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D E C I Z I E  NR. 1618/610/30.06.2014 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de X  înregistrat� la Direc�ia General� 

Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara sub nr.X/06.05.2014 
 

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

Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor 
Publice Timi� - Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 1, prin adresa 
nr.X/05.05.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P.Timi�oara sub nr.X/06.05.2014, asupra 
contesta�iei formulat� de X, cod de înregistrare fiscal� RO X, nr. înmatriculare 
Registrul Comer�ului – Legea nr.X/2009, cu sediul în localitatea X, str. X, nr.X, jud. X.  
 

X contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X/26.03.2014 emis� în baza constat�rilor din Raportul 
de inspec�ie fiscal� nr.X/26.03.2014, pentru suma de X lei reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar. 

 
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, raportat la data comunic�rii actelor administrativ fiscale -
08.04.2014, conform confirm�rii de primire anexate �i înregistrarea contesta�iei la 
A.J.F.P. Timi� în data 16.04.2014, potrivit amprentei �tampilei aplicat� pe contesta�ie.  

 
 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. X se îndreapt� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� nr.X/26.03.2014, în baza Raportului de Inspec�ie Fiscal� 
nr.X/26.03.2014, invocând urm�toarele motive: 

Contestatoarea arat� c� prin Raportul de Inspec�ie Fiscal� X/26.03.2014, 
organele de inspec�ie fiscal� sus�in faptul c� în zona X �i X din perimetrul X, 
produc�iile medii la ha realizate în anul 2013, nu se încadreaz� în produc�iile realizate 
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în zon�, conform adresei emis� de Direc�ia pentru Agricultur� jude�ean� X, la 
produc�ia de porumb �i floarea-soarelui. 

Contestatoarea arat� c� organele de inspec�ie fiscal� au procedat Ia 
determinarea bazei impozabile, aferente produc�iei realizate sub produc�ia medie a 
zonei, comunicat� de DAJ X, prin adresa X/14.02.2014. 

Astfel, prin înmul�irea diferen�elor dintre produc�ia medie/ha ob�inut� de 
societate, fa�� de produc�ia medie ob�inut� de alte societ��i din zon�, cu suprafa�a 
cultivat� �i cu pre�ul mediu, a rezultat o baz� impozabil� suplimentar� în sum� de X 
lei, c�reia îi corespunde o TVA colectat� în sum� de X lei. 

De asemenea, contestatoarea arat� c� organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� în data de 15.11.2013 a fost întocmit avizul nr. X-X de c�tre X pentru SC 
X SRL, unde s-a livrat cantitatea de X kg m�z�riche �i s�mân�� de lucern� în cantitate 
de X kg, f�r� a se întocmi factura pentru s�mân�a de lucerna. 

Astfel c�, în timpul inspec�ei fiscale a fost colectat� o TVA în sum� de X lei (X 
kg x X lei/kg  x 24% = X lei) 

 
Contestatoarea, precizeaz� c� în conformitate cu art 67 (1) din Codul de 

procedur� fiscal� O.G nr. 92/2003, „organul fiscal stabile�te baza de impunere �i 
obliga�ia fiscal� de plat� aferent�, prin estimarea rezonabil� a bazei de impunere, 
folosind orice prob� �i mijloc de prob� prev�zute de lege, ori de câte ori acesta nu 
poate determina situa�ia fiscal� corect�". 

În privin�a stabilirii prin estimare a bazei de impunere conform O.G nr. 92/2003, 
reactualizat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, contestatoarea sus�ine c�  
aceasta se efectueaz� când organele fiscale constat� c� eviden�ele fiscale sau 
contabile ori declara�iile fiscale sunt incorecte, incomplete, precum �i în situa�ia în care 
acestea nu exist� sau nu sunt puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal�, cu 
precizarea c� aceast� situa�ie nu se reg�se�te la X. 

În privin�a documentelor �i informa�ilor solicitate, contestatoarea  men�ioneaz� 
c� acestea au fost puse la dispozi�ia organelor fiscale de control, conform Ordinului nr. 
3389/2011, art. 1 alin. (1). 

Contestatoarea sus�ine c� nu este cazul la X s� se aplice prevederile Legii nr. 
571/2003 privind limit�rile dreptului de deducere a TVA, întrucât este vorba de o 
produc�ie ipotetic� �i nu realizat�. 

De asemenea, sus�ine c� organele fiscale de control nu au �inut seama de 
sus�inerile conducerii unit��ii referitoare la temeiul legal din care rezult� situa�iile în 
care au loc estim�rile privind bazele de impunere - H.G. nr.1050/2004 privind normele 
metodologice de aplicare a OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�: 
a) Contribuabilul nu depune declara�ii fiscale sau cele prezentate nu permit stabilirea 
corect� a bazei de impunere; 
b) Contribuabilul refuz� s� colaboreze la stabilirea st�rii de fapt fiscale; 
c) Contribuabilul nu conduce eviden�a contabil� �i fiscal�; 
d) Când au disp�rut  eviden�ele fiscale �i nu le poate reface; 
precizând c� nu este cazul de asemenea situa�ii la X. 

 
Totodat�, contestatoarea men�ioneaz� c� stabilirea bazei de impunere se face 

atât prin estimarea veniturilor cât �i a cheltuielilor aferente acestora, iar în scopul 
stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele de inspec�ie fiscal� pot folosi 
urm�toarele metode: 
a) Metoda sursei �i cheltuirii fondurilor; 
b) Metoda fluxurilor de trezorerie; 
c) Metoda marjei; 
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d) Metoda produsului/serviciului �i volumului; 
e) Metoda patrimoniului net. 

Contestatoarea consider� c� aceste metode nu s-au folosit corespunz�tor în 
cazul X,  respectiv nu s-au analizat sursele �i cheltuirea fondurilor în mod adecvat 
situa�iei în spe��. 

Contestatoarea  arat� c� organele de inspec�ie fiscal� au procedat la estimarea 
bazei de impunere prin aplicarea metodei produsului �i volumului, conform actelor 
normative invocate în Raportul de Inspec�ie Fiscal�. 

X sus�ine  c� nu poate fi de acord cu modul în care organele fiscale de control 
au stabilit baza impozabil� suplimenatr�, precizând astfel c� a explicat faptul c� 
unitatea este conform legii, de interes public �i ca atare datorit� dificult��ilor de ordin 
financiar nu a avut posibilitatea de a achizi�iona îngr���minte, ierbicide �i alte produse 
de ultim� genera�ie pentru a fertiliza �i între�ine culturile agricole în condi�ii optime �i 
implicit acest fapt s-a r�sfrânt asupra realiz�rii produc�iilor agricole în spe��, 
ob�inându-se cantit��i mai mici la ha. 

Contestatoarea arat� c� organele fiscale de control nu au luat în considerare 
nici faptul c� la celelalte ferme învecinate din zon�, cheltuielile aferente produc�iilor 
ob�inute sunt mai mari (s-au folosit mai multe îngr���minte precum �i alte produse de 
ultim� genera�ie) ceea ce în mod logic se r�sfrânge în ob�inerea de produc�ii mai mari. 

De asemenea soiurile folosite de societ��ile comerciale din zon� difer� de cele 
folosite de unitate, aceasta având în cultur� soiuri proprii.  

În aceste condi�ii, sus�ine contestatoarea c� �i TVA dedus este mai mare la 
ace�ti produc�tori în raport cu X. 

Totodat�, se men�ioneaz� c� la X se produce grâu, ov�z �i orz de s�mân�� iar 
pre�ul acestora este mai mare fa�� de pre�ul ob�inut pentru aceste cereale de consum. 
În consecin�� TVA-ul aferent pe care statul îl încaseaz� pentru s�mân�� este dublu 
fa�� de cel încasat la produsele de consum. 
 

Referitor la faptul c� nu s-a întocmit imediat factura pentru s�mân�a de lucern� 
livrat� la SC X SRL, de�i s-a întocmit avizul de înso�ire a m�rfii, contestatoarea 
consider� c� nu este un motiv de a nu se restitui TVA. 

 
Pentru toate motivele ar�tate, contestatoarea solicit� admiterea contesta�iei �i 

restituirea sumele ce reprezint� TVA, respectiv suma de X lei �i suma de X lei.  
La contesta�ia formulat� contestatoarea a anexat în copie Decizia de impunere 

din 26.03.2014 �i Raportul de Inspec�ie Fiscal� X din 26.03.2014. 
 

II. Organele de inspec�ie fiscal�, în baza prevederilor O.G.nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au 
efectuat la X inspec�ia fiscal� par�ial� privind taxa pe valoarea ad�ugat� pentru 
perioada 01.11.2013-31.12.2013, urmare a depunerii de c�tre societate a decontului 
cu sume negative de TVA cu op�iune de rambursare nr.X -23/01/2014, prin care a 
solicitat soldul sumei negative de TVA în sum� de X lei (cu control anticipat). 

Constat�rile inspec�iei au fost consemnate în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.X/26.03.2014, iar în baza acestora a fost emis� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X/26.03.2014, 
prin care s-a stabilit pentru perioada 01.11.2013-31.12.2013, diferen�a suplimentar� 
de TVA în sum� de X lei, ceea ce a condus la respingerea a TVA în sum� de X lei din 
totalul sumei de X lei solicitat� la rambursare prin  decontul cu sume negative de TVA 
cu op�iune de rambursare nr.X -23/01/2014, �i stabilirea unui TVA suplimentar �i 
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r�mas de plat� în sum� de X lei, la care au fost calculate dobânzi/major�ri de 
întârziere în sum� de X lei, pentru perioada 25.01.2014-20.03.2014.    

Potrivit consemn�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/26.03.2014, X (X) 
este o institu�ie public�, finan�at� din venituri proprii, realizate din valorificarea 
produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activit�tarea de 
produc�ie de semin�e, din contractarea unor servicii de cercetare-dezvoltare agricol� 
în domeniul plantelor de câmp. X desf��oar� activitate de cercetare-dezvoltare �i 
inovare pentru producerea de semin�e din categoriile biologice superioare, iar pentru 
asigurarea rota�iei culturilor necesare produc�iei de semin�e se procedeaz� �i la 
produc�ia de plante tehnice de consum.  

 
Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� 
1) Urmare a verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 

urm�toarele: 
Totalul taxei colectate în perioada verificat� este de X lei �i este aferent� unor 

prest�ri de servicii ca de exemplu testarea unor hibrizi de porumb în culturi 
comparative, loturi demonstrative, redeven�ei pentru grâu, vânz�rii de semin�e de 
maz�re, m�z�riche, mu�tar �i de lucern� c�tre diver�i clien�i din �ar� �i de asemenea 
vânzarea de s�mân�� de grâu la diferite persoane fizice care nu sunt pl�titoare de tva. 

Referitor la activitatea de produc�ie agricol�, organele de inspec�ie fiscal� fac 
urm�toarele preciz�ri: 

X cultiv� terenuri agricole aflate în patrimoniu statului, în suprafa�� total� de X 
ha, din care terenuri agricole luate în arend� de la X în suprafa�a de X ha, situate în 
zona agricol� X, X din jud.X. 

Societatea a prezentat situa�ia cultiv�rii terenurilor agricole, pe tip de culturi �i 
cantit��ile de cereale recoltate, situa�ie prezentat� în detaliu în Anexa nr.4. 

Conform acestei situa�ii, în perioada verificat� societatea a recoltat: 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu grâu, ob�inând o produc�ie medie de X kg/ha; 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu orz, ob�inând o produc�ie de X kg/ha; 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu ov�z, ob�inând o produc�ie de X kg/ha; 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu mu�tar, ob�inând o produc�ie medie de X kg/ha; 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu maz�re, ob�inând o produc�ie medie de X kg/ha; 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu m�z�riche, ob�inând o produc�ie medie de X kg/ha; 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu lucern� (s�mân��), ob�inând o produc�ie medie de X 
kg/ha; 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu cânep�, ob�inând o produc�ie medie de X kg/ha; 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu porumb, ob�inând o produc�ie medie de X kg/ha; 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu floarea soarelui, ob�inând o produc�ie de X kg/ha; 
- suprafa�a de X ha cultivat� cu soia, ob�inând o produc�ie de X kg/ha; 

Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� ca aceasta este situa�ia general� a 
produc�iei ob�inute în anul agricol 2013, incluzând produc�iile ob�inute de pe terenurile 
luate în arenda de la X �i de pe terenurile aflate în patrimoniul statului.  

Astfel, s-a constatat c� produc�iile medii la hectar, realizate în anul 2013, se 
încadreaz� în produc�iile realizate în zon�, conform adresei emise de Direc�ia pentru 
Agricultur� Jude�ean� X sub nr. X/20.02.2014, excep�ie facând produc�ia de porumb �i 
floarea soarelui din zona X �i X. 

Conform acestei adrese, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�,  
produc�ia medie în zona X a fost de X kg/ha la porumb, sta�iunea realizând X kg/ha �i 
de X kg/ha la porumb în zona X, sta�iunea realizând X kg/ha. De asemenea, în zona X 
sta�iunea a realizat o produc�ie de X kg/ha la floarea soarelui, fa�� de X kg/ha cât a 
fost produc�ia medie din zon�. 
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Conform documentelor prezentate, organele de inspec�ie fiscal�, men�ioneaz� 
c� pentru aceste culturi, sta�iunea a aplicat tehnologia culturii, procedând la 
îns�mân�area terenului, lucr�rile efectuate fiind de calitate �i efectuate la timp. Pe 
perioada de urm�rire a culturilor în vegeta�ie nu exist� documente care s� fi constatat 
�i sesizat anomalii în cre�terea �i dezvoltarea plantelor (cum ar fi negermina�ia 
semin�elor, ceea ce ar fi dus la o densitate mai mic� a plantelor la hectar, 
nedezvoltarea corespunz�toare a acestora). 

De asemenea, men�ioneaz� c� zona respectiv� nu este situat� în zone 
declarate, potrivit prevederilor legale, ca fiind afectate de calamit��i naturale sau de 
alte cauze de for�a major� potrivit prevederilor O.G. nr.14/2010 �i prin urmare nu 
îndepline�te condi�iile prev�zute la punctul 42 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru a fi considerat� zon� calamitat�. 

Având în vedere cele relatate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� opera�iunea de mai sus este de natura celei prev�zute de art.126 alin.(1) 
lit.a), b), c) �i d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i, în baza prevederilor art.11 alin.(1) din Codul fiscal: " 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 ", 
au procedat la estimarea bazei de impunere, conform art.6, art.14 alin.(2) �i art.67 
alin.(1) �i alin.(2) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, actualizat�, a 
pct.6(1) din HG nr.1050/2004 �i a OPANAF nr.3389/2011 art.(1) �i art.(2), prin 
aplicarea metodei produsului �i volumului, prev�zut� la lit.d) din actul normativ 
invocat: " În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele de inspec�ie 
fiscal� pot folosi urm�toarele metode: ... d) metoda produsului/serviciului si volumului".  

Organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� a fost respectat procesul 
tehnologic, iar X nu a prezentat alte documente care sa sus�in� nerealizarea 
produc�iei medii din zon�. 

De asemenea, precizeaz� c� utilizarea acestei metode a fost aprobat� prin 
Nota de fundamentare care este anex� de lucru la raportul de inspec�ie fiscal�. 

Astfel, prin înmul�irea diferen�elor dintre produc�ia medie/ha ob�inut� de 
societatea verificat�, fa�� de produc�ia medie ob�inut� de alte societ��i din zon� 
comunicat� de DAJ X prin adresa nr. X/14.02.2014, cu suprafa�a cultivat� �i cu pre�ul 
mediu, a rezultat o baz� impozabil� suplimentar� în sum� de X lei, c�reia îi 
corespunde o TVA colectat� în sum� de X lei, determinat� astfel:  
Zona X: 
-porumb: (X kg - X kg) * X ha *X lei/kg*24%= X lei;  
-floarea soarelui: (X kg - X kg) *X ha * X lei/kg*24%= X lei. 
 Zona X: 
-porumb: (X kg - X kg) *X ha *X lei/kg*24%= X lei.  
TOTAL X lei  -  Anexa nr. 5. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� �i cele precizate de directorul 

societ��ii, respectiv c� realizarea unei produc�ii la culturile de porumb �i floarea 
soarelui, sub media pe zon�, în anul 2013 a fost cauzat� de faptul c�, sta�iunea fiind o 
institu�ie public�, materialele achizi�ionate pentru realizarea culturilor nu au fost de cea 
mai bun� calitate, aplicând principiul cel mai mic pre� �i c� fertilitatea terenului difer� 
chiar �i pe suprafa�a acelea�i parcele. De asemenea, produc�ia mic� la porumb s-a 
datorat condi�iilor atmosferice dificile în perioada de recoltare, respectiv vânt puternic.  

La invita�ia pentru discu�ia final�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� dl. 
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X nu a prezentat o not� explicativ� privind produc�iile mici ob�inute sub motivul c� " 
trebuie s� se mai gândeasc� ". 

 
2) De asemenea, din verific�rile efectuate organele de inspec�ie fiscal� au 

constatat c� în data de 15.11.2013 a fost întocmit avizul nr. X-X de c�tre X pentru SC 
XSRL, unde s-a livrat cantitatea de X kg m�z�riche �i s�mân�� de lucern� în cantitate 
de X kg, f�r� a se întocmi factura pentru s�mân�a de lucern�. 

Astel, în timpul inspec�iei fiscale a fost colectat� TVA în sum� de X lei (X kg* X 
lei/kg*24% = X lei), conform prevederilor art. 140, alin.(1) �i art.134^1 alin.(1) din 
Codul fiscal: „ Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data prest�rii 
serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol”,  iar exigibilitatea TVA a 
intervenit la data la care a avut loc faptul generator, a�a cum prevede art.134^2 
alin.(1) �i art. 134 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizat� 
(anexa nr. 6). Cu TVA în sum� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c� 
se va diminua TVA solicitat� la rambursare.  
 Potrivit Fi�ei de analiz� a TVA colectat�, pentru perioada 01.11.2013 - 
31.12.2013, societatea prezint� urm�toarea situa�ie: 
Recapitula�ie TVA colectat�: 
-TVA colectat� înregistrat� de societate: X lei 
-Diferen�� TVA colectat�:  X lei (X + X) 
-TVA colectat� stabilit� de control: 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, 
cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Regionale Generale a Finan�elor 

Publice Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este dac� organele de 
inspec�ie fiscal� în mod legal au procedat la estimarea bazei de impunere în 
ceea ce prive�te produc�ia de porumb �i floarea soarelui �i, pe cale de 
consecin�� au stabilit suplimentar taxa pe valoarea ad�ugat� sus men�ionat�. 

 
În fapt, organele  de inspec�ie fiscal�, au constatat c� produc�iile medii la 

hectar, realizate în anul 2013, se încadreaz� în produc�iile realizate în zon�, conform 
adresei emise de Direc�ia pentru Agricultur� Jude�ean� X sub nr. X/20.02.2014, 
excep�ie facând produc�ia de porumb �i floarea soarelui din zona X �i X. 

Conform acestei adrese, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�,  
produc�ia medie în zona X a fost de X kg/ha la porumb, sta�iunea realizând X kg/ha �i 
de X kg/ha la porumb în zona X, X realizând X kg/ha. De asemenea, în zona X 
sta�iunea a realizat o produc�ie de X kg/ha la floarea soarelui, fa�� de X kg/ha cât a 
fost produc�ia medie din zon�. 

Conform documentelor prezentate, organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� 
c�, pentru aceste culturi, sta�iunea a aplicat tehnologia culturii, procedând la 
îns�mân�area terenului, lucr�rile efectuate fiind de calitate �i efectuate la timp. Pe 
perioada de urm�rire a culturilor în vegeta�ie nu exist� documente care s� fi constatat 
�i sesizat anomalii în cre�terea �i dezvoltarea plantelor (cum ar fi negermina�ia 
semin�elor, ceea ce ar fi dus la o densitate mai mic� a plantelor la hectar, 
nedezvoltarea corespunz�toare a acestora). 
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De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat c� zona respectiv� 
nu este situat� în zone declarate, potrivit prevederilor legale, ca fiind afectate de 
calamit��i naturale sau de alte cauze de for�a major� potrivit prevederilor O.G. 
nr.14/2010, �i prin urmare nu îndepline�te condi�iile prev�zute la punctul 42 din H.G. 
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru a fi considerat� 
zon� calamitat�. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� opera�iunea de mai sus 
este de natura celei prev�zute de art.126 alin.(1) lit.a), b), c) �i d) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i, în baza 
prevederilor art.11 alin.(1) din Codul fiscal au procedat la estimarea bazei de 
impunere, conform art.6, art.14 alin.(2) �i art.67 alin.(1) �i alin.(2) din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, a pct.6(1) din H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� �i a art.(1) �i art.(2) 
lit.d) din OPANAF nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere, 
prin aplicarea metodei produsului �i volumului. Utilizarea acestei metode a fost 
aprobata prin Nota de fundamentare care este anex� de lucru la raportul de inspec�ie 
fiscal�. 

Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c� a fost respectat procesul 
tehnologic, iar X nu a prezentat alte documente care s� sus�in� nerealizarea 
produc�iei medii din zona. 

Astfel, prin înmul�irea diferen�elor dintre produc�ia medie/ha ob�inut� de 
societatea verificat�, fa�� de produc�ia medie ob�inut� de alte societ��i din zon� 
comunicat� de DAJ X prin adresa nr. X/14.02.2014, cu suprafa�a cultivat� �i cu pre�ul 
mediu, a rezultat o baz� impozabil� suplimentar� în sum� de X lei, c�reia îi 
corespunde o TVA colectat� în sum� de X lei, calculul fiind urm�t�tor:  
Zona X: 
-porumb: (X kg - X kg) * X ha * Xlei/kg*24%= X lei;  
-floarea soarelui: (X kg - X kg) * Xha * X lei/kg*24%= X lei. 
 Zona X: 
-porumb: (X kg - X kg) *X ha *X lei/kg*24%= X lei.  
TOTAL X lei   

 
În cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal�, organele de inspec�ie fiscal� au 

men�ionat �i cele precizate de directorul societ��ii, respectiv c� realizarea unei 
produc�ii la culturile de porumb �i floarea soarelui, sub media pe zona, în anul 2013 a 
fost cauzat� de faptul c�, sta�iunea fiind o institu�ie public�, materialele achizi�ionate 
pentru realizarea culturilor nu au fost de cea mai bun� calitate, aplicând principiul cel 
mai mic pre� �i c� fertilitatea terenului difer� chiar �i pe suprafa�a acelea�i parcele. De 
asemenea, produc�ia mic� la porumb s-a datorat condi�iilor atmosferice dificile în 
perioada de recoltare, respectiv vânt puternic.  

De asemenea, au men�ionat c� la invita�ia pentru discu�ia final� dl. X nu a 
prezentat o not� explicativ� privind produc�iile mici ob�inute sub motivul c� " trebuie s� 
se mai gândeasc� ". 

 
În drept, prevederile art.11 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
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 
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economic sau pot reîncadra forma unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul economic 
al tranzac�iei. (…) ” 

 
Potrivit prevederilor art.6, art.14 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioate, se stipuleaz�:  
“ART. 6 
    Exercitarea dreptului de apreciere 
    Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i competen�elor 
ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de lege, 
întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�. 
ART. 14 
    Criteriile economice 
    (2) Situa�iile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciaz� de organul 
fiscal dup� con�inutul lor economic.” 

 
De asemenea, pct. 6.1. din H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
precizeaz�: 

“6.1. În aprecierea unei situa�ii fiscale asupra c�reia urmeaz� a lua o decizie, 
organul fiscal va determina st�rile de fapt relevante din punct de vedere fiscal prin 
utilizarea mijloacelor de prob� prev�zute de lege.” 
 

În conformitate cu dispozi�iile art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
“ART. 126 
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) opera�iunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare 
de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art. 132 �i 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� 
impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1), ac�ionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre activit��ile 
economice prev�zute la art. 127 alin. (2);” 

 
Totodat�, prevederile art.67 alin.(1) �i alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul 

de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioate, stipuleaz�:  
 “Stabilirea prin estimare a bazei de impunere 
ART. 67 
Stabilirea prin estimare a bazei de impunere 
    (1) Organul fiscal stabile�te baza de impunere �i obliga�ia fiscal� de plat� aferent�, 
prin estimarea rezonabil� a bazei de impunere, folosind orice prob� �i mijloc de prob� 
prev�zute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situa�ia fiscal� corect�. 
    (2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaz� în situa�ii cum ar fi: 
    a) în situa�ia prev�zut� la art. 83 alin. (4); 
    b) în situa�iile în care organele de inspec�ie fiscal� constat� c� eviden�ele contabile 
sau fiscale ori declara�iile fiscale sau documentele �i informa�iile prezentate în cursul 
inspec�iei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum �i în situa�ia în care acestea nu 
exist� sau nu sunt puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal�.” 
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Coroborat cu prevederile pct.65.1 �i pct.65.2 din H.G. nr.1050/2004 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�: 
  “65.1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa�ii cum sunt: 
    a) contribuabilul nu depune declara�ii fiscale sau cele prezentate nu permit 
stabilirea corect� a bazei de impunere; 
    b) contribuabilul refuz� s� colaboreze la stabilirea st�rii de fapt fiscale, inclusiv 
situa�iile în care contribuabilul obstruc�ioneaz� sau refuz� ac�iunea de inspec�ie 
fiscal�; 
    c)  contribuabilul nu conduce eviden�a contabil� sau fiscal�; 
    d) când au disp�rut eviden�ele contabile �i fiscale sau actele justificative privind 
opera�iunile produc�toare de venituri �i contribuabilul nu �i-a îndeplinit obliga�ia de 
refacere a acestora. 
    65.2. Organul fiscal va indentifica acele elemente care sunt cele mai apropiate 
situa�iei de fapt fiscale, luând în considerare pre�ul de pia�� al tranzac�iei sau al 
bunului impozabil, precum �i informa�ii �i documente existente la dosarul fiscal al 
contribuabilului care sunt relevante pentru impunere, iar, în lipsa acestora, organul 
fiscal va avea în vedere datele �i informa�iile de�inute de acesta despre contribuabilii 
cu activit��i similare.” 
 

Conform prevederilor O.M.F.P. nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a 
bazei de impunere: 
„ART. 1 
    (1) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere pentru impozite, taxe, contribu�ii �i 
alte sume datorate bugetului general consolidat al statului se efectueaz� de organele 
de inspec�ie fiscal� în situa�ii cum ar fi: 
    - documentele �i informa�iile prezentate în cursul inspec�iei fiscale sunt incorecte 
sau incomplete; 
    - documentele �i informa�iile solicitate nu exist� sau nu sunt puse la dispozi�ia 
organelor de inspec�ie fiscal�. 
    (2) Pentru estimarea bazei de impunere organele de inspec�ie fiscal� vor identifica 
acele elemente care sunt cele mai apropiate situa�iei de fapt fiscale. 
    (3) Stabilirea bazei de impunere se va face prin estimarea atât a veniturilor, cât �i a 
cheltuielilor aferente acestora. 
    (4) Valoarea estimat� a bazei de impunere va fi utilizat� pentru stabilirea 
impozitelor, taxelor sau contribu�iilor, precum �i a eventualelor diferen�e ale acestora 
datorate bugetului general consolidat al statului. 
    (5) Prin contribuabil, în în�elesul prezentului ordin, se în�elege orice persoan� 
juridic� sau fizic�, precum �i orice alt� entitate f�r� personalitate juridic� ce realizeaz� 
venituri pentru care se datoreaz� impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume la bugetul 
general consolidat al statului, în condi�iile legii, cu excep�ia impozitului pe venit datorat 
de persoanele fizice prev�zut la art. 79^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 ART. 2 

În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele de inspec�ie 
fiscal� pot folosi urm�toarele metode: 
    a) metoda sursei �i cheltuirii fondurilor; 
    b) metoda fluxurilor de trezorerie; 
    c) metoda marjei; 
    d) metoda produsului/serviciului �i volumului; 
    e) metoda patrimoniului net. 
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ART. 3 
    Selectarea metodelor de stabilire prin estimare a bazelor de impunere se va face în 
func�ie de situa�ia identificat� la contribuabil, sursele de informa�ii, înscrisurile 
identificate �i de complexitatea activit��ii verificate. 
ART. 4 
    (1) Pentru selectarea celei mai adecvate metode de stabilire prin estimare a bazei 
de impunere, organele de inspec�ie fiscal� vor avea în vedere urm�toarele elemente, 
f�r� a fi limitative: 
    a) s� se apropie cel mai mult de modul în care î�i desf��oar� activitatea 
contribuabilul; 
    b) documentele sau informa�iile identificate s� fie relevante pentru aplicarea unei 
metode; 
    c) situa�iile specifice ale fiec�rui contribuabil supus verific�rii; 
    d) activit��ile similare cu cele desf��urate de al�i contribuabili, pentru realizarea unor 
compara�ii; 
    e) s� corespund� condi�iilor liberei concuren�e în situa�ia în care nu se pot 
determina împrejur�rile concrete de desf��urare a activit��ii contribuabilului; 
    f) documente sau informa�ii identificate la ter�e persoane în leg�tur� cu activitatea 
contribuabilului. 
    (2) Selectarea metodei de stabilire prin estimare va fi efectuat� de echipa de 
inspec�ie fiscal�. 
    (3) Condi�iile pentru selectarea metodei de stabilire prin estimare vor fi consemnate 
într-o not� de fundamentare, întocmit� de echipa de inspec�ie fiscal�, care va fi 
supus� aviz�rii �efului de serviciu �i aprobat� de conduc�torul activit��ii de inspec�ie 
fiscal�. 
(…) “ 

Astfel, se re�ine c�, autorit��ile fiscale, la stabilirea sumei unui impozit sau a 
unei taxe, au posibilitatea s� nu ia în considerare o tranzac�ie care nu are scop 
economic sau s� reîncadreze forma unei tranzac�ii pentru a-i reflecta con�inutul 
economic. Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i 
competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia admis� 
de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în 
cauz�. Situa�iile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciaz� de organul 
fiscal dup� con�inutul lor economic. 

De asemenea, se re�ine c� organul fiscal în exercitarea atribu�iilor �i 
competentelor ce îi revin poate estima marimea bazei impozabile dac� declara�iile 
fiscale sau documentele �i informa�iile prezentate în cursul inspec�iei fiscale sunt 
incorecte.  

 
În cazul în spe��, se re�ine c� s-a constatat c� produc�iile medii la hectar, 

realizate în anul 2013, se încadreaz� în produc�iile realizate în zon�, conform adresei 
emise de Direc�ia pentru Agricultur� Jude�ean� X sub nr. X/20.02.2014, excep�ie 
facând produc�ia de porumb �i floarea soarelui din zona X �iX. 

Astfel, produc�ia medie în zona X a fost de X kg/ha la porumb, X realizând X 
kg/ha �i de X kg/ha la porumb în zona X, sta�iunea realizând X kg/ha. De asemenea, 
în zona X, X a realizat o produc�ie de X kg/ha la floarea soarelui, fa�� de X kg/ha cât a 
fost produc�ia medie din zona. 

Se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la estimarea bazei de 
impunere, prin aplicarea metodei produsului/serviciului �i a volumului. 

Prin urmare, prin înmul�irea diferen�elor dintre produc�ia medie/ha ob�inut� la 
culturile de porumb �i floarea soarelui de societatea verificat�, fa�� de produc�ia medie 
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ob�inut� de alte societ��i din zon�, cu suprafa�a cultivat� �i cu pre�ul mediu, a rezultat 
o baz� impozabil� suplimentar� în sum� de X lei, c�reia îi corespunde o TVA 
colectat� în sum� de X lei.  

 
De asemenea, în cauz� se re�ine c�, contestatoarea nu a justificat cu 

documente legale c�, pe perioada de urm�rire a culturilor în vegeta�ie ar fi constatat �i 
sesizat anomalii în cre�terea �i dezvoltarea plantelor (cum ar fi negermina�ia 
semin�elor, ceea ce ar fi condus la o densitate mai mic� a plantelor la hectar, 
nedezvoltarea corespunz�toare a acestora). 

În acela�i context se re�ine �i faptul c� zona respectiv� nu este situat� în zone 
declarate, potrivit prevederilor legale, ca fiind afectate de calamit��i naturale sau de 
alte cauze de for�� major� potrivit prevederilor O.G. nr.14/2010, neîndeplinind astfel 
condi�iile prev�zute la punctul 42 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pentru a fi considerat� zon� calamitat�. 

Se re�ine �i faptul c�, procesul tehnologic a fost respectat, iar societatea nu a 
prezentat  alte documente care s� sus�in� nerealizarea produc�iei medii din zon�. 

 
Sus�inerile contestatoarei referitoare la faptul c�  „unitatea este conform legii, 

de interes public �i ca atare datorit� dificult��ilor de ordin financiar nu a avut 
posibilitatea de a achizi�iona îngr���minte, ierbicide �i alte produse de ultim� 
genera�ie pentru a fertiliza �i între�ine culturile agricole în condi�ii optime �i implicit 
acest fapt s-a r�sfrânt asupra realiz�rii produc�iilor agricole în spe��, ob�inându-se 
cantit��i mai mici la ha”, nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a cauzei întrucât, 
aceste sus�ineri nu exonereaz� societatea de responsabilitatea ob�inerii unor culturi 
profitabile în concordan�� cu media produc�iei ob�inut� de al�i produc�tori în condi�ii 
similare. 

Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea cauzei nici afirma�ia contestatoarei potrivit 
c�reia la stabilirea bazei de impunere „ aceste metode nu s-au folosit corespunz�tor în 
cazul  X, respectiv nu s-au analizat sursele �i cheltuirea fondurilor în mod adecvat 
situa�iei în spe�� ”, având în vedere c� societatea  nu a prezentat niciun document 
justificativ din care s� rezulte alte aspecte decât cele consemnate în raportul de 
inspec�ie fiscal�.  

Mai mult, a�a cum a fost re�inut anterior, culturile nu au fost cuprinse în zone 
calamitate, astfel c� nu au fost suprafe�e distruse, societatea nef�când dovada c� au 
fost eviden�iate venituri din desp�gubiri pentru a acoperi produc�ia nerealizat�.  

 
În ceea ce prive�te afirma�ia contestatoarei referitoare la faptul c� organele 

fiscale de control nu au �inut seama de sus�inerile conducerii unit��ii referitoare la 
temeiul legal din care rezult� situa�iile în care au loc estim�rile privind bazele de 
impunere, respectiv  H.G. nr.1050/2004 privind normele Metodologice de aplicare a 
OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, nefiind cazul de asemenea situa�ii 
la X, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea cauzei, având în vedere  urm�toarele: 

A�a cum s-a ar�tat anterior, la lit. a) al pct. 65.1 din HG nr.1050/2004 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, legiuitorul stipuleaz�: „contribuabilul nu depune declara�ii fiscale 
sau cele prezentate nu permit stabilirea corect� a bazei de impunere”, rezultând astfel 
c� de fapt la lit. a) sunt prev�zute dou� situa�ii în care poate opera estimarea �i 
anume: 
-  situa�ia în care contribuabilul nu depune declara�ii fiscale, �i respectiv 
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- situa�ia în care declara�iile prezentate nu permit stabilirea corect� a bazei de 
impunere, cazurile fiind independente unul fa�� de altul. 

În cauz�, motivul estim�rii a fost determinat de faptul c� declara�iile fiscale sau 
documentele �i informa�iile prezentate în cursul inspec�iei fiscale sunt incorecte, astfel, 
baza de impunere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� perioadei verificate 
(01.11.2013-31.12.2013) a fost declarat� eronat de contestatoare, organele de 
inspec�ie fiscal� procedând la estimarea produc�iei la culturile de porumb �i floarea 
soarelui ca urmare a faptului c� societatea contestatoarea a ob�inut recolte sub media 
produc�iilor transmise de Direc�ia pentru Agricultur� Jude�ean� X. 

Inveder�m faptul c� estimarea bazei de impunere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
raportat� la datele transmise de c�tre Direc�ia pentru Agricultur� Jude�ean� X în ceea 
ce prive�te media produc�iilor în func�ie de poten�ial a principalelor culturi, se 
încadreaz� în regula general� instituit� la art. 49 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
   “Mijloace de prob� 
    (1) Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi�iile legii, 
administreaz� mijloace de prob�, putând proceda la: 
    a) solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea contribuabililor �i a altor persoane; 
    b) solicitarea de expertize; 
    c) folosirea înscrisurilor; 
    d) efectuarea de cercet�ri la fa�a locului.” 

 
De precizat este faptul c�, argumentele invocate în contesta�ie de c�tre X nu 

pot fi considerate decât pro-cauza, f�r� leg�tur� cu justificarea nerealiz�rii produc�iei 
medii din zon�. 

 
Având în vedere starea de fapt �i de drept prezentat�, rezult� c� organele de 

inspec�ie fiscal� în mod legal au procedat la estimarea bazei de impozitare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� produc�iei de porumb �i floarea soarelui în sum� de X lei 
cu consecin�a stabilirii taxei pe valoarea ad�ugat� colectat� în sum� de X lei, motiv 
pentru care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de X pentru suma 
de X lei,  reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar. 
 

De precizat este �i faptul c� potrivit prevederilor art.213 alin (1) din  
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: „ (...) Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile 
p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele existente la 
dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.” 
 

2. Referitor la suma de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar,   

Cauza supus� solu�ionarii este dac� Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�iil se poate 
investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei, în condi�iile în care 
contestatoarea nu aduce nicio motiva�ie în sus�inerea acestui capet de cerere. 
  

În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în data de 15.11.2013 a 
fost întocmit avizul nr. X-X de c�tre X pentru SC X SRL, unde s-a livrat cantitatea de X 
kg m�z�riche �i s�mân�a de lucern� în cantitate de X kg, f�r� a se întocmi factura 
pentru samân�a de lucern�.  

În timpul inspec�iei fiscale a fost colectat� TVA în sum� de X lei (X kg * X 
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lei/kg*24% = X lei). 
 De�i, prin contesta�ie X contest� taxa pe valoarea ad�ugat�  stabilit� 
suplimentar, aceasta nu a adus nicin document, respectiv argument de fond în 
sus�inerea propriei cauze �i nu a invocat nici un articol de lege în ap�rarea sa. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 206 alin.(1) lit. c) �i lit. d), art.213 din 

O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
„Art. 206  
(1) Contesta�ia se formuleazã în scris �i va cuprinde: 
c) motivele de fapt si de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiazã;  
 (…). 
 Art. 213 
Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se 
face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele 
sesiz�rii.  (…)” 

De asemenea sunt incidente �i prevederile pct.2.5 din Ordinul nr.450/2013 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� 
fiscal�, care precizeaz�: 
     „2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ 
fiscal respectiv” 
  
 Fa�� de prevederile mai sus citate se re�ine c�, prin contesta�ia formulat� 
contestatorul trebuie s� precizeze atât motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile 
pe care se întemeiaz� aceasta, organele de solu�ionare neputându-se substitui 
contestatorului cu privire la motivele pentru care în�elege s� conteste un act 
administrativ fiscal. 
  

În spe��, se re�ine c� X de�i contest� taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar în sum� de X lei, nu aduce în sus�inerea cauzei niciun argument de fond 
care s� fie sus�inut cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale, care s� 
combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 

Singura afirma�ie a contestatoarei  este aceea c� „Referitor la faptul c� nu s-a 
întocmit imediat factura pentru s�mân�a de lucern� livrat� la SC X SRL, de�i s-a 
întocmit avizul de înso�ire a m�rfii, consider�m c� nu este un motiv de a nu se restitui 
TVA.” 
 

Potrivit doctrinei, se re�ine c�, înc� din dreptul roman a fost consacrat principiul 
potrivit c�ruia cel ce afirm� o preten�ie în justi�ie trebuie s� o dovedeasc�, principiul 
fiind consfin�it de art. 249 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedur� civil�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, intrat în vigoare la data de 
15.02.2013 „cel care face o sus�inere în cursul procesului trebuie s� o dovedeasc�, în 
afar� de cazurile anume prev�zute de lege” �i art.250 din acela�i act normativ care 
precizeaz� :„ dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri [...]˝ . 

Totodat�, art.65 (1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare: „(1) Contribuabilul are sarcina de  
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dovedi actele �i faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri 
adresate organului fiscal”. 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invoc� în 
sprijinul preten�iilor sale o anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie în procedura 
administrativ�, constatarea care se impune, una natural� �i de o implacabil� logic� 
juridic�, este aceea c� sarcina probei revine contestatorului. 

Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatorului, ci un 
imperativ al interesului personal al acestuia care invoc� o preten�ie în cadrul c�ii 
administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea 
contesta�iei. 

Potrivit prevederilor pct.11.1. din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz� 
urm�toarele: 
   “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; […]”.  
 

Pe cale de consecin��, având în vedere cele ar�tate mai sus, contesta�ia 
formulat� de X privind taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X 
lei se va respinge ca nemotivat�.  

 
Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 

normative invocate în prezenta decizie, a art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
pct.11.1. din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, în baza referatului nr.                                   , 
se: 

 
 
 

D E C I D E 
 

 
 
 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de X împotriva 

Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.X/26.03.2014 emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr.X/26.03.2014, pentru suma de X lei reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� stabilit� suplimentar. 

  
2. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� de X împotriva Deciziei 

de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr.X/26.03.2014 emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.X/26.03.2014, pentru suma de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar. 
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             Prezenta decizie se comunic� la: 
                                             - X 

                                  - Administra�ia Jude�en� a Finan�elor Publice Timi� 
                                    Serviciul Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 1 

                         
          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 
data comunic�rii. 
 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 


