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D E C I Z I A NR. 2788/929/10.11.2014 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL, 
înregistrat� la D.G.R.F.P.Timi�oara sub nr.x/12.08.2014 

 
 
 
 
 
 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 

Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de A.J.F.P. x - Serviciul Inspec�ie Fiscal� 
Persoane Juridice 3 prin adresa nr.x/06.08.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub 
nr.x/12.08.2014, asupra contesta�iei formulat� SC x SRL, CUI x cu sediul în x, str. x, nr.x, 
jud. x. 

 
SC x SRL contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr. x/24.06.2014 emis� în baza 
constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. x/24.06.2014, pentru suma de x lei 
reprezentând: 

- x lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-   x lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-     x lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, este autentificat� cu semnatura �i �tampila reprezentantului legal. 

 Constatând c� în spe�� sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i modific�rile 
ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei.  

 
I. Prin contesta�ia formulat� SC x SRL se îndreapt� împotriva Deciziei de de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane juridice nr. x/24.06.2014, solicitând anularea acesteia. 

Contestatoarea arat� c� diferen�a stabilit� suplimentar de plat� a TVA-ului în sum� 
total� de x lei �i accesorii în sum� de x lei, se compune din respingerea la rambursare a 
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TVA - ului din zece deconturi de TVA cu op�iune de rambursare, sume solicitate pe 
perioada anilor 2012-2014. 

De asemenea, arat� c� organele de inspec�ie fiscal� au mai emis �i o decizie 
privind nemodificarea bazei de impunere nr.x/24.06.2014 prin care nu stabile�te nici o 
sum� de plat� suplimentar� pe perioada anilor 2009-2011, considerând în acest mod c� 
solicitarea sumelor de rambursat este legal�. 

Contestatoarea arat� c� motivele de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�ii sunt 
atât de ordin procedural cât �i de înc�lcare a legisla�iei fiscale în domeniu de c�tre 
inspectorii fiscali, astfel: 

1. Controlul fiscal efectuat nu s-a realizat la sediul SC x SRL �i nici la punctul de 
desfacere �i vânzare al societ��ii, acesta fiind realizat la sediul firmei de contabilitate care 
nu a putut s� pun� la dispozi�ia organelor de control contracte de vânzare-cumparare, 
comenzi, documente care s� ateste existenta înc�perilor în care se depoziteaz� 
materialele de construc�ii, aceste documente reg�sindu-se la sediul societ��ii verificate. 

2. Conform legii, inspectorii aveau obliga�ia legal� de a solicita acordul 
contribuabilului pentru realizarea inspec�iei fiscale în alt loc decât la sediul contribuabilului 
cu acordul scris al acestuia. 

3. Faptul c� societatea nu are declarate puncte de lucru la Registrul Comer�ului �i 
nu are salaria�i, aceasta activitate realizând-o asocia�ii, nu constituie conform legii un 
temei legal în vederea respingerii ramburs�rilor de TVA. 

4. Nedeclararea unui punct de lucru al societ��ii nu s-a datorat exclusiv asocia�ilor 
societ��ii controlate, ci a faptului c� imobilul în care se g�se�te depozitat� marfa este 
ipotecat în favoarea CEC BANK, iar ace�tia nu �i-au dat acordul în vederea subînchirierii 
sau comod�rii spa�iului existent. 

5. Toate aceste puncte de vedere, contestatoarea sus�ine c� le-a precizat în scris 
atunci când au fost solicitate conform anexa nr.1, anexat�. 

Motivele în drept pentru care contestatoarea nu este de acord cu stabilirea de 
obliga�ii fiscale suplimentare constau în urm�toarele: 

6. Suma de X lei stabilit� suplimentar la plat�, reprezentând debit TVA este 
aferenta facturii nr.X31.03.2012 a SC X SRL reprezentând avans materiale 
pentru care inspectorii fiscali nu acord� deductibilitate, invocând faptul c� 
achizi�ionarea de materiale de construc�ii nu a avut la baza nici un contract de 
vanzare-cumparare, comand� sau alt� întelegere între p�r�i, societatea nu are 
înregistrate �i declarate puncte de lucru, nu are salaria�i, iar sediul social al SC X SRL se 
reg�se�te în cadrul aceleia�i adrese, adresa 
reprezentând �i domiciliul de re�edin�a al administratorului. 

Pentru nici unul din argumentele invocate nu se argumenteaz� pe text de lege 
încalcarea clar� a legisla�iei fiscale �i încadrarea juridic� a faptei, concluziile fiind pure 
p�reri. 

7. S-a respins la rambursare suma de X lei din factura nr.1 din 31.05.2012 
reprezentând materiale de construc�ii, deoarece materialele de construc�ii nu au putut fi 
identificate în factura considerând c� acestea nu sunt destinate utiliz�rii în folosul realiz�rii 
de opera�iuni taxabile, iar factura nu cuprinde informa�iile prev�zute de art.155 
alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile ulterioare aduse 
acestora. 

Cump�rarea materialelor de construc�ii s-a realizat cu scopul de a realiza opera�iuni 
taxabile iar detalierea materialelor de construc�ii s-a realizat pe baza avizului de înso�ire al 
m�rfii anexat facturii. 

8. Aferent perioadei octombrie 2012 organele de inspec�ie fiscal� resping la 
rambursare suma de x lei reprezentând avans materiale de construc�ii sume achitate 
prin mai multe facturi în numerar, avans stins prin achizi�ionarea de materiale de 
construc�ii cu factura din 07.10.2012 f�r� a detalia ce fel de materiale de construc�ii se 
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vând, de�i facturile de materiale de construc�ii sunt înso�ite de avize de înso�ire a m�rfii 
existente la sediul societ��ii, de care inspectorii nu �in cont deoarece nu au efectuat 
controlul la sediul declarat. 

9. Începând cu perioada 01.11.2012 pân� la data de 31.03.2014 toate ramburs�rile 
de TVA sunt stabilite ca obliga�ii suplimentare de plat� în sum� total� de x lei 
explica�iile date de organele de inspec�ie fiscal� sunt f�r� temei juridic, respectiv "achizi�iile 
de m�rfuri concretizate prin facturi emise de diferi�i furnizori interni au ca adres� de livrare 
localitatea: X, str.Z nr.S, societatea verificat� neavand înregistrate puncte de lucru, 
depozite, puncte de desfacere �i salaria�i". 

Astfel, c� accesând aplica�ia "fiscnet.ro" s-a constatat c� adresa de livrare coincide 
cu cea a punctului de lucru al SC X SRL, iar în virtutea art.11 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal cu modific�rile si complet�rile ulterioare, organele de control au 
constatat c� societatea verificat� nu justific� ramburs�rile de TVA. 

În baza art.11 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal l-a care fac referire 
organele de inspec�ie fiscal�, au reconsiderat tranzac�ia ca s� î�i motiveze propriile p�reri 
personale. 

Contestatoarea consider� nelegal� reconsiderarea acestor tranzac�ii atât timp cât 
între cele dou� societ��ii s-au realizat tranzac�ii comerciale de X lei pentru care SC X SRL 
a achitat un TVA de peste X lei. 

În vederea sus�inerii celor prezentate în contesta�ie ca de altfel înaintate organelor 
de inspec�ie fiscal� în cadrul discu�iei finale pe marginea proiectului la raportul de inspec�ie 
fiscal�, contestatoarea anexeaz� la contesta�ie: 

- acordul de utilizare a spa�iului comercial situat în strada X nr.Xdin X; 
- fi�a contului 4111.00001 a SC X SRL prin care se demonstreaz� c� SC X SRL a 

facturat pe perioada anilor 2009-2014 un volum de vânz�ri de X lei �i a încasat de la 
acesta X lei. 

- contractul de vânzare-cump�rare m�rfuri nr.1 din data de 15.04.2009 între cele 
dou� societ��i. 

- fi�a contului 401.00039 a furnizorului SC X SRL de unde rezulta stonarea 
avansurilor. 

- decizia de impunere �i raportul de inspec�ie fiscal� care a stat la baza emiterii 
deciziei. 

 
Fa�� de cele prezentate, contestatoarea solicit� anularea deciziei de impunere �i  

exonerarea de la plata obliga�iilor fiscale stabilite suplimentar. 
 
 
II. Ca urmare a verific�rii documentelor prezentate de contribuabil, organele de 

inspec�ie fiscal� au constatat deficien�e care au fost consemnate în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. X/24.06.2014 în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X/24.06.2014. 

 
1. Pentru perioada 01.01.2012-31.05.2012, societatea a înregistrat TVA de 

rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET - X/25.06.2012, solu�ionat cu control ulterior. 

În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 
deduce eronat TVA în sum� de X lei (X %) aferent facturii nr.X/31.03.2012 emis� de SC X 
SRL în valoare total� de X lei, reprezentând „avans materiale de construc�ii”.  

În conformitate cu art.134^2 alin.(2) lit.(b) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, ce precizeaz� c� exigibilitatea taxei 
intervine: 
   „a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator; 
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    b) la data la care se încaseaz� avansul, pentru pl��ile în avans efectuate înainte de data 
la care intervine faptul generator. Avansurile reprezint� plata par�ial� sau integral� a 
contravalorii bunurilor �i serviciilor, efectuat� înainte de data livr�rii ori prest�rii acestora;", 
organele de inspec�ie fiscala au constatat ca aceasta factura nu reprezint� un avans 
încasat.”, organele de inspe�ie fiscal� au constatat c� aceast� factur� nu reprezint� un 
avans încasat. 

Analizând factura în cauz�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� urm�toarele: 
- la rubrica „denumirea produselor/serviciilor", nu se specific� în ce constau 

materialele de construc�ii, respectiv denumirea �i cantitatea bunurilor livrate; 
- la rubrica 3 „date privind expedi�ia", nu se specific� mijlocul de transport cu care s-

a realizat transportul de materiale, numele delegatului; 
În ce prive�te tranzac�ia comercial� între furnizorul SC X SRL (RO X) �i societatea 

verificat� SC X SRL  (X) în calitate de client, organele de inspec�ie fiscal� fac urm�toarele 
men�iuni: 

- achizi�ionarea de „materiale de construc�ii", nu a avut la baza niciun contract de 
vânzare - cump�rare, comanda sau alt� în�elegere scris� între p�r�i; 

- la data tranzac�iei (martie 2012) �i pân� în prezent (iunie 2014) conform aplica�iei 
„fiscnet.ro" �i „mfinante.ro”, gestionate de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� �i 
Ministerul de Finan�e, SC X SRL nu are înregistrate �i declarate puncte de lucru (puncte 
de aprovizionare/desfacere); 

- potrivit documentelor financiar-contabile prezentate de societatea verificat�, 
aceasta nu are salaria�i angaja�i;  

-SC XI SRL în calitate de client �i SC X SRL în calitate de furnizor, au înregistrate 
sediul social în cadrul aceleia�i adrese, respectiv: localitatea X, str. Z, nr.Z, adresa ce 
reprezint� �i domiciliul de re�edin�� al administratorului. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în luna mai 2012, 
societatea verificat� deduce eronat TVA în sum� de Z lei (Z lei x 24%) aferent� facturii 
seria X nr.1/3.1.05.2012, emis� de SC X SRL (RO X) în valoare total� de X lei, 
reprezentând „materiale de construc�ii".  În nota de recep�ie m�rfuri nr.X/31.05.2012 la 
rubrica „denumire articole” se precizeaz� „mate„ iar la cantitate „1 buc” f�r� a se identifica 
ce „materiale de construc�ii" intr� în gestiunea societ��ii verificate. 

Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� men�iunile stabilite mai sus, Ia factura 
nr.X/31.03.20.12 emis� de SC X SRL sunt valabile �i pentru factura seria X 
nr.1/31.05.2012, emis� de SC X SRL . 

Fa�� de cele prezentate organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a 
înc�lcat prevederile art.128 alin.(1), art.145 alin.(2) lit.a), art.146 alin.(1) lit.a), art.155 
alin.(5) lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� de TVA de plat� în sum� 
de X lei, pentru care s-a calculat accesorii în sum� total� de X lei, din care dobânzi în 
sum� de X lei �i penalit��i de întârziere în sum� de X lei. 

 
2. Pentru perioada 01.06.2012-31.10.2012, societatea a înregistrat TVA de 

rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET - X2012/24.11.2012, solu�ionat cu control ulterior. 

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în luna 
octombrie 2012, societatea verificat� deduce TVA în sum� de X lei (X lei x 24%) aferent� 
facturilor seria X nr.X/01.10.2012, nr.X/02.10.2012, nr.X/03.10.2012, nr. X/04.10.2012, 
nr.X/04.10.2012, nr.X/04.10.2012, nr.X/06.10.2012 emise de SC X SRL (RO X în valoare 
total� de X lei, reprezentând „avans materiale de construc�ii”. 

Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� pl��ile acestor facturi se realizeaz� prin 
casa în aceea�i zi în care se emit facturile. În data de 07.10.2012 conform facturii seria X 
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nr.40, societatea verificat� storneaz� avansul de X Iei (X lei + X lei tva) �i înregistreaz� 
suma de X lei (X lei + X lei tva) reprezentând „materiale de construc�ii", recep�ia 
realizându-se conform NIR nr.9/07.10.2012 în contul de m�rfuri (371) f�r� a se detalia ce 
fel de materiale de construc�ii au intrat în gestiune. 

Astfel, analizând factura în cauz�, organele de inspec�ie fiscal� fac urm�toarele 
preciz�ri: 

- la rubrica „denumirea produselor/serviciilor” nu se specific� în ce constau 
materialele de construc�ii, respectiv denumirea �i cantitatea bunurilor livrate; 

 - la rubrica „date privind expedi�ia", nu se specific� mijlocul de transport cu care s-a 
realizat transportul de materiale, numele delegatului;  

În ce prive�te tranzac�ia comercial� între furnizorul SC X SRL (ROX) �i societatea 
verificata SC X SRL (X) în calitate de client, organele de inspec�ie fiscal� fac urm�toarele 
men�iuni: 

- achizi�ionarea de „materiale de construc�ii”, nu a avut la baz� niciun contract de 
vânzare-cump�rare, comanda sau alt� în�elegere scris� între p�r�i; 

- la data tranzac�iei (octombrie 2012) �i pân� în prezent (iunie 2014) conform 
aplica�iei „fiscnet.ro" �i „mftnante.ro", gestionate de Agen�ia Na�ional� de Administrare 
Fiscala �i Ministerul de Finan�e, SC X SRL, nu are înregistrate �i declarate puncte de lucru 
(puncte de aprovizionare/desfacere); 

- potrivit documentelor financiar-contabile prezentate de societatea verificat�, 
aceasta nu are salaria�i angaja�i;  

- SC XI SRL în calitate de client �i SC X SRL în calitate de furnizor, au înregistrate 
sediul social în cadrul aceleia�i adrese, respectiv: localitatea X, str. X, nr.X, adresa ce 
reprezint� �i domiciliul de re�edin�� al administratorului (SC XSRL). 

Fa�� de cele prezentate organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a 
înc�lcat prevederile art.128 alin.(1), art.145 alin.(2) lit.a), art.146 alin.(1) lit.a), art.155 
alin.(5) lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o diferen�� de TVA de plat� în sum� 
de X lei, pentru care s-au calculat accesorii în sum� total� de X lei, din care dobânzi în 
sum� de X lei �i penalit��i în sum� de X lei. 

 
3. Pentru perioada 01.11.2012-31.03.2013, societatea a înregistrat TVA de 

rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET - X2013/25.04.2013, solu�ionat cu control ulterior. 

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
achizi�iile de m�rfuri concretizate prin facturi emise de diferi�i furnizori interni au ca „adres� 
de livrare” localitatea X, str. X, nr.X, societatea verificat� neavând înregistrate puncte de 
lucru (depozite, puncte de desfacere, etc.) �i salaria�i. 

Accesând aplica�ia „fiscnet.ro” gestionat� de Agen�ia Na�ionala de Administrare 
Fiscala �i Ministerul de Finan�e, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� adresa de 
livrare men�ionat� mai sus reprezint� punct de lucru declarat de SC X SRL (RO Z). 

Având în vedere faptul c� societatea nu de�ine puncte de lucru �i salaria�i, 
coroborat cu faptul c� „adresa de livrare„ a m�rfurilor achizi�ionate de societatea verificat� 
figureaz� ca punct de lucru declarat pentru clientul principal SC X SRL  RO Z) �i în virtutea 
art.11 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu justific� rambursarea 
de TVA în sum� de X lei, întrucât în practic� ea ac�ioneaz� ca un intermediar. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu respect� 
prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, �i au stabilit o diferen�� de plat� reprezentând TVA în sum� de X 
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lei, pentru care s-au calculat accesorii în sum� de X lei, din care dobânzi în sum� de X lei 
�i penalit��i de întârziere în suma de X lei.  

În luna februarie 2013 conform decontului INTERNT-X-2013/25.03.2013 societatea 
înregistreaz� la rândul 16 „ Regulariz�ri taxa colectat�" TVA în sum� de - X lei pentru care 
societatea nu a prezentat documente justificative. 

Fa�� de cele prezentate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat ca societatea a 
înc�lcat prevederile art.156 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, ce prevede; „(1) Persoanele impozabile stabilite în 
România trebuie s� �in� eviden�e corecte �i complete ale tuturor opera�iunilor efectuate în 
desf��urarea activit��ii lor economice", stabilind o diferen�� suplimentar� de TVA de plat� 
în sum� de X lei, pentru care s-au calculat accesorii în sum� de X Iei, din care dobânzi în 
sum� de X lei �i penalit��i de întârziere în sum� de X lei. 

 
4. Pentru perioada 01.04.2013-30.04.2013, societatea a înregistrat TVA de 

rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET - X 2013/25.05.2013, solu�ionat cu control ulterior.  

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
achizi�iile de m�rfuri concretizate prin facturi emise de diferi�i furnizori interni au ca „adres� 
de livrare” localitatea X, str. X, nr.X, societatea verificat� neavând înregistrate puncte de 
lucru (depozite, puncte de desfacere, etc.) �i salaria�i. 

Accesând aplica�ia „fiscnet.ro" gestionat� de Agen�ia Na�ionala de Administrare 
Fiscala �i Ministerul de Finan�e, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� adresa de 
livrare men�ionat� mai sus reprezint� punct de lucru declarat de SC X SRL (RO X). 

Având în vedere faptul c�, societatea nu de�ine puncte de lucru �i salaria�i, 
coroborat cu faptul c� „adresa de livrare„ a m�rfurilor achizi�ionate de societatea verificat� 
figureaz� ca punct de lucru declarat pentru clientul principal SC X SRL  �i în virtutea art.11 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu justific� rambursarea 
de TVA în sum� de X lei, întrucât în practic� aceasta ac�ioneaz� ca un intermediar. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu respect� 
prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile 
si complet�rile ulterioare, �i au stabilit o diferen�� de TVA de plat� în sum� de X lei, pentru 
care s-au calculat accesorii în sum� de X lei, din care dobânzi în sum� de X lei �i penalit��i 
de întârziere în suma de X lei.  

 
5. Pentru perioada 01.05.2013-30.06.2013, societatea a înregistrat TVA de 

rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET - X-2013/25.07.2013, solu�ionat cu control ulterior. 

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
achizi�iile de m�rfuri concretizate prin facturi emise de diferi�i furnizori interni au ca „adres� 
de livrare” localitatea X, str.X, nr.X, societatea verificat� neavând înregistrate puncte de 
lucru (depozite, puncte de desfacere, etc.) �i salaria�i. 

Accesând aplica�ia „fiscnet.ro” gestionat� de Agen�ia Na�ionala de Administrare 
Fiscala �i Ministerul de Finan�e, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� adresa de 
livrare men�ionat� mai sus reprezint� punct de lucru declarat de SC X SRL (RO X). 

Având în vedere faptul c�, societatea nu de�ine puncte de lucru �i salaria�i, 
coroborat cu faptul c� „adresa de livrare„ a m�rfurilor achizi�ionate de societatea verificat� 
figureaz� ca punct de lucru declarat pentru clientul principal SC X SRL �i în virtutea art.11 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu justific� rambursarea 
de TVA în sum� de X lei, întrucât în practic� ea ac�ioneaz� ca un intermediar. 
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Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu respect� 
prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile 
si complet�rile ulterioare, �i au stabilit o diferen�� de TVA de plat� în sum� de X lei, pentru 
care s-au calculat accesorii în sum� de X lei, din care dobânzi în sum� de X lei �i penalit��i 
de întârziere în sum� de X lei.  

 
6. Pentru perioada 01.07.2013-31.07.2013, societatea a înregistrat TVA de 

rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET - X2013/24.08.2013, solu�ionat cu control ulterior. 

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
achizi�iile de m�rfuri concretizate prin facturi emise de diferi�i furnizori interni au ca „adres� 
de livrare” localitatea X, str. X, nr.X, societatea verificat� neavând înregistrate puncte de 
lucru (depozite, puncte de desfacere, etc.) �i salaria�i. 

Accesând aplica�ia „fiscnet.ro" gestionat� de Agen�ia Na�ionala de Administrare 
Fiscala �i Ministerul de Finan�e, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� adresa de 
livrare men�ionat� mai sus reprezint� punct de lucru declarat de SC X SRL (RO Z). 

Având în vedere faptul c�, societatea nu de�ine puncte de lucru �i salaria�i, 
coroborat cu faptul c� „adresa de livrare„ a m�rfurilor achizi�ionate de societatea verificat� 
figureaz� ca punct de lucru declarat pentru clientul principal SC X SRL �i în virtutea art.11 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu justific� rambursarea 
de TVA în sum� de lei, întrucât în practic� ea ac�ioneaz� ca un intermediar. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu respect� 
prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile 
si complet�rile ulterioare, �i au stabilit o diferen�� de TVA de plat� în sum� de X lei, pentru 
care s-au calculat accesorii în sum� de X lei, din care dobânzi în sum� de X lei �i penalit��i 
de întârziere în suma de X lei.  

 
7. Pentru perioada 01.08.2013-31.08.2013, societatea a înregistrat TVA de 

rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET - X-2013/25.09.2013, solu�ionat cu control ulterior. 

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
achizi�iile de m�rfuri concretizate prin facturi emise de diferi�i furnizori interni au ca „adres� 
de livrare” localitatea X, str. X, nr.X societatea verificat� neavând înregistrate puncte de 
lucru (depozite, puncte de desfacere, etc.) �i salaria�i. 

Accesând aplica�ia „fiscnet.ro” gestionata de Agen�ia Na�ionala de Administrare 
Fiscala �i Ministerul de Finan�e, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� adresa de 
livrare men�ionat� mai sus reprezint� punct de lucru declarat de SC X SRL (RO X). 

Având în vedere faptul c� societatea nu de�ine puncte de lucru �i salaria�i, 
coroborat cu faptul c� „adresa de livrare„ a m�rfurilor achizi�ionate de societatea verificat� 
figureaz� ca punct de lucru declarat pentru clientul principal SC X SRL �i în virtutea art.11 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu justific� rambursarea 
de TVA în sum� de lei, întrucât în practic� ea ac�ioneaz� ca un intermediar. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu respect� 
prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile 
si complet�rile ulterioare, �i au stabilit o diferen�� de TVA de plat� în sum� de lei, pentru 
care s-au calculat accesorii în sum� de X lei, din care dobânzi în sum� de X lei �i penalit��i 
de întârziere în suma de X lei.  
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8. Pentru perioada 01.09.2013-30.09.2013, societatea a înregistrat TVA de 
rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET - X-2013/24.10.2013, solu�ionat cu control ulterior. 

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
achizi�iile de m�rfuri concretizate prin facturi emise de diferi�i furnizori interni au ca „adres� 
de livrare” localitatea X, str. X, nr.X societatea verificat� neavând înregistrate puncte de 
lucru (depozite, puncte de desfacere, etc.) �i salaria�i. 

Accesând aplica�ia „fiscnet.ro" gestionat� de Agen�ia Na�ionala de Administrare 
Fiscala �i Ministerul de Finan�e, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� adresa de 
livrare men�ionat� mai sus reprezint� punct de lucru declarat de SC X SRL (RO X). 

Având în vedere faptul c�, societatea nu de�ine puncte de lucru �i salaria�i, 
coroborat cu faptul c� „adresa de livrare„ a m�rfurilor achizi�ionate de societatea verificat� 
figureaz� ca punct de lucru declarat pentru clientul principal SC X SRL �i în virtutea art.11 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu justific� rambursarea 
de TVA în sum� de X lei, întrucât în practic� ea ac�ioneaz� ca un intermediar. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu respect� 
prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile 
si complet�rile ulterioare, �i au stabilit o diferen�� de TVA de plat� în sum� de X lei, pentru 
care s-au calculat accesorii în sum� de X lei, din care dobânzi în sum� de X lei �i penalit��i 
de întârziere în suma de X lei. 

 
9. Pentru perioada 01.10.2013-30.12.2013, societatea a înregistrat TVA de 

rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET - X-2014/26.01.2014, solu�ionat cu control ulterior. 

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
achizi�iile de m�rfuri concretizate prin facturi emise de diferi�i furnizori interni au ca „adres� 
de livrare” localitatea X, str. X, nr., societatea verificat� neavând înregistrate puncte de 
lucru (depozite, puncte de desfacere, etc.) �i salaria�i. 

Accesând aplica�ia „fiscnet.ro" gestionat� de Agen�ia Na�ionala de Administrare 
Fiscala �i Ministerul de Finan�e, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� adresa de 
livrare men�ionat� mai sus reprezint� punct de lucru declarat de SC X SRL (RO Z). 

Având în vedere faptul c� societatea nu de�ine puncte de lucru �i salaria�i, 
coroborat cu faptul c� „adresa de livrare„ a m�rfurilor achizi�ionate de societatea verificat� 
figureaz� ca punct de lucru declarat pentru clientul principal SC X SRL �i în virtutea art.11 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu justific� rambursarea 
de TVA în sum� de X lei, întrucât în practic� ea ac�ioneaz� ca un intermediar. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu respect� 
prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile 
si complet�rile ulterioare, �i au stabilit o diferen�� de TVA de plat� în sum� de X lei, pentru 
care s-au calculat accesorii în sum� de X lei, din care dobânzi în sum� de X lei �i penalit��i 
de întârziere în suma de X lei. 

 
10. Pentru perioada 01.01.2014-28.02.2014, societatea a înregistrat TVA de 

rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET- X-2014/25.03.2014, solu�ionat cu control ulterior. 

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
achizi�iile de m�rfuri concretizate prin facturi emise de diferi�i furnizori interni au ca „adres� 
de livrare” localitatea X, str. X nr.X, societatea verificat� neavând înregistrate puncte de 
lucru (depozite, puncte de desfacere, etc.) �i salaria�i. 
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Accesând aplica�ia „fiscnet.ro" gestionat� de Agen�ia Na�ionala de Administrare 
Fiscala �i Ministerul de Finan�e, organele de inspec�ie fiscal� au constatat ca adresa de 
livrare men�ionat� mai sus reprezint� punct de lucru declarat de SC X SRL (RO X). 

Având în vedere faptul c� societatea nu de�ine puncte de lucru �i salaria�i, 
coroborat cu faptul c� „adresa de livrare„ a m�rfurilor achizi�ionate de societatea verificat� 
figureaz� ca punct de lucru declarat pentru clientul principal SC X SRL �i în virtutea art.11 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu justific� rambursarea 
de TVA în sum� de X lei, întrucât în practic� ea ac�ioneaz� ca un intermediar. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu respect� 
prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile 
si complet�rile ulterioare, �i au stabilit o diferen�� de TVA de plat� în sum� de X lei, pentru 
care s-au calculat accesorii în sum� de X lei, din care dobânzi în sum� de X lei �i penalit��i 
de întârziere în suma de X lei. 

 
11. Pentru perioada 01.03.2014-31.03.2014, societatea a înregistrat TVA de 

rambursat în sum� de X lei, conform decontului de TVA cu op�iune de rambursare nr. 
INTERNET - X-2014/23.04.2014, solu�ionat cu control anticipat. 

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
achizi�iile de m�rfuri concretizate prin facturi emise de diferi�i furnizori interni au ca „adres� 
de livrare” localitatea X, str. X, nr.X societatea verificat� neavând înregistrate puncte de 
lucru (depozite, puncte de desfacere, etc.) �i salaria�i. 

Accesând aplica�ia „fiscnet.ro" gestionat� de Agen�ia Na�ionala de Administrare 
Fiscala si Ministerul de Finan�e, organele de inspec�ie fiscal� au constatat ca adresa de 
livrare men�ionat� mai sus reprezint� punct de lucru declarat de SC X SRL (RO X). 

Având în vedere faptul c� societatea nu de�ine puncte de lucru �i salaria�i, 
coroborat cu faptul c� „adresa de livrare„ a m�rfurilor achizi�ionate de societatea verificat� 
figureaz� ca punct de lucru declarat pentru clientul principal SC X SRL RO X �i în virtutea 
art.11 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu justific� rambursarea 
de TVA în sum� de X lei, întrucât în practic� ea ac�ioneaz� ca un intermediar. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu respect� 
prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile 
si complet�rile ulterioare, �i nu au dat drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de X lei. 

 
III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 

prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare �i de organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� 

suplimentar �i accesorii în sum� de X lei, 
cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul de Solu�ionare Contesta�ii este dac� contestatoarea poate 
beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� 
în facturi emise de diver�i furnizori, în condi�iile în care facturile fiscale nu con�in 
toate informa�iile prev�zute de lege �i nu a demonstrat c� bunurile respective sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. 
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În fapt, contestatoarea a beneficiat de rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de X lei, cu control ulterior �i a solicitat pentru luna marie 2014 rambursarea TVA în 
sum� de X lei, cu control anticipat. 

În urma verific�rilor efectuate organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�: 

- în sum� de X lei aferent� facturii emise de SC X SRL, reprezentând „avans 
marf�”, întrucât aceasta nu reprezint� un avans încasat, iar la rubrica „denumirea 
produselor/serviciilor” nu se specific� în ce constau materiale de construc�ii, la rubrica 
„date privind expedi�ia nu se specific� mijlocul de transport cu care s-a realizat transportul, 
numele delegatului; 

- în sum� de X lei aferent� facturilor emise de SC X SRL, reprezentând materiale 
de construc�ii, întrucât la rubrica „denumirea produselor/serviciilor” nu se specific� în ce 
constau materiale de construc�ii, la rubrica „date privind expedi�ia nu se specific� mijlocul 
de transport cu care s-a realizat transportul, numele delegatului, iar în notele de recep�ie 
nu se detaliaz� ce fel de materiale de construc�ii au intrat în gestiunea societ��ii; 

- în sum� de X lei aferent� facturilor emise de diver�i furnizori interni care au 
înscris� adres� de livrare localitatea X, str.X, nr.X, aceasta fiind adresa punctului de lucru 
al clientului SC X SRL, contestatoarea neavând înregistrate puncte de lucru �i salaria�ii. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, contestatoarea nu a respectat 

prevederile art.128 alin.(1), art.145 alin.(2), art.146 alin.(1) lit.a), art.155 alin.(5) lit.h), 
art.156 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, stabilind o diferen�� suplimentar� de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� total� 
de X lei, pentru care s-au calculat accesorii în sum� de X lei (major�ri de 
întârziere/dobânzi în sum� de X lei �i penalit��i de întârziere în sum� de X lei). 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
Art. 11  
„(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în în�elesul prezentului cod, 

autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie care nu are un scop economic 
sau pot reîncadra forma unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iei. 
În cazul în care tranzac�iile sau o serie de tranzac�ii sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu 
vor fi considerate ca f�când parte din domeniul de aplicare al conven�iilor de evitare a 
dublei impuneri. Prin tranzac�ii artificiale se în�elege tranzac�iile sau seriile de tranzac�ii 
care nu au un con�inut economic �i care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor 
practici economice obi�nuite, scopul esen�ial al acestora fiind acela de a evita impozitarea 
ori de a ob�ine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.” 

 
Rezult� c� art.11 alin.(1) din Codul fiscal consacr�, principiul prevalentei 

economicului asupra juridicului, al realit��ii economice, în baza c�ruia autorit��ile fiscale au 
dreptul s� analizeze orice opera�iune (tranzac�ie) nu numai din punct de vedere juridic, ci 
�i din punct de vedere al scopului economic urm�rit de contribuabil. În acest spirit, o 
tranzac�ie normal� din punct de vedere juridic, poate s� nu fie luat� în considerare sau s� 
fie reîncadrat� din punct de vedere economic, în scopul aplic�rii legii fiscale. 

 
Art. 128  
„(1) Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca 

�i un proprietar.” 
 
Art.145 
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„(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;” 
 
Art. 146  
„(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 ori 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  [...];” 

 
Art.155 
„(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
h) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum �i 

particularit��ile prev�zute la art.125^1 alin.(3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii 
intracomunitare de mijloace de transport noi;” 

 
De asemenea, la art.6 alin.(1) din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
„(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. ” 

 
Potrivit prevederilor O.M.E.F. nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, 

Anexa 2: 
 

“NOT� DE RECEP�IE �I CONSTATARE DE DIFEREN�E (Cod 14-3-1A) 
 1. a) Serve�te ca: 
- document pentru recep�ia bunurilor aprovizionate; 
- document justificativ pentru înc�rcare în gestiune; 
- document justificativ de înregistrare în contabilitate. 
[...] 
  5. Con�inutul minimal obligatoriu de informa�ii al formularului este urm�torul: 
  - denumirea unit��ii; 
  - denumirea, num�rul �i data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; 
  - num�rul facturii/avizului de înso�ire al m�rfii etc., dup� caz; 
  - num�rul curent; denumirea bunurilor recep�ionate; U/M; cantitatea conform 
documentelor înso�itoare; cantitatea recep�ionat�, pre�ul unitar de achizi�ie �i valoarea, 
dup� caz; 
 - numele, prenumele �i semn�tura membrilor comisiei de recep�ie, în condi�iile în care se 
face recep�ia m�rfii primite direct de la furnizor sau data primirii în gestiune �i semn�tura 
gestionarului în situa�ia în care apar diferen�e;” 

 
Potrivit prevederilor legale sus men�ionate, se re�ine c� orice persoan� impozabil� 

înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru a beneficia de dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, trebuie s� justifice c� bunurile care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciile care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în 
beneficiul s�u de o alt� persoan� impozabil�, de asemenea înregistrat� în scopuri de TVA 
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�i trebuie s� de�in� documente care cuprind în mod obligatoriu informa�iile prev�zute de 
legiuitor la articolele din legea fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� este 
condi�ionat de utilizarea bunurilor/serviciilor achizi�ionate în folosul opera�iunilor taxabile 
ale persoanei impozabile. Astfel, justificarea bunurilor/serviciilor ca fiind destinate 
opera�iunilor sale taxabile revine persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe 
valoarea ad�ugat� care a achizi�ionat bunurile/serviciile respective. 

 
În cazul în spe��, se re�ine c� contestatoarea a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� 

aferent� facturilor fiscale emise de SC X SRL, care nu con�in toate elementele prev�zute 
de lege, respectiv de pe facturi emise de diver�i furnizori care au înscrise adresa punctului 
de lucru declarat al clientului, SC X SRL. 

Având în vedere c� societatea contestatoare nu are declarate puncte de lucru la 
Oficiul Registrului Comer�ului, nu are salaria�i, dar realizeaz� tranzac�ii importante de 
marf� pentru care î�i exercit� dreptul de deducere a TVA, corelat cu faptul c� marfa 
ajunge de la furnizorii SC XSRL direct la punctul de lucru declarat de SC X SRL, clientul 
principal al acesteia, organele de inspec�ie fiscal� au reconsiderat aceste tranzac�ii, 
constatând c� SC X SRL ac�ioneaz� în practic� ca un intermediar. 

 
Urmare a celor prezentate mai sus, se re�ine c�, pentru exercitarea dreptului de 

deducere societatea trebuie s� fac� dovada calit��ii de documente justificative înregistrate, 
potrivit prevederilor Legii contabilit��ii nr.82/1991 �i a normelor invocate mai sus, întrucât 
persoanele impozabile au obliga�ia eviden�ierii corecte �i complete a tuturor opera�iunilor 
efectuate în desf��urare activit��ii economice �i a consemn�rilor tuturor documentelor care 
stau la baza înregistr�rilor în contabilitate, potrivit art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Având în vedere cele re�inute mai sus, cump�r�torul, respectiv persoana 

impozabil� care achizi�ioneaz� marf� pe baza de facturi �i accept� înregistrarea lor în 
eviden�a contabil� ca documente justificative pentru opera�iunile taxabile pe care le 
efectueaz�, nu poate fi f�cut r�spunz�tor de faptele furnizorului, dar este r�spunz�tor de 
primirea �i înregistrarea în eviden�a contabil� a unor documente întocmite 
necorespunz�tor, incomplete, care nu sunt în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, cunoa�terea, aplicarea �i respectarea actelor normative fiind obligatorie în egal� 
m�sur� atât pentru furnizor cât �i pentru beneficiar, acesta din urm� având obliga�ia s� 
solicite documente legal aprobate �i s� verifice �i modul de completare a documentelor în 
care s-a consemnat livrarea bunurilor, pentru a putea beneficia de deductibilitatea taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor efectuate. 

 
Mai mult, se re�ine �i faptul c�, în ce prive�te posibilitatea deducerii TVA în cazul în 

care documentele justificative cuprind informa�ii sau men�iuni incomplete, Decizia 
nr.V/15.01.2007 a Înaltei Cur�i de Casatie �i Justitie, a decis: 

“[...] în aplicarea corect� a dispozi�iilor înscrise în art. 21 alin .(4) lit. f) �i în art.145 
alin. (8) lit. a) �i b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum �i în art. 6 alin. (2) 
din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, [...] taxa pe valoarea ad�ugat� nu poate fi 
dedus� �i nici nu se poate diminua baza impozabil� la stabilirea impozitului pe profit în 
situa�ia în care documentele justificative prezentate nu con�in sau nu furnizeaz� toate 
informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru 
care se solicita deducerea TVA". 

 
Prin urmare, dreptul de deducere a TVA se exercita în baza facturilor fiscale 

completate în mod obligatoriu cu toate datele prevazute de formular, înregistrarea în 
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evidenta contabila a unor facturi care nu contin toate datele prevazute a fi completate în 
mod obligatoriu, ducând la sanctionarea societ��ii cu pierderea dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� facturilor respective. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, rezult� c� organele de inspec�ie fiscal� în 

mod legal nu au acordat drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� �i au stabilit taxa 
pe valoarea ad�ugat� suplimentar în sum� de X lei, motiv pentru care contesta�ia 
formulat� de SC X SRL se va respinge ca neîntemeiat� pentru acest cap�t de cerere. 

 
Întrucât, în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei pe valoarea 

ad�ugat�, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente referitoare la modul de calcul al 
major�rilor �i penalit��ilor de întârziere, SC X SRL datoreaz� �i suma de X lei, cu titlu de 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit, respectiv suma de X lei cu titlu de 
penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venit, conform principiului de drept 
“accesoriul urmeaz� principalul”. 

 
Referitor la argumentul contestatoarei potrivit c�reia controlul nu s-a realizat la 

sediul SC X SRL �i nici la punctul de desfacere �i vânzare a societ��ii, ci la sediul firmei de 
contabilitate care nu a putut pune la dispozi�ie contracte de vânzare-cump�rare, comenzi, 
documente care s� ateste existen�a înc�perilor în care se depoziteaz�, organele de 
inspec�ie fiscal� în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei nr.X/06.08.2014 
precizeaz� c�, atât Registrul unic de control, cât �i documentele financiar-contabile 
aferente perioadei verificate au fost puse la dispozi�ie la sediul social al firmei care 
conduce contabilitatea, respectiv Z SRL, la ini�iativa administratorului �i a firmei de 
contabilitate, f�r� a exista obiec�iuni la momentul începerii inspec�iei fiscale �i nici pe 
perioada desf��ur�rii acesteia cu privire la locul ales. 

Potrivit prevederilor art.103 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se precizeaz�: 

“(1) Inspec�ia fiscal� se desf��oar�, de regul�, în spa�iile de lucru ale 
contribuabilului. Contribuabilul trebuie s� pun� la dispozi�ie un spa�iu adecvat, precum �i 
logistica necesar� desf��ur�rii inspec�iei fiscale.” 

coroborat cu prevederile pct.100.1 din H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
care stipuleaz�: 

„100.1. Prin spa�iul adecvat necesar desf��ur�rii inspec�iei fiscale se în�elege 
asigurarea unui spa�iu în limita posibilit��ilor contribuabilului, dup� caz, dotat cu necesarul 
minim de birotic� �i care s� permit� p�strarea în siguran�� a documentelor primite pentru 
inspec�ia fiscal� sau elaborate de c�tre organele de inspec�ie fiscal�. În cazul în care 
contribuabilul nu poate asigura un spa�iu corespunz�tor, va anun�a în scris �i motivat 
organul de inspec�ie fiscal� competent.” 

De asemenea, din declara�iei pe proprie r�spundere dat� de reprezentantul 
societ��ii la încheierea inspec�iei fiscale (anexa 1 la raportul de inspec�ie fiscal�) rezult� c� 
au fost puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal� toate documentele, care au fost 
restituite în totalitate la finalizarea inspec�iei fiscale.  

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia nedeclarare punctelor 

de lucru nu s-a datorat asocia�iilor societ��ii, aceasta nu poate fi re�inut în sus�inerea 
cauzei, întrucât prevederile Legii nr.31/1990 privind societ��ile comerciale, precizeaz�: 

 
Art. 5 
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 “(1) Societatea în nume colectiv sau în comandit� simpl� se constituie prin contract 
de societate, iar societatea pe ac�iuni, în comandit� pe ac�iuni sau cu r�spundere limitat� 
se constituie prin contract de societate �i statut. 

[...] 
 (6) Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii 

sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori.” 
 
  Art. 6 
 “(1) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant 

in constituirea societatii sunt considerati fondatori.” 
 
Art. 7 
 “Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu 

raspundere limitata va cuprinde: 
[...] 
 g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati 

fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile 
pentru infiintarea lor ulterioar�, dac� se are în vedere o atare infiintare;” 

 
Mai mult, argumentele din contesta�ie au fost prezentate �i în “Prezentarea 

punctului de vedere al contribuabilului din Raportul de inspec�ie fiscal�”, unde organele de 
inspec�ie fiscal� au r�spuns pentru fiecare dintre acestea. Totodat�, acestea nu sunt de 
natur� s� modifice �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� cuprinse în 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/24.06.2014 care au stat la baza emiterii Deciziei de 
impunere nr.X/24.06.2014. 

 
2. Referitor la suma de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� �i X lei 

reprezentând accesorii aferente, 
cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor Publice 

Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este dac� se poate pronun�a pe 
fond asupra obliga�iei fiscale de plat� sus men�ionate, în condi�iile în care 
contestatoarea nu prezint� motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care 
î�i întemeiaz� contesta�ia. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în luna februarie 2013 

contestatoarea înregistreaz� la rândul 16 „Regulariz�ri taxa colectat� „ TVA în sum� de - 
X lei, pentru care nu a prezentat documente justificative. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fical� au constatat c� au fost înc�lcate 
prevederile art.156 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, stabilind o diferen�� suplimentar� de plat� în sum� de X lei, pentru 
care s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei �i penalit��i de întârziere în sum� 
de X lei.  

 
În drept, sunt incidente prevederile art.206 alin.(1) �i art. 213 alin.(1) �i alin.(5) din 

O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�:   

 
     „Art. 206 
     Forma �i con�inutul contesta�iei 
     [...] 
     c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; „ 
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De asemenea, sunt incidente �i prevederile pct.2.5 din Ordinul nr.2.906/2014 

privind aprobarea Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, 
care precizeaz�: 
         „2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatoarei cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv” 

iar la pct. 11.1 din acela�i act normativ: 
“11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 

          b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de 
drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii”. 

  
Având în vedere cele anterior re�inute, faptul ca societatea contestatore nu aduce 

niciun argument �i nu depune niciun document de natur� s� combat� constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal�, contesta�ia SC XSRL urmeaz� a fi respins� ca nemotivat� 
pentru cap�tul de cerere privind TVA în suma de X lei �i accesorii aferente în sum� de X 
lei. 

 
 
Pentru considerentele re�inute în con�inutul deciziei, în baza art.216 alin. (1) 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 
 
 

 1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. X/24.06.2014 emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
X/24.06.2014 pentru suma total� de X lei reprezentând: 

- Z lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-   Z lei - dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-     Z lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
2. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� de SC Z SRL împotriva 

Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. X/24.06.2014 emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. F-
X/24.06.2014 pentru suma total� de X lei reprezentând: 

- X lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-    X lei - dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-    X lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
 
Prezenta decizie se comunic� la : 

                                                   - SC X SRL 
                                                   - A.J.F.P.X - Inspec�ie Fiscal�  
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Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� 
potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 

X 
 

 
 


