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DECIZIA nr. 106/14.12.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. 
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 c�tre 
S.A.F. - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Constan�a prin adresa nr……… din 30.11.2007, 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr……../30.11.2007, cu privire la contesta�ia formulat� de 
S.C. CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Poiana, str……… nr…., jud.Constan�a,  CUI  RO 
………...  

 Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura constând în respingerea ramburs�rii 
taxei pe valoarea ad�ugat� în cuantum de ………. lei dispus� prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr…….., întocmit� în 
data de 26.10.2007 în baza Raportului de inspec�ie fiscal� din 25.10.2007 de organele de 
inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.F.  – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Constan�a. 

 
Contesta�ia a fost introdus� prin reprezentantul legal al societ��ii, fiind îndeplinite astfel 

prevederile art.206 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i a 
fost depus� în termenul prev�zut la art.207(1) din acela�i act normativ.  

Astfel, actul atacat a fost comunicat  prin po�t� conform confirmare de primire, în data de 
01.11.2007, iar contesta�ia a fost depus� la organul emitent în data de 26.11.2007, fiind 
înregistrat� sub nr……... 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur�, prev�zute la 
art.206 �i 209(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. - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Constan�a sub 

nr…….. din 26.11.2007, prin reprezentantul s�u legal, societatea formuleaz� contesta�ie 
împotriva m�surii constând în respingerea ramburs�rii taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
……… lei dispus� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr……../26.10.2007, întocmit� în baza Raportului de inspec�ie din 25.10.2007 
încheiat de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul SA.F. - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
Constan�a, solicitând anularea acestor acte.  
  

În sus�inerea ac�iunii sale petenta invoc� urm�toarele : 
T.V.A. solicitat� la rambursare este aferent� facturilor fiscale prin care societatea a 

efectuat cump�r�ri de materiale de construc�ii, în perioada verificat�, respectiv decembrie 
2006-septembrie 2007.  Bunurile au fost folosite pentru construc�ia spa�iului în care urmeaz� 
ca societatea  s� î�i desf��oare activitatea. 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor  
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
 



 
Adresa: B-dul I.Gh.Duca nr. 18, Constan�a, cod po�tal 900697 

e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro , www.mfinante-ct.ro 
Tel./Fax: 0241/48 80 55 

2 

Organul  de inspec�ie fiscal�, a stabilit TVA suplimentar de plat� în sum� total� de 
……… lei, iar petenta sus�ine c� doar TVA aferent� facurilor fiscale nr……../25.09.2007 �i 
nr……../10.04.2007, în sum� total� de ……… lei, se încadreaz� la art.160 alin.3 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Referitor la suma de ……… lei, petenta opineaz� c� organul de inspec�ie a încadrat 
eronat aceste opera�iuni la art.160, alin.3 din Legea nr.571/2003, deoarece acest aliniat se aplic� 
livr�rilor de bunuri �i servicii prev�zute la alin.2 al aceluia�i articol, în care  livr�rile de 
materiale de construc�ii nu se reg�sesc. 

În spijinul afirma�iilor, petenta a anexat la dosarul contesta�iei urm�toarele facturi 
fiscale, în copie, pentru care organele de inspec�ie fiscal� au stabilit ca fiind supuse m�surilor 
simplificate, confor, art.160 din Legea nr.571/2003: 

-ff.nr……/10.04.2007 - emis� de c�tre S.C. M…….. C…… SRL, pentru „manoper�”; 
-ff.nr……/25.09.2007 - emis� de c�tre S.C. N…….. E…….. SRL, pentru „executarea 

instala�iei electrice iluminat,…]”; 
-ff.nr……./22.03.2007 - emis� de c�tre S.C. R…….. C…….. S.R.L., pentru diverse 

materiale (polifix, polistiren extrudat 2, etc); 
-ff.nr……./24.04.2007 - emis� de c�tre S.C. C……… U……. SRL,  pentru nisip, pietri�; 
-ff.nr……./25.09.2007 - emis� de c�tre S.C. A……… SRL, pentru diverse materiale de 

construc�ii; 
-ff.nr……/27.08.2007 - emis� de c�tre S.C. A……… SRL, pentru diverse materiale de 

construc�ii; 
Un argument important pe care petenta îl invoc� este c�, lucr�rile de construc�ii montaj 

au fost efectuate de alte societ��i decât cele furnizoare de materiale de construc�ii. 
 
În concluzie, pentru motivele expuse, petenta solicit� anularea par�ial� a deciziei de 

impunere atacate �i a raportului de inspec�ie fiscal� în baza c�ruia a fost întocmit� �i admiterea 
cererii de rambursare a T.V.A. pentru suma da ……… lei rezultat� din facturile fiscale cu care 
societatea a efectuat achizi�ia materialelor de constructie. 

 
II. Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 12.09.2007  a fost întocmit de organele 

S.A.F. - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Constan�a în vederea solu�ion�rii decontului cu sum� 
negativ� de T.V.A. cu op�iune de rambursare aferent� lunii septembrie 2007, înregistrat la A.F.P. 
Ovidiu sub nr……../11.10.2007. 
 Urmare controlului, s-a constatat c� societatea, în perioada decembrie 2006-septembrie 
2007,  a realizat opera�iuni supuse m�surilor simplificate prev�zute la art.160, alin.(2), lit.b) �i 
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i OMFP nr.155/2007, pentru lucr�ri de construc�ii de cl�diri �i lucr�ri 
de instala�ii electrice, izola�ii �i de instala�ii tehnico-sanitare, precum �i lucr�ri de pardosire �i 
placare a pere�ilor.  
 În aceea�i perioad�, societatea a achizi�ionat materiale de construc�ii pentru efectuarea 
construc�iei spa�iului în care urmeaz� s�-�i desf��oare activitatea, din Sat Poiana, str………. 
nr…...  Organul de inspec�ie a constatat c� pe facturile fiscale de achizi�ie emise de furnizori nu 
se specific� „taxare invers�”,  iar societatea în calitate de beneficiar nu a eviden�iat, conform 
legii acest� men�iune pe facturi precum �i c�, nu a înscris sumele respective �i în jurnalele de 
vânz�ri, nepreluând aceste sume în decontul de TVA, înc�lcându-se astfel prevederile art.160, 
alin.(3), �i (5) din Legea nr.571/2003.  
 În consecin��, s-a stabilit c� taxa în sum� de ………. lei, aferent� facturilor fiscale care 
îndeplineau condi�iile pentru aplicarea m�surilor simplificate, prev�zute la art.160 din Legea 
nr.571/2003, republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i pentru care societatea a 
înscris TVA-ul numai în jurnalul de cump�r�ri, iar în deconturile lunare numai la TVA 
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deductibil�,  nu întrune�te condi�iile de deducere  prev�zute la art.147, alin.(1) din Codul fiscal, 
motiv pentru care s-a respins rambursarea acesteia. 
 În baza raportului de inspec�ie a fost întocmit� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr……… din 26.10.2007, în care a fost respins� 
la rambursare T.V.A. în sum� de …….. lei, din totalul sumei solicitate în cuantum de ……… lei. 
 Raportul de inspec�ie din data de 25.10.2007 �i Decizia de impunere nr……./26.10.2007 
au fost transmise contribuabilului prin scrisoare recomandat� cu confirmare de primire în data de 
01.11.2007. 
 

III.   Având în vedere actele �i documentele existente la dosarul cauzei, motiva�iile 
petentei în raport de constat�rile organelor de inspec�ie, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� petenta are drept de deducere a taxei pe valoarea 

ad�ugat� în sum� de ……… lei, eviden�iat� în facturi fiscale de achizi�ie a materialelor de 
construc�ii, precum �i dac� aceste opera�iuni sunt supuse m�surilor de simplificare 
prev�zute la art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

 
În fapt, urmare inspec�iei fiscale efectuate în vederea solu�ion�rii decontului cu sum� 

negativ� de T.V.A. cu op�iune de rambursare aferent lunii septembrie 2007, s-a constatat c� 
societatea a achizi�ionat materiale de construc�ii pe care le-a folosit în scopul construirii 
spa�iului în care societatea  urmeaz� s� î�i desf��oare activitatea. 

Drept urmare, în temeiul dispozi�iilor art.160 din Legea nr.571/2003, republicat�  cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform c�rora societatea în calitate de beneficiar avea 
obliga�ia s� aplice m�surile simplificate pentru facturile fiscale de achizi�ie a acestor materiale,   
organul de inspec�ie a stabilit c� nu sunt întrunite condi�iile de deducere prev�zute la art.147, 
alin.(1) din Codul fiscal, motiv pentru care a respins rambursarea T.V.A. în sum� de ……… lei.  

Petenta contest� m�sura dispus� sus�inând c�, potrivit dispozi�iilor art.160, alin.(2) din 
Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, livr�rile 
de materiale de construc�ii nu se reg�sesc printre opera�iunile prev�zute de lege pentru care se 
aplic� m�surile de simplificare, respectiv „taxarea invers�”. 

În plus, contestatara men�ionez� c� lucr�rile de construc�ii montaj  au fost efectuate de 
alte societ��i decât cele furnizoare de materiale de construc�ii. 

 
În drept,  aplicabile spe�ei sunt urm�toarele dispozi�ii din Codul fiscal aprobat prin 

Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare la data efectu�rii 
opera�iunii: 

Art. 160 
    „M�suri de simplificare 
     (1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor/serviciilor prev�zute la alin. (2) au obliga�ia s� 
aplice m�surile de simplificare prev�zute de prezentul articol. Condi�ia obligatorie pentru 
aplicarea m�surilor de simplificare este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i în 
scopuri de TVA, conform art. 153. 
     (2) Bunurile �i serviciile pentru livrarea sau prestarea c�rora se aplic� m�surile de 
simplificare sunt: 
     a) de�eurile �i materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum 
sunt definite de Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de�eurilor 
industriale reciclabile, republicat�, cu modific�rile ulterioare; 
     b) cl�dirile, p�r�ile de cl�dire �i terenurile de orice fel, pentru a c�ror livrare se aplic� 
regimul de taxare; 
     c) lucr�rile de construc�ii-montaj; 
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     d) bunurile �i/sau serviciile livrate ori prestate de sau c�tre persoanele aflate în stare de 
faliment declarat� prin hot�râre definitiv� �i irevocabil�; 
     e) materialul lemnos, conform prevederilor din norme. 
     (3) Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri prev�zute la alin. (2) furnizorii sunt 
obliga�i s� înscrie men�iunea "taxare invers�", f�r� s� înscrie taxa aferent�. Pe facturile primite 
de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa aferent�, pe care o eviden�iaz� atât ca tax� colectat�, 
cât �i ca tax� deductibil� în decontul de tax�. Pentru opera�iunile supuse m�surilor de 
simplificare nu se face plata taxei între furnizor �i beneficiar. 
     (4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplic� �i prevederile art. 
147, în func�ie de destina�ia achizi�iilor respective. 
     (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât 
furnizorii/prestatorii, cât �i beneficiarii. În situa�ia în care furnizorul/prestatorul nu a men�ionat 
"taxare invers�" în facturile emise pentru bunurile/serviciile care se încadreaz� la alin. (2), 
beneficiarul este obligat s� aplice taxare invers�, s� nu fac� plata taxei c�tre furnizor/prestator, 
s� înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea "taxare invers�" în factur� �i s� îndeplineasc� 
obliga�iile prev�zute la alin. (3)”,  
precum �i urm�toarele dispozi�ii din Ordin nr.155 din 31 ianuarie 2007 privind aplicarea m�surilor 
de simplificare pentru lucr�rile de construc�ii-montaj prev�zute la art.160 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, date în aplicarea articolelor 
susmen�ionate: 
 

ART. 1 
     „În condi�iile �i limitele prev�zute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se aplic� m�suri de simplificare pentru lucr�rile de 
construc�ii-montaj. La pct. 82 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a prevederilor 
titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c� lucr�rile de construc�ii-montaj 
cuprind lucr�rile de construc�ie, reparare, modernizare, transformare �i demolare legate de un 
bun imobil”. 

ART. 2 
     (1) Se aplic� m�surile de simplificare prev�zute la art. 160 alin. (2) lit. c) din Legea 
nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru lucr�rile stipulate la sec�iunea F 
"Construc�ii", diviziunea 45 din anexa la Ordinul pre�edintelui Institutului Na�ional de Statistic� 
nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific�rii activit��ilor din economia na�ional� - CAEN, cu 
respectarea condi�iilor impuse �i �inându-se seama de excluderile prev�zute în cadrul grupelor �i 
claselor acestei diviziuni. 
     (2) Lucr�rile de repara�ii, transformare �i modernizare a unui bun imobil vor fi supuse 
m�surilor de simplificare în m�sura în care acestea sunt cuprinse în prevederile de la alin. (1)”. 
 

În Ordinul nr.601/2002 privind actualizarea Clasific�rii activit��ilor din economia 
na�ional� – CAEN, la sec�iunea F „Construc�ii”, se precizeaz�: 

  
„Aceast� diviziune include construc�iile generale �i speciale pentru cl�diri �i de geniu 

civil, lucr�ri de instala�ii pentru cl�diri �i finisaje ale cl�dirilor. Diviziunea include lucr�ri noi, 
repara�ii, complet�ri �i  modific�ri; ridicarea de cl�diri sau structuri din prefabricate, pe �antier      
�i de asemenea, construc�iile cu caracter temporar.  

Construc�iile generale reprezint� realizarea de cl�diri integrale, cl�diri pentru birouri, 
magazine �i alte cl�diri publice �i utilitare, cl�diri  pentru ferme etc., construc�ii inginere�ti (sau 
de geniu civil), cum ar fi: autostr�zi, drumuri, str�zi, poduri, tuneluri, c�i ferate, aerodromuri, 
porturi �i alte proiecte marine sau fluviale, sisteme de iriga�ii, sisteme de canalizare, dispozitive 
industriale, conducte �i linii electrice, baze sportive etc. 
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 Din contextul legal citat se re�ine c� m�surile de simplificare se aplic� pentru lucr�rile de 
construc�ii-montaj, care cuprind lucr�rile de construc�ie, reparare, modernizare, transformare �i 
demolare legate de un bun imobil. 

 
În spe��, se re�ine c� societatea a realizat atât opera�iuni supuse m�surilor simplificate, 

respectiv lucr�ri de construc�ii de cl�diri �i lucr�ri de instala�ii electrice, izola�ii �i de 
instala�ii tehnico-sanitare, precum �i lucr�ri de pardosire �i placare a pere�iilor, pentru care a 
aplicat prevederile prev�zute la art.160 alin.(2), lit.b) �i c) din Legea nr.571/2003, republicat� cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare �i OMFP nr.155/2007, cât �i achizi�ii de materiale de 
construc�ie, pentru care a dedus taxa pe valoarea ad�ugat�. 

 
Fa�� de prevederile legale aplicabile spe�ei, rezult� c� societatea a efectuat corect 

înrtegistrarea opera�iunilor efectuate privind achizi�iile de materiale de construc�ii, acestea 
neîncadrându-se în categoria opera�iunilor supuse m�surilor simplificate, fiind în acela�i 
timp, livr�ri de bunuri pentru furnizorii de materiale.  

Prin cererea formulat�, petenta afirm� c� nu a efectuat înregistrarea corect�  a facturilor 
fiscale nr……../25.09.2007 �i nr……../10.04.2007 pentru TVA în sum� total� de ……… lei, 
din totalul sumei de ……… lei, reprezentând TVA suplimentar stabilit� de organul de inspec�ie 
fiscal�, prin raportul de inspec�ie din data de 25.10.2007, motiv pentru care petenta contest� 
doar diferen�a de ……… lei . 

Fa�� de aceast� afirma�ie, din actul de inspec�ie, rezult� c� în totalul sumei de ……… 
lei reprezentând TVA suplimentar stabilit�, a fost inclus� suma de ……… lei, aferent� facturii 
fiscale nr……../10.04.2007 �i suma de ………. lei, reprezentând TVA aferent� facturii fiscale 
nr……../25.09.2007 (pozi�ia 4 �i respectiv 33 din tabelul centralizator din actul de inspec�ie 
întocmit).  Din analiza acestor facturi, rezult� c� pentru factura fiscal� nr……../10.04.2007, 
societatea avea obliga�ia aplic�rii metodei simplificate, fiind men�ionat pe factur� „taxare 
invers�”, iar pentru factura ………/25.09.2007, întocmit� pentru  „executarea instala�iei 
electrice …”,  societatea avea obliga�ia s� aplice „taxarea invers�”, de�i nu avea înscris� aceast� 
men�iune.  În plus, se re�ine c� suma reprezentând TVA calculat� de furnizor nu corespunde  
cotei de 19%, dar nici cu cea înscris� de organul de inspec�ie în tabelul centralizator. Astfel, 
taxa calculat� pe factur� este în sum� de …….. lei, iar suma din  centralizator este de …….. lei. 

În aceast� situa�ie, organul de solu�ionare nu este în m�sur� s� stabileasc� corect 
suma aferent� achizi�iilor de materiale de construc�ii pentru care societatea are drept de 
deducere conform prevederilor art.145 �i art.146 din Codul fiscal, cu privire la regimul 
deducerilor.   

În concluzie, pentru a stabili corect suma reprezentând TVA  pentru care petenta are drept 
de rambursare, prin aplicarea corect� a legisla�iei în materie, se impune recalcularea acesteia, 
motiv pentru care, prin prezenta decizie, urmeaz� s� se decid� desfiin�area par�ial� a Deciziei 
de impunere nr……../26.10.2007, situa�ie în care organul de inspec�ie va întocmi un nou act 
administrativ care va avea în vedere preciz�rile prezentei decizii. 
   

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.210 �i 216 alin.(3) din Codul de 
procedur� fiscal� aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat�,  se 

 
DECIDE: 

 
Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr……../26.10.2007, emis� de SAF -

Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Constan�a, pentru suma de ……… lei reprezentând TVA 
respins� la rambursare. 
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Urmare desfiin��rii se va întocmi un nou act administrativ fiscal de c�tre SAF - Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� 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 OMFP nr.519/2005.  

 
 
 
 

                                                             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                    Bogdan Iulian Hu�uc�                               
 
 
 

�EF SERVICIU 
SOLU�IONARE CONTESTA�II 

Emilia Crângu� 
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