
D E C I Z I E nr.                  
privind solu ionarea contesta iei formulate de  SC X SRL înregistrat  la D.G.R.F.P. 

Timi oara sub nr. ./12.06.2014     

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 

Inspec ie Fiscal 
Arad cu adresa nr. ../05.06.2014, înregistrat la Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara sub nr. /12.06.2014, asupra contesta iei formulate 
de   

SC X SRL  
CUI  RO .. 

cu sediul în ., jud.Arad  

înregistrat la Activitatea de Inspectie fiscala Arad sub nr. ./04.06.2014 i la 
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr.  

./12.06.2014.     

SC X SRL formuleaz contesta ie împotriva Raportului de Inspec ie fiscal

 

F-AR nr. /07.05.2014 i a Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal F-AR nr. /07.05.2014 emise 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad. 

   

Referitor la cap tul de cerere privind Raportul de Inspec ie fiscal F-AR 
nr. /07.05.2014, se re in urm toarele:

  

În drept, OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de Procedur Fiscal , 
republicat prevede:  

ART. 85            
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor si a altor sume datorate 

bugetului general consolidat 
(1) Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
ART. 86 
          Decizia de impunere         

(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul 
fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de 
impunere.        

(2) Pentru crean ele administrate de Ministerul Finantelor Publice prin 
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finan elor 



publice se pot stabili si alte competente pentru emiterea deciziilor de impunere 
ca urmare a inspec iei fiscale.

        
(3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, si în cazul în care nu s-

a emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 87.[...] 
         ART. 87          

Forma si con inutul deciziei de impunere

 
         Decizia de impunere trebuie sa îndeplineasc condi iile prev zute la art. 
43.[...]

 

coroborat cu art. 106 din HG nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal : 

ART. 106 
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale 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 si legal.

 

(2) Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza de impunere, raportul 
întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul în care baza de 
impunere nu se modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului.

 

[...] 
            Norme metodologice: 

106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale va fi consemnat 
într-un raport de inspec ie fiscal .

 

106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale se vor anexa, ori de 
cate ori este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt procesele-
verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate si/sau încruci ate si 
orice alte acte. 

106.3. Raportul de inspec ie fiscala se semneaz de c tre organele de 
inspec ie fiscala, se verifica si se avizeaz de seful de serviciu. Dupa aprobarea 
raportului de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscala, se va emite 
decizia de impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.

 

106.4. Modelul si con inutul raportului privind rezultatul inspec iei fiscale 
se aproba prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscala.

 

Posibilitatea conferit de art. 205 i urm toarele din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat , este reglementat astfel:

 

"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean a, precum si împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. (...)

 

(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin 
decizie de impunere se contesta numai împreuna. 

(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) si deciziile de impunere prin care 
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 



(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate 
potrivit art. 89 alin. 1, contesta ia se poate depune de orice persoana care 
participa la realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat intr-o decizie referitoare la baza 
de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. . 

Având în vedere ca raportul de inspec ie fiscal pe care petenta îl contest 
este raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei, din punct de vedere 
faptic i legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, conform 
dispozi iilor legale mai sus citate în temeiul Titlului IX din Codul de procedur 
fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se 
va pronun a asupra deciziei de impunere, decizie ce a fost emis în baza 
raportului de inspec ie fiscal , în situa ia în care, în Ordinul nr. 1021 din 29 iulie 
2013 privind aprobarea modelului i con inutului formularului "Decizie de 
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal pentru persoane juridice" se precizeaz expres posibilitatea de a contesta 
Decizia de impunere, astfel:             

În conformitate cu art. 205 i 207 din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, împotriva 
prezentului act administrativ fiscal se poate formula contesta ie, care se depune, 
în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub 
sanc iunea dec derii.

     

La prezenta decizie de impunere se anexeaz raportul de inspec ie fiscal 
care, împreun cu anexele, con ine ....... pagini.     

Prezenta decizie reprezint titlu de crean .

  

În condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care devine 
executoriu, aceasta fiind opozabil petentei i aceasta fiind cea care produce 
efecte fa de petent i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar sunt 
consemnate constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere privind 
contesta ia formulat de SC X SRL împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr. 
F-AR ./07.05.2014, contesta ia urmeaz a fi respins ca inadmisibil .

  

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de SC X SRL 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice nr. F-AR /07.05.2014 
emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, se re in 
urm toarele:

 

     
Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al societ ii petente, d-nul 

.. în calitate de administrator i poart tampila societ ii, a a dup cum prevede 
art. 206 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

 

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
alin. (1)  din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

   

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

 



 
I. Societatea petent formuleaz

 
contesta ie împotriva Deciziei de 

impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal F-AR nr. ../07.05.2014 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, 
solicitând desfiintarea acesteia pentru taxa pe valoarea ad ugat stabilit 
suplimentar în sum de . lei pentru urm toarele motive:  

 
În opinia petentei, aceasta arat c in spe a sunt aplicabile dispozi iile art 

128 alin(1)  din Legea din nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile si 
complet rile  ulterioare si pct.6 alin( 1) din HG nr.44/2004 cu modific rile si 
complet rile ulterioare,

 

transferul este o opera iune asimilata unei livr ri 
intrcomunitare de bunuri,cu respect rile

 

condi iilor si regulilor aferente livr rilor 
intracomunitare, inclusive cele referitoare la scutirea de taxa, motivând c  
societatea noastr are cod valabil de TVA începând cu data de 24.07.2013, data 
anterioara livr rilor efectuate de c tre noi din România c tre alt

 

stat membru, 
respectiv Ungaria. Drept urmare ele pot fi considerate livr ri intracomunitare de 
bunuri, asa cum societatea le-a înregistrat in contabilitate si declarat in 
declara iile fiscale.

  

Petenta arat în cuprinsul contesta iei formulate ca Administra ia Fiscala de 
la Budapesta din Ungaria a corectat erorile ap rute in vectorul fiscal al SC X SRL 
privind înscriera acesteia in Registrul Operatorilor intracomunitari si înregistrarea 
in scopuri de TVA a firmei pe teritoriul maghiar, rezultand din aceasta ca Codul 
de TVA HU  este valabil din data de 24.07.2013,data când s-a depus cererea de 
înscriere de c tre SC X SRL

 

Referitor la modul de stabilire a obliga iilor fiscale suplimentare de plata, 
petenta concluzioneaz c  Dovedind ca Codul fiscal HU .., este valabil de 
TVA incepand cu data de 24.04.2013,TVA-ul de plata stabilit la plata 
suplimentar de .. lei nu se datoreaz .

 

Consider m

 

ca fiind inechitabila si injusta Decizia de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscala nr . din data de 
07.05.2014 in intregul sau cuprinzând TVA colectat asupra livr rilor 
intracomunitare aferente anului 2013 si nu se mai justifica însasi impunerea in 
discu ie.

 

Având in vedere cele prezentate mai sus solicit desfiin area raportului de 
inspec ie fiscala nr . din data de 07.05.2014 si a deciziei de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscala nr 

 

din data de 
07.05.2014.  

          II. În raportul de inspec ie fiscal emis în data de 07.05.2014 care a stat la 
baza deciziei de impunere contestat , organele de inspec ie fiscal din cadrul 
Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad, au constatat urm toarele:

 

Organele de inspec ie fiscala au verificat valabilitatea înregistrarii în 
scopuri de TVA a clien ilor petentei stabili i în Comunitate, constatandu-se ca 
ace tia de in coduri valabile  cu excep ia SC X SRL având cod HU . . 

Cu adresa înregistrata la Inspec ia Fiscala Arad . - Compartimentul 
Informa ii Fiscale, sub nr ../11.04.2014 s-a soliciat lista neconcordantelor intre 



informa iile raportate prin VIES si cele declarate de S.C X SRL prin declara ia 
recapitulativa, existând diferente negative nesemnificative. 

In urma r spunsului primit de la

 
Compartimentul Informa ii Fiscale 

înregistrat sub nr ../11.04.2014, a rezultat c

 
SC X SRL având cod HU 

 
apare 

in raport cu livr ri romane ti suspecte efectuate de c tre petent . 

 
Inspec ia fiscala a fost suspendata începând cu data de 16.04.2014 in urma

 
adresei înregistrata la Inspec ia Fiscala Arad sub nr ./15.04.2014 depusa de 
domnul . in calitate de administrator al SC X SRL. Astfel domnul 

 

s-a 
deplasat la Budapesta pentru clarificarea situa iei,

  

prezentand organelor de 
inspec ie fiscala un "Formular pentru declara ie si declararea modific rii" precum 
si deconturile de TVA depuse in Ungaria pentru perioada verificata . 

In   urma   relu rii   inspec iei   fiscale, organele  de  inspec ie  au 

 

solicitat 
Compartimentului informa ii fiscale Arad, o reverificare a valabilit ii codului SC 
X SRL având cod HU , rezultatul fiind ca firma SC X SRL având cod HU 

 

apare cu un cod valabil de TVA incepand cu data de 16.04.2014.  
Din verificarea efectuata, organele de inspec ie fiscala au constatat ca in 

cuprinsul facturilor emise de petent

 

in anul 2013, s-a înscris in toate cazurile 
codul de înregistrare in scopuri de TVA, artibuit din alt stat membru. 

S.C. X S.R.L. Curtici - România - CUI RO , a emis urm toarele facturi 
c tre S.C. X S.R.L. Ungaria - CUI HU .: 

- factura nr. /09.08.2013 in suma de  lei 
- factura nr. /18.11.2013 in suma de  lei 
- factura nr. /18.12.2013 in suma de . lei 

                                                           Total  =  lei 
In urma verific rilor s-a constatat ca pentru facturile emise c tre SC X SRL 

având cod HU . înregistrate de petent ca livr ri intracomunitare

 

de bunuri 
reprezentând cereale, in suma de . lei, pentru care nu prezint cod valabil de 
TVA conform art. 143 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific rile si complet rile ulterioare - nu sunt scutite de taxa livr rile 
intracomunitare de bunuri c tre o persoana care îi comunic

 

furnizorului un cod 
valabil de înregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autorit iile fiscale din alt 
stat si cu art. 10, alin.1 din OMEF 2222/2006, respectiv codul de înregistrare în 
scopuri de T.V.A. atribuit cump r torului în alt stat membru nu este valabil 
pentru perioada verificata., organele de inspec ie fiscala au procedat la colectarea 
TVA in conformitate cu art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal cu modific rile si complet rile ulterioare si pct. 23, alin. (1) din H.G. nr. 
44/2004 cu modific rile si complet rile ulterioare, rezultând o TVA colectata 
suplimentar in suma de  lei (

 

x 24%).   

III. SC X SRL cu sediul în , jud.Arad, este înregistrat la Oficiul 
Registrului Comer ului Arad sub nr. , are cod unic de înregistrare RO ..     

IV. Având în vedere, motivele invocate de petent , documentele existente 
la dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor 



Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, 
reprezentan ii Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Arad au stabilit în 
sarcina petentei SC X SRL suma de .. lei, reprezentând TVA suplimentar . 

   
În fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c 

petenta a emis facturile nr ./09.08.2013, nr ./18.11.2013 i nr ./18.12.2013, 
c tre SC X din Ungaria, CUI 26914398, reprezentând livr ri intrcomunitare de 
cereale pentru care petenta nu a putut face dovada de inerii unui cod valabil de 
TVA apar inând cump r torului din Ungaria, în perioada emiterii facturilor.

 

Urmare contesta iei formulate, în scopul întocmirii referatului cu propuneri 
de solu ionare a contesta iei conform punctului 3.6 din Ordinul nr. 450/2013 
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal

  

Referatul cu 
propuneri de solu ionare cuprinde preciz ri privind îndeplinirea condi iilor de 
procedur , men iuni privind instituirea m surilor asiguratorii sau sesizarea 
organelor de urm rire i cercetare penal , dup caz, precum i propuneri de 
solu ionare a contesta iei, având în vedere toate argumentele i documentele 
contestatorului. , organele de inspec ie fiscal au solicitat Compartimentului 
informa ii fiscale Arad, in

 

baza solicit rii de verificare

 

nr ../05.06.2014 o 
reverificare a valabilit ii codului de înregistrare în scopuri de TVA a S.C. X 
S.R.L. Ungaria - CUI HU . 

În urma r spunsului primit de la Compartimentul Informa ii

 

Fiscale 
înregistrat sub nr ../05.06.2014, a rezultat c S.C. X S.R.L. având cod HU   
de ine un cod de TVA valabil începând cu data de 24.07.2013.

 

Organele de inspec ie fiscala au constatat, în urma r spunsului primit de la 
Compartimentul Informa ii Fiscale înregistrat sub nr ../05.06.2014, c S.C. X 
S.R.L. de ine un cod de TVA

 

valabil cu o data anterioara livr rilor 
intracomunitare efectuate de aceasta.  

În drept, art.128 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific rile i complet rile ulterioare reglementeaz livrarea de bunuri ca 
opera iune cuprins în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat , iar în 
conformitate cu prevederile alin.(9), în vigoare la data efectu rii opera iunilor:

 

(9) Livrarea intracomunitar reprezint o livrare de bunuri, în în elesul 
alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat 
membru de c tre furnizor sau de persoana c tre care se efectueaz livrarea ori 
de alt persoan în contul acestora.

 

Totodat , potrivit prevederilor art.143 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, sunt scutite de 
tax pe valoarea ad ugat : 

a) livr rile intracomunitare de bunuri c tre o persoan care îi comunic 
furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de 
autorit ile fiscale din alt stat membru,[...]

  



Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei a rezultat c la data de 
05.06.2014, Serviciul Central de Leg turi din cadrul Direc iei Generale de 
Coordonare a Inspec iei Fiscale a emis raspunsul nr .., existent în original la 
dosarul cauzei, conform c ruia operatorul identificat prin codul de TVA HU- , 
S.C. X S.R.L, cu sediul în . de ine un cod valabil de identificare în scopuri de 
TVA.       

În Referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei nr. /05.06.2014 
organele fiscale precizeaz : in urma r spunsului primit de la Compartimentul 
Informa ii Fiscale înregistrat

 

sub nr ./05.06.2014, c S.C. X S.R.L. de ine un 
cod de TVA valabil cu o data anterioara livr rilor intracomunitare efectuate de 
aceasta , propunând admiterea contesta iei pentru TVA de plat suplimentar în 
sum de  lei.    

În considerarea celor precizate de organele fiscale în referatul nr. nr. 
6129/05.06.2014 i având în vedere prevederile art. 32 din  Ordonan a Guvernului  
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile 
ulterioare, unde se arat :

      

ART. 32      
Competen a general

 

(1) Organele fiscale au competen general privind administrarea 
crean elor fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a 
prevederilor legale în materie fiscal .

 

contesta ia petentei va fi admis pentru 
suma de .. lei reprezentând TVA stabilit în sarcina petentei prin decizia de 
impunere nr.F-AR /07.05.2014.    

Pentru considerentele mai sus prezentate i în temeiul prevederilor art.128, 
art.143 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile i 
complet rile ulterioare,

 

art.85, art.86,art. 87 si art. 205 OG nr. 92/2003, 
republicat , privind Codul de Procedur Fiscal , republicat

 

art. 106 din HG nr. 
1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , punctului 3.6 din Ordinul nr. 
450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal

 

coroborat cu art. 32 si art. 216 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 contesta iei formulate

 

împotriva Raportului de inspec ie 
fiscal F-AR nr. ../07.05.2014 încheiat de Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice Arad, ca inadmisibil .

   

- admiterea contesta iei

 

formulat împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal F-AR nr. 

/07.05.2014 emise de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad  
pentru suma de 

 

lei reprezentând TVA stabilit suplimentar, cu consecin a 
anul rii acesteia.  

 



- prezenta decizie se comunica la:  
SC X SRL  
AJFP Arad   

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.   

DIRECTOR GENERAL,  
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