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Direc� ia General�  a Finan�elor Publice a Jude�ului Harghita 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 73  din    2011 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

SC X SRL, ………………… 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita  

sub nr………….……./2011 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice, prin 
adresa nr. …………./2011, asupra contesta�iei formulate de SC X SRL – CIF 
RO…………………, cu sediul în ………………, str. ..............., Nr. …….., Jude�ul 
Harghita. 

Contesta�ia este formulat� împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ………/2010 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. F-HR ……./2010, emise de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin care s-a stabilit obliga�ii fiscale suplimentare în 
sum� total� de ……... lei, reprezentând 

- ………. lei  taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
- ………..lei major�ri �i penalit��i de întârziere aferente TVA 

suplimentar. 
 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 (1) din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205, art.209 (1) �i art.207 
(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal� - republicat în M.O. partea 
I nr.513/31.07.2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. SC X SRL, prin contesta�ia înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� sub nr………/2010, solicit� desfiin�area în întregime a Deciziei de impunere 
nr. ……/2010 pentru suma de ……….. lei TVA �i major�ri de întârziere în cuantum 
de ……….. lei, ca fiind nelegal� invocând urm�toarele motive: 

Societatea precizeaz�, c� în urma verific�rile efectuate au rezultat c� 
SC X SRL a beneficiat de lucr�rile executate de SC Y SRL conform facturii nr. 
…/2008, în valoare total� de …………. lei din care TVA de ……… lei, executantul 
fiind în insolven�� judiciar�. În aceste condi�ii, societatea subscris� a dedus în mod 
nelegal TVA aferent facturii fiscale, suma de ………….. lei. 
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Societatea contestatar� consider� c� stabilirea TVA suplimentar în 
sarcina societ��ii s-a f�cut în mod nelegal în urma interpret�rii gre�ite a prevederilor 
art.160 din Legea nr.571/2003 �i a prevederilor Normelor de Metodologice din 2004 
de aplicare a Legii nr.571/2003. 

Sus�ine c� inspectorii fiscali au aplicat în mod gre�it prevederile art. 160 
alin.2, lit. b din Legea nr. 571/2003, având în vedere c� în cauz� de fa�� nu se 
poate vorbi de prestarea de servicii sau de livrarea de bunuri, a�a cum se prevede 
în alin. 2 lit. b, ci de executarea lucr�ri de construc�ii, îns� acest domeniu nu intr� în 
sfera de aplicabilitate a prevederilor art. 160 alin. 2 lit. b, în urma modific�rilor 
intervenite prin adobtarea OUG 106/2007. 

În baza contractului încheiat între SC Y SRL �i societatea subscris�, s-a 
efectuat în beneficiul societ��ii subscrise anumite lucr�ri de construc�ii pentru care 
executantul a emis Factura fiscal� nr…/2008. 

În urma emiterii facturii, TVA aferent a devenit exigibil�, iar obliga�ia de 
plat� a acesteia i-a revenit SC Y SRL, societate care a func�ionat în continuare, 
chiar dac� s-a aflat în perioada de observa�ie, a�a cum prevede Legea nr. 85/2006. 

Intrarea în faliment a SC Y SRL a avut loc numai la data de 10 mai 
2010, când judec�torul sindic a respins planul de reorganizare a societ��ii �i a 
dispus lichidarea patrimoniului acesteia. 

Deci, în perioada de 14.04.2008-10.05.2010, societatea Y SRL s-a aflat 
în perioada de observa�ie, f�r� ca activitatea acesteia s� fie suspendat�, din care 
rezult� c� o activitate normal� ca în cazul celorlalte societ��i comerciale numai sub 
îndrumarea administratorului judiciar. 

În alte ordine de idei, sociatatea contestatar� arat� c� în momentul 
emiterii facturii, societatea subscris� nu a avut cuno�tin�� de faptul c� SC Y SRL se 
afl� în procedura de insolven��, având în vedere faptul c� administratorul judiciar 
nu ne-a informat în acest sens, cu toate c�, între p�r�i s-a încheiat un contract de 
execu�ie lucr�ri, iar derularea contractelor în perioada de observa�ie este în mod 
obligatoriu supervizat� de administratorul judiciar conform art. 86 alin. 1 din Legea 
nr. 85/2006 privind procedura insolven�ei. 

Obliga�ia de a informa pe societatea subscris� despre starea de 
insolven�� a executantului lucr�rilor îi revenea, fie societ��ii SC Y SRL, fie 
administratorului judiciar, în prezent lichidatorul judiciar Z. 

În acest sens, societatea contestatar� arat� c� în situa�ia respectiv� 
este vorba de executarea unor lucr�ri succesive, care s-au derulat în anii 2007, 
2008, astfel nu este în fa�a unei singure facturi fiscale emis� de c�tre o societate 
aflat� în perioada de observa�ie.  

Dat fiind faptul c� în aceast� situa�ie, atât lucr�rile de construc�ii, cât �i 
emiterea facturii fiscale intervine în cursul anului 2008, m�surile de simplificare nu 
erau aplicabile pentru acest domeniu. 

În final societatea contestatar� arat� c� în cazul în care inspectorii 
fiscali constat� c� nu s-a respectat prevederile art. 160 alin. 2 lit. b din Legea nr. 
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571/2003, în ceea ce prive�te aplicarea m�surii simplificare, atunci pct. 82/6, a�a 
cum a fost modificat� prin HG 1620/2009 prevede m�surile pe care furnizorul �i 
beneficiarul trebuie s� le ia, adic� se impun în sarcina furnizorului �i a beneficiarului 
obliga�ia de corectare a opera�iunilor �i a aplic�rii tax�rii inverse conform 
prevederilor Normelor Metodologice din 2004, f�r� a impune în sarcina 
beneficiarului obliga�ia de pl��i a doua oar� TVA aferent facturii, ceea ce este 
evident nelegal. 

 �inând cont de faptul c� societatea X SRL contest� legalitatea stabilirii 
obliga�iilor fiscale suplimentare (TVA) în valoare de ……… lei, astfel nu este de 
acord nici cu stabilirea sumei de ………. lei major�ri �i penalit��i de întârziere. 

 
II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. F-HR ……. din 2010, care a stat 

la baza emiterii Deciziei de impunere nr……./2010, organele de inspec�ie fiscal� 
din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal�, au constatat urm�toarele: 

Perioada supus� verific�rii: 01.07.2008 - 31.12.2008 
Din verific�rile efectuate au rezultat c� SC X SRL a efectuat achizi�ii de 

lucr�ri de la SC Y SRL conform Facturii nr. …/2008 în valoare de …….. lei din care 
TVA de ………. lei, firma fiind în insolven�� judiciar� pe perioada verificat�. 

 Organele fiscale nu a acceptat la deducere TVA aferent acestor 
achizi�ii pe motiv, c� furnizorul nu a aplicat taxarea invers� nerespectând 
prevederile art.160 alin.2 lit.b din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

 Dup� diferen�a de TVA stabilit� suplimentar în suma de ………. lei, s-a 
mai calculat major�ri de întârziere în suma de ………… lei �i penalit��i de întârziere 
în suma de ………….. lei. 

 
  III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, 
motivele prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei precum 
�i actele normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatara �i 
organele de inspec�ie fiscal�, se re�ine: 
 

1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……….. lei, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� în mod legal organele de inspec�ie 
fiscal� nu au acordat societ��ii drept de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� înscris� în facturi primite de la furnizorul pentru care s-a deschis 
procedura de insolven�� pentru care nu a aplicat m�surile de simplificare, în 
condi�iile în care neaplicarea m�surilor de simplificare este sanc�ionat�, 
potrivit legii, de organele de inspec�ie fiscal� prin obligarea societ��ii 
beneficiare la rectificarea opera�iunilor �i aplicarea tax�rii inverse. 

 
În fapt, în data de 30.09.2008, SC X SRL �i-a exercitat dreptul de 

deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în suma de …………. lei, înscris� în factura 



 4 

fiscal� nr. ………/2008 emis� de SC Y SRL, societate care începând cu data 
25.04.2008 s-a aflat în insolven�� judiciar�. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat �i stabilit c� societatea a 
dedus nejustificat taxa pe valoarea ad�ugat� în aceast� sum�, aferent� facturii 
primite de la SC Y SRL, întrucât societatea furnizoare avea obliga�ia s� aplice 
m�surile de simplificare – taxarea invers�, nerespectând prevederile art.160 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

În drept, la art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare la data efectu�rii opera�iunilor, 
sunt reglementate m�surile de simplificare, potrivit c�rora: 
     „(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: [...] 

b) bunurile �i/sau serviciile livrate ori prestate de sau c�tre 
persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolven��, cu excep�ia 
bunurilor livrate în cadrul comer�ului cu am�nuntul;[...] 

(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.[...] 
     (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). 

  Potrivit prevederilor legale enun�ate mai sus, pentru serviciile prestate 
de sau c�tre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolven��, care 
sunt înregistra�i în scopuri de TVA, au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare, 
situa�ie în care pe facturile emise furnizorii/prestatorii trebuie s� înscrie men�iunea 
„taxare invers�”, f�r� s� înscrie taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, iar beneficiarii 
pentru facturile primite vor înscrie taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� în decontul 
de TVA, eviden�iind-o atât ca tax� pe valoarea ad�ugat� colectat� cât �i ca tax� pe 
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valoarea ad�ugat� deductibil�, respectiv pentru opera�iunile supuse m�surilor de 
simplificare nu se face plata taxei pe valoarea ad�ugat� între furnizor �i beneficiar. 

Mai mult, legiuitorul, în cadrul aceluia�i articol, vine cu preciz�ri 
suplimentare, potrivit c�rora, atât furnizorii/prestatorii cât �i beneficiarii sunt �inu�i 
responsabili în egal� m�sur� de aplicarea acestor prevederi, precizând în mod 
expres situa�ia în care furnizorul/prestatorul nu respect� prevederile privind taxarea 
invers�, caz în care beneficiarul este obligat s� fac� aplica�iunea acesteia, 
respectiv s� nu fac� plata taxei pe valoarea ad�ugat� c�tre furnizor/prestator, s� 
înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea „taxare invers�” în factura primit� �i s� 
eviden�ieze taxa pe valoarea ad�ugat� atât ca tax� colectat� cât �i ca tax� 
deductibil� în decontul de TVA, îndeplinind astfel obliga�iile prev�zute la alin.(3). 

Totodat�, la alin.(7) al pct.82 din Normele metodologice de aplicare a 
art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în forma aplicabil� la data efectu�rii 
opera�iunilor, este stipulat� sanc�ionarea de c�tre organele fiscale a neaplic�rii 
m�surilor de simplificare prin obligarea atât a furnizorilor/ prestatorilor cât �i a 
beneficiarilor la rectificarea opera�iunilor �i aplicarea tax�rii inverse, potrivit c�reia: 

„(7) Neaplicarea m�surilor de simplificare prev�zute de lege va fi 
sanc�ionat� de organele fiscale prin obligarea furnizorilor/prestatorilor �i a 
beneficiarilor la rectificarea opera�iunilor �i aplicarea tax�rii inverse conform 
prevederilor din prezentele norme.”, 

iar, potrivit alin.(8) al aceluia�i punct din Normele metodologice de aplicare a 
art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 

„(8) În situa�ia în care organele fiscale competente, cu ocazia verific�rilor 
efectuate, constat� c� pentru bunurile prev�zute la art. 160 alin. (2) din Codul 
fiscal, nu au fost aplicate m�surile de simplificare prev�zute de lege, vor obliga 
beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea 
înregistr�rii contabile 4426 = 4427 �i înregistrarea în decontul de tax� pe 
valoarea ad�ugat� întocmit la finele perioadei fiscale în care controlul a fost 
finalizat, la rândurile de regulariz�ri.[…]” 

Astfel, potrivit acestor prevederi legale, neaplicarea m�surilor de 
simplificare prev�zute de lege este sanc�ionat� de organele fiscale prin obligarea 
furnizorilor/prestatorilor �i a beneficiarilor la rectificarea opera�iunilor �i aplicarea 
tax�rii inverse, iar în situa�ia în care organele de inspec�ie fiscal�, cu ocazia 
verific�rilor efectuate, constat� c� nu au fost aplicate m�surile de simplificare 
pentru bunurile pentru care legea fiscal� prevede aplicarea acesteia, vor obliga 
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beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea 
înregistr�rii contabile 4426 = 4427 �i înregistrarea în decontul de tax� pe valoarea 
ad�ugat� întocmit la finele perioadei fiscale în care controlul a fost finalizat, la 
rândurile de regulariz�ri. 

Întrucât facturarea s-a realizat f�r� respectarea de c�tre furnizor a 
prevederilor art.160 din Codul fiscal, respectiv acesta a colectat tax� pe valoarea 
ad�ugat� pentru opera�iunile în cauz�, situa�ie prev�zut� de legiuitor în cadrul 
aceluia�i articol la alin.(5) �i f�când aplica�iunea prevederilor acestui alineat, în care 
este stipulat� expres obligarea beneficiarului în aceast� situa�ie de a aplica 
taxarea invers�, respectiv s� nu fac� plata taxei pe valoarea ad�ugat� c�tre 
furnizor, s� înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea „taxare invers�” în factura primit� 
�i s� eviden�ieze taxa pe valoarea ad�ugat� atât ca tax� colectat� cât �i ca tax� 
deductibil� în decontul de TVA, astfel SC X SRL era obligat� s� refuze plata taxei 
pe valoarea ad�ugat� aferent� facturilor emise de furnizorul pentru care s-a 
deschis procedura de insolven�� �i s� aplice taxarea invers�, conform legii. 

Totu�i, întrucât nici beneficiarul nu a respectat prevederile legale expres 
stipulate, organul fiscal competent, în atare situa�ie, trebuia s� fac� 
aplica�iunea prevederilor pct.82 alin.(8) din Normele metodologice de aplicare 
a art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. 
nr.44/2004, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, respectiv s�  oblige 
societatea la stornarea taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea 
înregistr�rii contabile 4426 = 4427 �i înregistrarea în decontul de tax� pe 
valoarea ad�ugat� întocmit la finele perioadei fiscale în care controlul a fost 
finalizat, la rândurile de regulariz�ri. 

Mai mult, de la data ader�rii, legisla�ia român� a fost armonizat� cu 
Directiva a 6-a a CEE, iar prin Tratatul de Aderare, �ara noastr� s-a obligat s� 
respecte aquis-ul comunitar, inclusiv deciziile Cur�ii de Justi�ie Europene. Prin 
urmare, potrivit deciziei Cur�ii Europene de Justi�ie C-95/07 �i C-96/07 Ecotrade 
Spa, paragraful 62 unde Curtea a statuat c� „În ceea ce prive�te obliga�iile care 
decurg din articolul 18 alineatul (1) litera (d) din A �asea directiv�, de�i este 
adev�rat c� aceast� dispozi�ie permite statelor membre s� stabileasc� formalit��ile 
privind exercitarea dreptului de deducere în situa�ia tax�rii inverse, nerespectarea 
acestora de c�tre persoana impozabil� nu poate s� o priveze de dreptul s�u 
de deducere.” 

Din analiza raportului de inspec�ie fiscal� se re�ine c� organele de 
inspec�ie fiscal� au procedat la diminuarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
……………….. lei dedus� de societate aferent� facturii primite de la SC Y  SRL, 
societate pentru care la data de 25.04.2008 s-a deschis procedura de insolven��, 
limitându-se la invocarea nerespect�rii de c�tre SC X SRL a prevederilor art.160 
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din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, f�r� îns� s� fac� aplica�iunea prevederilor pct.82 alin.(8) din Normele 
metodologice de aplicare a art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în forma 
aplicabil� la data opera�iunilor. 

Prin urmare având în vedere cele precizate mai sus, documentele 
anexate la dosarul cauzei, prevederile legale în vigoare, precum �i faptul c� din 
raportul de inspec�ie fiscal� nu rezult� motivele pentru care organele de inspec�ie 
fiscal� nu au f�cut aplica�iunea prevederilor pct.82 alin.(8) din Normele 
metodologice de aplicare a art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în temeiul 
art.216 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 

„(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.” 

se vor desfiin�a decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentar de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. …./2010 emis� de Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal�, Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice, pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de ……….. lei, urmând ca 
organele de inspec�ie fiscal�, printr-o alt� echip� decât cea care a întocmit actul de 
control contestat, s� reanalizeze dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
înscris� în factur� în cauz� �i s� fac� aplica�iunea tuturor prevederilor legale 
incidente situa�iei de fapt a�a cum s-a re�inut prin prezenta decizie.   

2. Referitor la major�rile de întârziere aferente obliga�iilor fiscale 
contestate, având în vedere prevederile art. 47 (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, conform c�reia „Desfiin�area total� sau par�ial�, potrivit legii, 
a actelor administrative prin care s-au stabilit crean�e fiscale principale atrage 
desfiin�area total� sau par�ial� a actelor administrative prin care s-au stabilit 
crean�e fiscale accesorii aferente crean�elor fiscale principale anulate, chiar dac� 
acestea au devenit definitive în sistemul c�ilor administrative de atac”, precum �i 
principiul de drept “accesorium sequitur principalem”, se vor desfiin�a decizia 
de impunere nr. ……./2010 �i pentru major�rile �i penalit��iile de întârziere 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………….. lei.   

  
  

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 206, art. 209, art. 213 �i art. 216  din Ordonan�a Guvernului nr. 
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92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se 
 

DECIDE 

 
Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. …./2010, pentru suma total� 
de ………….. lei, reprezentând: 

- …………lei  taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
- …………lei major�ri �i penalit��i de întârziere aferente TVA 

suplimentar, 
urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, printr-o alt� echip� decât cea care a 
întocmit actul de control contestat, s� reanalizeze situa�ia  de fapt  pentru aceea�i 
perioad�  �i pentru acelea�i  opera�iuni  care au  f�cut  obiectul deciziei de 
impunere contestate, în sensul  celor  re�inute  în  prezenta decizie.  

 
  Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Harghita, în termen de 6 
luni de la comunicare, potrivit procedurii legale. 
 

 
   DIRECTOR EXECUTIV, 

                              
 
 
 
 

�EF BIROU CONTESTA�II, 


