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DECIZIA NR. __72___ 
din _________29.06.2011___ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
...................., 

din localitatea …………, jude�ul Suceava, 
CUI RO ...................., 

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

 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. …………, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …………., cu privire la 
contesta�ia formulat� de ...................., din localitatea …………………………….., 
jude�ul Suceava. 

 
.................... contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de ...................., 
reprezentând TVA respins� la rambursare. 

  
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de 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 de art. 205 �i 209 
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. .................... contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de ...................., 
reprezentând TVA respins� la rambursare. 

 

În contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� formuleaz� contesta�ie privind 
suma de ...................., aducând urm�toarele argumente: 

- suma de .................... reprezint� TVA aferent� materialelor de construc�ii care 
se afl� în stoc; 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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- pentru suma de ...................., reprezentând TVA, face precizarea c� au fost 
cump�rate bunuri pentru utilarea cl�dirii care este în folosin�a ...................., 
existând un contract de comodat. 

- pentru suma de ...................., reprezentând TVA aferent� achizi�ion�rii de 
carburan�i, face precizarea c� de�ine în proprietate un ifron care a lucrat în dou� 
schimburi, 3 drujbe care lucreaz� 26 zile pe lun� �i un autotractor ..................... 

- suma de .................... reprezint� TVA aferent� unei baze impozabile de 
...................., reprezentând bunuri cump�rate pe baz� de bonuri fiscale. 

Contestatoarea face men�iunea c�, din situa�iile .................... pe care le 
transmite lunar la .................... Suceava �i pe care le anexeaz� la contesta�ia 
formulat�, rezult� toat� mi�carea de material lemnos (intrare prin cump�rare, intrare 
prin gatere �i toate ie�irile). 

În concluzie, contribuabilul solicit� anularea deciziei de impunere atacat�. 
 
II. Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 

stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, din suma de ...................., reprezentând TVA solicitat� la rambursare, 
organele fiscale au respins suma de .................... �i au aprobat suma de 
..................... 

 
Inspec�ia fiscal� desf��urat� la .................... a avut ca obiectiv solu�ionarea 

decontului cu op�iune de rambursare a soldului sumei negative a TVA aferent� lunii 
noiembrie 2010, înregistrat la AFPC .... sub nr. ………….., prin care se solicit� 
rambursarea sumei de ..................... 

În urma verific�rii efectuate, organele fiscale nu au acordat deductibilitate 
pentru TVA în sum� de ...................., astfel: 

- ...................., TVA înregistrat� eronat ca fiind deductibil�, aferent� unei baze 
impozabile în sum� de ...................., reprezentând achizi�ii de materiale de 
construc�ii, pe care organele fiscale le consider� bunuri personale, achizi�iile 
respective nefiind destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. Organele 
fiscale face men�iunea c�, în nota explicativ� dat� organelor de control, 
contribuabilul declar� c� toate materialele au fost utilizate la un punct de lucru 
din loc. ...., pentru care perfectarea actelor de înfiin�are este în curs, la fel �i 
eliberarea autoriza�iilor de construire, pentru justificarea consumurilor de 
materiale de construc�ii, este în curs; 

- ...................., TVA înregistrat� eronat ca fiind deductibil�, aferent� unei baze 
impozabile în sum� de ...................., reprezentând achizi�ii de bunuri �i servicii 
personale, achizi�iile nefiind destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor 
taxabile; 

- ...................., TVA aferent� unei baze impozabile în sum� de ...................., 
reprezentând carburan�i, pentru care nu s-au prezentat documente justificative 
din care s� rezulte justificarea consumului. Organele fiscale precizeaz� c� Î.F. 
nu întocme�te documente justificative pentru consumul de carburan�i; 

- ...................., TVA aferent� unei baze impozabile în sum� de ...................., 
reprezentând achizi�ii de bunuri pe baz� de bonuri fiscale. 
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III.  Din  analiza documentelor  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: 

 
1. Referitor la suma contestat� de ...................., reprezentând TVA 

respins� la rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� .................... 
avea dreptul s� deduc� TVA aferent� achizi�iei de materiale de construc�ii,  în 
condi�iile în care nu demonstreaz� cu documente c� acestea sunt destinate 
opera�iunilor sale taxabile. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale nu au acordat dreptul 

la deducerea sumei de ...................., aferent� unei baze impozabile în sum� de 
...................., reprezentând achizi�ii de materiale de construc�ii efectuate în perioada 
septembrie 2010 - noiembrie 2010, pe care organele fiscale le consider� bunuri 
personale, contribuabilul nedemonstrând c� achizi�iile respective sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile.  

În nota explicativ� dat� în tipul controlului, contribuabilul precizeaz� c� 
„materialele au fost folosite la punctul de lucru din ...., la care perfectarea actelor de 
înfiin�are este în curs, la fel �i eliberarea autoriza�iei de construc�ie este în curs.” 

Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� materialele de construc�ii sunt 
în stoc. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…] 
(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”. 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� o persoan� impozabil� are 

dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor efectuate, dar cu condi�ia ca aceste bunuri 
s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 
 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, precizeaz� expres c�: 
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„(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 
în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-

financiar� care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-
un document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 

 
Din actele de control se re�ine c�, în timpul efectu�rii inspec�iei fiscale, 

organele de inspec�ie au solicitat explica�ii contribuabilului cu privire la materialele 
de construc�ii achizi�ionate pentru care a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
..................... 

Acesta, prin nota explicativ� dat�, sus�ine c� materialele au fost folosite la 
punctul de lucru din .... �i c� se afl� în curs perfectarea actelor de înfiin�are �i de 
ob�inere a autoriza�iei de construc�ie. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� c� acesta de�ine �i 

c� a declarat organelor fiscale vreun punct de lucru în localitatea ..... 
Mai mult, în contradic�ie cu ceea ce a declarat prin nota explicativ� dat�, în 

contesta�ia formulat� sus�ine c� materialele de construc�ii se afl� în stoc. 
 

• Conform art. 106 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  

 
„(1) Contribuabilul are obliga�ia s� colaboreze la constatarea st�rilor 

de fapt fiscale. Acesta este obligat s� dea informa�ii, s� prezinte la locul de 
desf��urare a inspec�iei fiscale toate documentele, precum �i orice alte date 
necesare clarific�rii situa�iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.” 

 
În sus�inerea afirma�iilor sale, care, de altfel, sunt în contradic�ie cu cele 

declarate în timpul inspec�iei fiscale, contestatorul nu depune documente care s� 
demonstreze c� bunurile aprovizionate sunt destinate utiliz�rii în folosul de opera�iuni 
taxabile, care s� dea dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, 

 



                                                                                
 

Pagina: 5 

„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere. 

 
Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

 
„Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�.  

Contestatorul nu depune documente care s� contrazic� constat�rile 
organelor de control �i care s� demonstreze c� bunurile aprovizionate sunt destinate 
utiliz�rii în folosul de opera�iuni taxabile, care s� dea dreptul la deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ...................., drept pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru aceast� sum� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente. 

 
2. Referitor la suma contestat� de ...................., reprezentând TVA 

respins� la rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� .................... 
avea dreptul s� deduc� TVA aferent� achizi�iei de bunuri �i servicii, în condi�iile 
în care nu demonstreaz� cu documente c� acestea sunt destinate opera�iunilor 
sale taxabile. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale nu au acordat dreptul 

la deducerea sumei de ...................., aferent� unei baze impozabile în sum� de 
...................., reprezentând achizi�ii de bunuri �i servicii personale, efectuate în 
perioada septembrie 2010 -  noiembrie 2010, contribuabilul nedemonstrând c� 
achizi�iile respective sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile.  
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Contestatoarea sus�ine c� aceste bunuri au fost folosite pentru utilarea 
cl�dirii care este folosit� de întreprinderea familial�, pentru care de�ine un contract de 
comodat.  

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…] 
(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”. 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� o persoan� impozabil� are 

dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor efectuate, dar cu condi�ia ca aceste bunuri 
s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 
 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, precizeaz� expres c�: 
 
„Art. 6 
(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 

momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-

financiar� care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-
un document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 

Din con�inutul contractului de comodat rezult� c� doi dintre asocia�ii firmei 
dau spre folosin�� o parte din camerele unui imobil (f�r� a se preciza �i loca�ia 
acestuia) c�tre ...................., acest document nefiind îns� de natur� s� demonstreze c� 
bunurile achizi�ionate sunt destinate opera�iunilor taxabile ale întreprinderii familiale.  

Facem precizarea c� acest contract nu poate fi luat în considerare la 
acordarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...................., 
întrucât, din anexa 9 la Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ...................., rezult� c� 
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întreprinderea familial� a achitat, spre exemplu, avans piese auto-...................., 
convorbiri telefonice ce sunt efectuate în numele altui beneficiar, ulei autoturism 
proprietate personal�, repara�ii pentru un autoturism marca ...................., 10 
acumulatori .................... etc. 
 

• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, 

 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere. 

 
Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

 
„Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�. 

Contestatorul nu depune documente care s� contrazic� constat�rile 
organelor de control �i care s� demonstreze c� bunurile aprovizionate sunt destinate 
utiliz�rii în folosul de opera�iuni taxabile, care s� dea dreptul la deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ..................... 

Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult� în mod clar c� aceste 
achizi�ii au fost efectuate strict pentru interesul personal al asocia�ilor �i nu pentru 
interesul firmei, în scopul activit��ii pe care o desf��oar� întreprinderea familial�, 
astfel c� nu are dreptul la deducerea TVA în sum� de .................... aferent� 
achizi�iilor efectuate, drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru 
aceast� sum� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 
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3. Referitor la suma contestat� de ...................., reprezentând TVA 
respins� la rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� .................... 
avea dreptul s� deduc� TVA aferent� combustibilului aprovizionat, în condi�iile 
în care nu prezint� documente emise conform prevederilor legale, care s� 
justifice consumul. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale nu au acordat dreptul 

la deducerea sumei de ...................., reprezentând TVA aferent� unei baze impozabile 
în sum� de ...................., reprezentând carburan�i, pentru care nu s-au prezentat 
documente care s� justifice consumul de combustibil.  

Referitor la consumul de combustibil, contestatoarea sus�ine c� de�ine în 
proprietate un ifron care a lucrat în dou� schimburi, 3 drujbe care lucreaz� 26 zile pe 
lun� �i un autotractor marca ..................... 

De asemenea, sus�ine c�, din situa�iile .................... pe care le transmite 
lunar la .................... Suceava �i pe care le anexeaz� la contesta�ia formulat�, rezult� 
toat� mi�carea de material lemnos (intrare prin cump�rare, intrare prin gatere �i toate 
ie�irile). 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…] 
(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”. 
 
În urma inspec�iei fiscale, organele fiscale au constatat c� întreprinderea 

familial� a achizi�ionat carburan�i pentru care nu de�ine documente care s� justifice 
consumul �i, în consecin��, au respins la deducere TVA în sum� de .....................  

Contestatoarea nu depune documente emise conform legii, cum ar fi foi de 
parcurs, ordine de deplasare, bonuri de consum, rapoarte de produc�ie sau orice ale 
alte documente legale, prin care s� fac� dovada c� acel consum de carburant este real, 
este aferent activit��ii desf��urate �i este în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

 Întreprinderea familial� anexeaz� o serie de a�a-zise justific�ri, respectiv 
ni�te înscrisuri întocmite de contribuabil, care îmbrac� forma unor declara�ii, listate 
identic din punct de vedere al con�inutului, care difer� doar prin data înscris� în 
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acestea �i care sunt semnate de .................... �i �tampilate, nefiind completate �i de 
c�tre cei care au utilizat efectiv combustibilul. 

De asemenea, în aceste înscrisuri, se precizeaz� c� ifronul �i înc�rc�torul 
frontal lucreaz� în dou� schimburi a câte 16 ore pe zi �i un consum de carburant de 
6l/h �i c� astfel se justific� consumul carburantului. 

În textul acestor anexe nu se fac referiri stricte la consumul de carburant 
aferent fiec�rei zile în care a fost folosit acesta, din textul anexelor reie�ind c� 
întreprinderea familial� consum� zilnic aceea�i cantitate de combustibil. 

Mai mult decât atât, contestatoarea nu depune documente, completate 
conform prevederilor legale, din care s� rezulte utilizarea combustibilului pentru 
interesul firmei �i care s� justifice realitatea consumului de combustibil pentru 
interesul firmei, produc�ia rezultat� în urma acestor consumuri, nedovedind astfel 
faptul c� acesta a fost folosit în activitatea sa. 
 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, precizeaz� expres c�: 
 
„Art. 6 
(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 

momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-

financiar� care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-
un document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 
 

• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, 

 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere. 

 
Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
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(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 
la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

 
„Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�. 

Din coroborarea textelor de lege men�ionate, se re�ine c� simpla 
înregistrare în contabilitate a unor documente de achizi�ie nu este suficient� pentru 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�, contribuabilul având obliga�ia s� demonstreze 
c� bunurile sunt destinate utiliz�rii opera�iunilor sale taxabile. 

Pentru justificarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, 
contribuabilul are obliga�ia justific�rii c� bunurile au fost achizi�ionate pentru a fi 
utilizate în scopul opera�iunilor sale taxabile.  

Contestatorul nu demonstreaz� cu documente legal întocmite c� a utilizat 
combustibilul aprovizionat în interesul afacerii, a�a cum sus�ine, acesta prezentând în 
sus�inerea contesta�iei ni�te înscrisuri care îmbrac� forma unor declara�ii.  
 

• Conform prevederilor cap. II lit. A pct. 4 �i lit. B pct. 14 �i pct. 15 din 
Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea �i conducerea 
eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, 

 
“II. Organizarea eviden�ei contabile în partid� simpl� 
A. Dispozi�ii generale 
4. Contribuabilii pot utiliza toate formularele prev�zute în prezentele 

norme metodologice sau numai o parte din acestea, în func�ie de elementele 
specifice activit��ii desf��urate. 

[…] 
 
B. Norme generale privind documentele justificative �i financiar-

contabile 
[…] 
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14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele 
elemente principale, prev�zute în structura formularelor aprobate: 

    - denumirea documentului; 
    - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii 

economico-financiare (când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este 

necesar, �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-

financiare efectuate; 
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care 

r�spund de efectuarea opera�iunii; 
    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 

opera�iunilor în documente justificative. 
15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� 

în partid� simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în 
cazurile în care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele legale în 
vigoare”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, în func�ie de elementele specifice 

activit��ii desf��urate contribuabilii pot utiliza toate formularele prev�zute de Ordinul 
ministrului finan�elor publice nr. 1040/200 sau o parte acestora. 

De asemenea, pentru a dobândi calitatea de documente justificative, 
documentele trebuie s� cuprind� în mod obligatoriu o serie de elemente principale �i 
s� furnizeze toate informa�iile prev�zute în normele legale în vigoare. 

 
• Referitor la formularul “bon de consum”, în anexa 2 din Ordinul ministrului 

finan�elor publice nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele 
financiar-contabile, se precizeaz� c�: 

 
“BON DE CONSUM 
(Cod 14-3-4A) 
BON DE CONSUM 
(colectiv - Cod 14-3-4/aA) 
 
1. Serve�te ca: 
    - document de eliberare din magazie a materialelor; 
    - document justificativ de sc�dere din gestiune; 
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate. 
2. Se întocme�te în dou� exemplare, pe m�sura lans�rii, respectiv 

eliber�rii materialelor din magazie pentru consum, de c�tre compartimentul 
care efectueaz� lansarea, pe baza programului de produc�ie �i a consumurilor 
normate, sau de c�tre alte compartimente ale unit��ii, care solicit� materiale 
pentru a fi consumate. 
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Bonul de consum se poate întocmi într-un exemplar în condi�iile 
utiliz�rii tehnicii de calcul. 

Bonul de consum (colectiv), în principiu, se întocme�te pe formulare 
separate pentru materialele din cadrul aceluia�i cont de materiale, loc de 
depozitare �i loc de consum. 

[…] 
3. Circul�: 
    - la persoanele autorizate s� semneze pentru acordarea vizei de 

necesitate (ambele exemplare); 
    - la persoanele autorizate s� aprobe folosirea altor materiale, în 

cazul materialelor înlocuitoare; 
    - la magazia de materiale, pentru eliberarea cantit��ilor prev�zute, 

semnându-se de predare de c�tre gestionar �i de primire de c�tre delegatul care 
prime�te materialele (ambele exemplare); 

    - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea 
înregistr�rilor în contabilitatea sintetic� �i analitic� (ambele exemplare). 

4. Se arhiveaz� la compartimentul financiar-contabil. 
5. Con�inutul minimal obligatoriu de informa�ii al formularului este 

urm�torul: 
    - denumirea unit��ii; 
    - denumirea formularului; 
    - produsul/lucrarea (comanda); norma; buc��i lansate; 
    - num�rul documentului; data eliber�rii (ziua, luna, anul); num�rul 

comenzii; 
    - denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, 

dimensiunea); cantitatea necesar�; U/M; cantitatea eliberat�; 
    - pre�ul unitar; valoarea, dup� caz; 
    - data �i semn�tura gestionarului �i a primitorului”. 
 
Din aceste prevederi legale rezult� c� bonul de consum este un document 

justificativ de eliberare din magazie a materialelor, de sc�dere din gestiune �i de 
înregistrare în contabilitate. 

Acesta trebuie s� cuprind� o serie de elemente obligatorii, printre care 
num�rul documentului, cantitatea necesar�, data �i semn�tura gestionarului �i a 
primitorului, etc. 

Se re�ine astfel c�, pentru justificarea consumului de carburant sunt 
necesare întocmirea unor documente emise conform prevederilor legale �i care 
trebuie s� con�in� o serie de elemente obligatorii �i s� fie semnate de c�tre toate 
persoanele implicate, respective gestionarul �i primitorul. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� societatea a dedus 

TVA aferent� achizi�iei de carburant f�r� a face dovada cu documente c� acesta a fost 
consumat în interesul afacerii, rezult� c� în mod legal organele fiscale au respins la 
deducere TVA în sum� de ...................., drept pentru care urmeaz� a se respinge ca 
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neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia formulat� cu privire la 
aceast� sum�. 

 
4. Referitor la suma contestat� de ...................., reprezentând TVA 

respins� la rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� .................... 
avea dreptul s� deduc� TVA aferent� achizi�iei de bunuri �i servicii, în condi�iile 
în care nu de�ine documente întocmite conform prevederilor legale, care s� dea 
dreptul la deducere. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale nu au acordat dreptul 

la deducerea sumei de ...................., aferent� unei baze impozabile în sum� de 
...................., reprezentând achizi�ii de bunuri �i servicii pe baz� de bonuri fiscale. 

Contestatoarea sus�ine c� are dreptul la deducerea TVA, motivând c� 
reprezint� bunuri achizi�ionate pe baz� de bonuri fiscale. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 
„Art. 146 
Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 

impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost 

ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
prestate în beneficiul s�u de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� 
emis� în conformitate cu prevederile art. 155; 

[…] 
(2) Prin norme se vor preciza cazurile în care documentele sau 

obliga�iile, altele decât cele prev�zute la alin. (1), se vor prezenta sau îndeplini 
pentru a justifica dreptul de deducere a taxei”. 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� pentru a-�i putea exercita 

dreptul de deducere, contribuabilul trebuie s� îndeplineasc� o serie de condi�ii, 
respectiv pentru bunurile achizi�ionate, trebuie s� de�in� o factur� care s� fie emis� în 
conformitate cu prevederile art. 155. 

 
• Referitor la aplicarea prevederilor art. 146 alin. 1 din Codul fiscal, în 

Hot�rârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la pct. 46 
alin. 1 �i 2, se precizeaz� c�: 

 
„Norme metodologice: 
46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului 

original al documentelor prev�zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal, inclusiv 
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facturi transmise pe cale electronic� în condi�iile stabilite la pct. 73, care s� 
con�in� cel pu�in informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu 
excep�ia facturilor simplificate prev�zute la pct. 78. Facturile transmise prin 
po�ta electronic� sunt considerate facturi în original. [...] 

(2) Pentru carburan�ii auto achizi�iona�i, deducerea taxei poate fi 
justificat� cu bonurile fiscale emise conform Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia agen�ilor economici de a utiliza aparate 
de marcat electronice fiscale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea cump�r�torului �i 
num�rul de înmatriculare a autovehiculului. Prevederile acestui alineat se 
completeaz� cu cele ale pct. 45^1”. 

 
Din textele de lege men�ionate rezult� c� pentru justificarea dreptului de 

deducere a TVA, contribuabilii trebuie s� de�in� exemplarul original al facturii, care 
trebuie s� fie completat conform prevederilor art. 155 din Codul fiscal. 

De asemenea, se stipuleaz� c�, dreptul de deducere a TVA se poate 
justifica �i cu bonurile fiscale, dar numai în cazul achizi�ion�rii de carburan�i auto, iar 
acestea trebuie s� fie emise conform prevederilor OUG 28/1999. 

Din textele de lege citate �i analizate la acest cap�t de cerere se 
concluzioneaz� c� TVA aferent� achizi�iilor de bunuri este deductibil� fiscal doar 
dac� îndepline�te o serie de condi�ii, respectiv s� aib� la baz� documente justificative 
(în cazul de fa�� factura în original sau bonul fiscal, numai în cazul achizi�ion�rii de 
carburan�i) care s� fie completate conform legii, iar bunurile s� fie achizi�ionate 
pentru activitatea firmei �i s� fie în proprietatea acesteia.  

Astfel, rezult� c� pentru a se putea deduce TVA, aceast� tax� trebuie s� fie 
consemnat� într-un document legal, iar opera�iunea reflectat� în acel document 
trebuie s� fie real� �i pentru desf��urarea activit��ii firmei. 

Facem precizarea c�, din punct de vedere legal, a�a dup� cum rezult� din 
textele de lege citate mai sus, justificarea deducerii taxei se face numai pe baza 
exemplarului original al facturii, care trebuie s� fie completat� conform legii. Singura 
excep�ie este aceea c� justificarea deducerii taxei se poate face pe baz� de bonuri 
fiscale, dar numai în situa�ia achizi�ion�rii de carburant. 

Deoarece petenta a achizi�ionat în baza bonului fiscal o serie de bunuri �i 
nu carburant, aceasta nu are dreptul la deducerea TVA aferent� achizi�iei acestora, 
dreptul de deducerea TVA f�cându-se în baza facturii. Rezult� astfel c� opera�iunile 
nu au avut la baza înregistr�rilor în contabilitate documente justificative, conform 
prevederilor legale. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� petenta a dedus 

TVA aferent� achizi�iei de bunuri în baza unor bonuri fiscale �i nu a unor facturi, 
rezult� c� în mod legal organul fiscal a respins la deducere TVA în sum� de 
.................... aferent� acestor achizi�ii, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia formulat� cu privire la 
aceast� sum�. 
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Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 145 alin. 2 lit. a �i art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, pct. 46 alin. 1 �i 2 din Hot�rârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, referitor la aplicarea prevederilor art. 146 alin. 1 din Codul fiscal, art. 6 
din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, art. 64, art. 65, art. 106 alin. 1, art. 
206 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cap. II lit. A pct. 
4 �i lit. B pct. 14 �i pct. 15 din Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1040 din 8 
iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea �i 
conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, anexa 2 din Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 3512 din 27 
noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile, coroborate cu prevederile 
art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 

 
                                  DECIDE: 

 
 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente a 
contesta�iei formulate de ...................., din localitatea ...., str. …………, jude�ul 
Suceava, împotriva m�surilor stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de ...................., reprezentând 
TVA respins� la rambursare. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 


