea sus�ine c�, toate aceste activit��i se concretizeaz� în 
opera�iuni taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, motiv pentru 
care nu se poate presupune  c� bunurile achizi�ionate nu sunt destinate în scopul 
unor opera�iuni taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�. 

  Petenta precizeaz� c�, la data achizi�ion�rii �i punerii în func�iune a 
mijlocului fix, respectiv sfâr�itul lunii octombrie 2008, sezonul estival 2008 se 
încheia, motiv pentru care nu a fost posibil� înregistrarea de venituri din opera�iuni 
taxabile. 

   Societatea precizeaz� c�, în anul 2008 a efectuat investi�iile �i cheltuielile 
cu  înregistrarea ambarca�iunii la Autoritatea Naval� Român� la C�pit�nia zonal� 
Tulcea �i Giurgiu �i s-a ocupat în acela�i timp de încheierea de contracte de 
prest�ri servicii cu diverse societ��i de turism, de exemplu contratele încheiate cu 
S.C. ..... S.R.L. �i S.C. .....S.R.L., pentru colabor�ri ulterioare care vizau închirierea 
acestei ambarca�iuni. 

   Petenta sus�ine c� în lunile mai, iunie �i iulie 2009, societatea a înregistrat 
primele venituri din activitatea de închiriere a ambarca�iunii, în baza contractelor 
încheiate în toamna anului 2008 cu  S.C. ..... S.R.L. �i S.C. .....S.R.L. �i c� actuala 
conjunctur� economic� a împiedicat societatea s� realizeze �i alte venituri. 

   În drept, petenta î�i întemeiaz� contesta�ia  pe dispozi�iile  art. 43, 84 – 88, 
art. 175- art. 188 din Codul de procedur� fiscal� republicat, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

    Petenta precizeaz� c� depune la dosarul contesta�iei copii ale contractelor 
de prest�ri servicii încheiate cu S.C. ..... S.R.L.  �i S.C. .....S.R.L. �i copii ale 
facturilor de prest�ri servicii emise cu nr. T5007 din 30.06.2009 c�tre S.C. ..... 
S.R.L., factura nr. ....din  18.06.2009, factura ..... din 03.06.2009 �i factura nr. ….. 
din 03.07.2009 emise c�tre S.C. .....S.R.L.   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           II. Prin Decizia de impunere nr. ...../08.07.2009, Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� Suceava a stabilit c� S.C. .....S.R.L. Suceava datoreaz� bugetului de 
stat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei �i major�ri de întârziere 
aferente în sum� total� de .....lei.                        
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            În urma verific�rilor efectuate, organele de control au constatat c�, în luna 
august 2008, societatea a achizi�ionat urm�toarele bunuri: 
           - o ambarca�iune, marca ......, sport, în baza contractului de leasing nr. 
...../06.08.2008, încheiat cu ......; 
           - remorca ambarca�iune, în baza facturii nr. …../26.08.2008, emis� de S.C. 
.....S.R.L.; 
           - schiuri, veste, vâsle, în baza facturii nr. …../26.08.2008, emis� de S.C. 
.....S.R.L.  
            Organele de control au considerat c� societatea nu are dreptul de deducere 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei, aferent� facturilor men�ionate 
mai sus, pe motiv c� societatea nu poate justifica aceste achizi�ii în folosul 
opera�iunilor sale taxabile, fiind înc�lcate prevederile art. 145 alin. 2 lit. a) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
            În consecin��, organele de control au stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar� în sum� de ..... lei, pentru care s-au calculat major�ri de întârziere în 
sum� de .....lei, pentru perioada 29.10.2008 – 18.06.2009, în baza prevederilor art. 
120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
            III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  
vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
 
            Referitor la suma de .....lei, reprezentând ..... lei taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i ..... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul de solu�ionare se poate pronun�a 
cu privire la deductibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
achizi�ion�rii unei ambarca�iuni, remorc� ambarca�iune, schiuri, veste �i 
vâsle, în condi�iile în care, organele de control au considerat c� bunurile 
achizi�ionate nu sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale 
societ��ii, f�r� a preciza care sunt motivele care conduc la aceast� concluzie, 
iar petenta depune la dosarul cauzei copii ale unor facturi �i contracte privind 
închirierea bunurilor achizi�ionate. 
 
          În fapt, în luna august 2008, societatea a achizi�ionat urm�toarele bunuri: 
          - o ambarca�iune, marca ......, sport, în baza contractului de leasing nr. 
...../06.08.2008, încheiat cu .....; 
          - remorca ambarca�iune, în baza facturii nr. …../26.08.2008, emis� de S.C. 
.....S.R.L.; 
          - schiuri, veste, vâsle, în baza facturii nr. …../26.08.2008, emis� de S.C. 
.....S.R.L.  
           Organele de control au considerat c� societatea nu are dreptul de deducere 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei, aferent� facturilor men�ionate 
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mai sus, pe motiv c� societatea nu poate justifica aceste achizi�ii în folosul 
opera�iunilor sale taxabile, motiv pentru care au stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar� în sum� de ..... lei. 
          
            În drept, în spe�� sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
 

� art. 145 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 

 

           ART. 145 
           ,,Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
           (1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
           (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;” 
 

            Conform acestui text de lege, orice persoan� impozabil� are dreptul s� 
deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 
            Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c�, în luna 
august 2008, S.C. .....S.R.L. a înregistrat �i dedus TVA în sum� de ..... lei, aferent� 
achizi�ion�rii unei ambarca�iuni, remorc� ambarca�iune, vâsle, veste �i schiuri. 
            Organele de control au considerat c� achizi�ionarea ambarca�iunii, a 
remorcii �i celorlalte bunuri, respectiv veste, vâsle �i schiuri, în sum� total� de 
.....lei, pentru care s-a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei, nu se 
justific�, nefiind destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, îns� din 
raportul de inspec�ie fiscal� nu rezult� cu claritate motivele pentru care organele de 
control au ajuns la concluzia c� aceste achizi�ii nu sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor sale taxabile.        
 

           La art. 65 alin. 2, art. 109 alin. 1 �i art. 213 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz� urm�toarele: 
 

           ART. 65 
           ,,Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
           […] 
           (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii.” 
 

            ART. 109 
            ,,Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
           (1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în 
care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i legal.” 
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            ART. 213 
           ,,Solu�ionarea contesta�iei 
          (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de 
fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate 
de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei.” 
 
            Având în vedere prevederile legale incidente spe�ei �i faptul c� organele de 
control nu prezint� motivele pentru care au considerat c� bunurile achizi�ionate, 
respectiv ambarca�iune, remorc�, vâsle, veste �i schiuri, nu sunt destinate utiliz�rii 
în folosul opera�iunilor sale taxabile, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
cu privire la deductibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei. 
 

  Prin contesta�ia formulat� petenta sus�ine c�, la data achizi�ion�rii �i punerii 
în func�iune a mijlocului fix, respectiv sfâr�itul lunii octombrie 2008, sezonul 
estival 2008 se încheia, motiv pentru care nu a fost posibil� înregistrarea de 
venituri din opera�iuni taxabile în anul 2008, îns� au fost efectuate cheltuieli cu 
înregistrarea ambarca�iunii la Autoritatea Naval� Român� la C�pit�nia zonal� 
Tulcea �i Giurgiu �i au fost încheiate contracte de prest�ri servicii cu diverse 
societ��i de turism, respectiv S.C. ..... S.R.L. �i S.C. .....S.R.L., pentru colabor�ri 
ulterioare care vizau închirierea ambarca�iunii. 

   Petenta sus�ine c� în lunile mai, iunie �i iulie 2009, societatea a înregistrat 
primele venituri din activitatea de închiriere a ambarca�iunii, în baza contractelor 
încheiate în toamna anului 2008 cu  S.C. ..... S.R.L. �i S.C. .....S.R.L.. 

   În referatul cu propuneri de solu�ionare, organele de control precizeaz� c�, 
pân� la data controlului, societatea nu a închiriat ambarca�iunea �i nici nu a 
demonstrat inten�ia de a desf��ura asemenea activit��i, neexistând contracte de 
închiriere cu poten�iali beneficiari, îns� petenta depune la dosarul cauzei copia  
contractului de prest�ri servicii din 12.08.2008, încheiat cu S.C. .....S.R.L. ..... �i 
copii ale facturilor de prest�ri servicii nr. .....din 30.06.2009 �i nr. .....din 
10.07.2009 emise c�tre S.C. ..... S.R.L. �i factura nr. .....din  18.06.2009, factura 
.....din 03.06.2009, factura nr. .....din 03.07.2009 �i nr. .....din 10.07.2009, emise 
c�tre S.C. .....S.R.L. .....,  documente care nu au fost prezentate în timpul 
verific�rii, nefiind cercetate de c�tre organele de control. 

 

             Referitor la dreptul contestatoarei de a depune probe noi în sus�inerea 
cauzei, sunt incidente prevederile art. 213 alin (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 

 

            „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 
depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal 
emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat 
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activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora.” 

 
              Referitor la aplicarea acestui articol, pct. 182.1 din Normele metodologice 
de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, precizeaz�: 

 

            „182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de procedur� fiscal�, 
contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a organelor de 
solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi relevante, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 

 

             Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petenta poate depune în 
sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� acestea anterior nu au fost 
cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  
             De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a efectuat 
activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora. 

       
             Având în vedere c�, pe de o parte, organele de control nu prezint� motivele 
pentru care au considerat c� bunurile achizi�ionate, respectiv ambarca�iune, 
remorc�, vâsle, schiuri �i veste nu sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor 
sale taxabile, iar pe de alt� parte petenta depune la dosarul contesta�iei documente 
noi, care anterior nu au fost analizate de organele fiscale, acestea fiind depuse 
ulterior la dosarul contesta�iei, �i faptul c�, potrivit punctului 182.1 din Normele 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, organului care a efectuat 
activitatea de control trebuie s� i se ofere posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora, urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. ...../08.07.2009  
privind taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei, urmând ca organele de 
inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la recalcularea debitelor, strict pentru aceea�i 
perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 
 
            Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 

           ,,(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 
                  
            La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 
desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
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Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 
 

             ,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat” 
 
�i prevederile pct. 12.7 Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 519/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003, unde se stipuleaz�: 
 

           ,,12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente.” 
 

           Major�rile �i penalit��ile de întârziere în sum� de .....lei, aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 
           Deoarece pentru debitul în sum� de ..... lei, reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat�, s-a desfiin�at Decizia de impunere nr. ...../08.07.2009, conform 
pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt  ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    
pprriinncciippaalluull)),,  uurrmmeeaazz��  aa  ssee  ddeessffiiiinn��aa  ddeecciizziiaa  ddee  iimmppuunneerree  pprriivviinndd  aacccceessoorriiiillee  
aaffeerreennttee  ddeebbiittuulluuii  îînn  ssuumm��  ddee  ..........lleeii.. 
 
 
            Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor  art. 145 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 65 alin. 2, art. 109 alin. 1, art. 213 alin 
(4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  pct. 
102.5 �i pct. 182.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, 
pct. 12.7 Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, 
coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

                                    D E C I D E: 
              
             1. Desfiin�area Deciziei de impunere nr. ..... din 08.07.2009, emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, privind suma de ..... lei, reprezentând: 
            - ..... lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
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            - .....lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, în 
vederea reanaliz�rii cauzei strict pentru aceea�i perioad� �i acelea�i obliga�ii 
fiscale, conform celor re�inute în cuprinsul prezentei decizii �i a prevederilor legale 
aplicabile în spe��. 
 
           Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a emis decizia de 
impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 
 

 

             Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 
      
 
 
 
  


