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DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC  X  SRL  

  înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice sub nr.  
   
 
 Obiectul contesta�iei îl constituie suma de  lei reprezentând: 
 -  lei   tax� pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare; 
 -   lei   tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar �i r�mas� de plat�; 
 -  lei accesorii aferente diferen�ei de tax� pe valoare ad�ugat� precum �i                         
taxei valoare ad�ugat� neachitat� la termenele prev�zute de lege; 
  
 Suma de  lei a fost stabilit� de organele de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr., având la 
baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr.. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din O.G.nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  
 Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinte dispozi�iile art.209 (1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Cara�-
Severin, este legal învestit s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL solicit� anularea Deciziei de impunere privind 
obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr., a Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. �i rambursarea  taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii septembrie 2006, 
invocând urm�toarele motive: 
 - organele de inspec�ie fiscal� au efectuat o reverificare pentru perioada 01.12.2000 – 
30.09.2006, stabilind în sarcina societ��ii “obliga�ii de plat� TVA suplimentar cu major�ri �i 
penalit��i“; 
 - de asemenea, organele de inspec�ie fiscal� nu au respectat prevederile art.91, alin. (1) 
�i (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare,  în sensul c� dreptul organului de inspec�ie fiscal� de a stabili obliga�ii 
fiscale se prescrie în termen de 5 ani, iar acest termen începe s� curg� cu data de 1 ianuarie a 
anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a fiscal�; 
 -   s-a supus verific�rii o perioad� de 7 ani, incluzând �i perioada 2000-2002, de�i pentru 
aceast� perioad� este incident� prescrip�ia dreptului de a stabili a obliga�ii fiscale; 
 - contestatoarea sus�ine de asemenea, c� nu s-a �inut cont de prevederile pct.42, alin. 
(5) �i alin. (6) din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, prin care se prevede c� persoanele juridice care au optat pentru regimul de 
taxare pentru orice opera�iune prev�zut� la art.141, alin (2), lit.k) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au optat tacit �i pentru taxarea 
opera�iunilor de închiriere de bunuri imobile; 
 - totodat�, nu s-a �inut cont de prevederile art.155, alin (6) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede c� în situa�ia opera�iunilor de 
închiriere exigibilitatea taxei pe valoare ad�ugat� �i emiterea facturii corespunde cu datele 
specificate în contractul p�r�ilor; 
 - la calculul major�rilor �i penalit��ilor de întârziere nu au fost luate în calcul termenele �i 
datele de plat� a chiriei, cum au fost stipulate prin clauzele contractuale înserate în contractele 
de închiriere analizate; 
 - de asemenea, contestatoare precizeaz� c� în mod gre�it organele de inspec�ie fiscal�  
au re�inut c� societatea nu a realizat venituri din activit��i care s� dea dreptul la deducerea TVA 
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�i au stabilit în sarcina ei TVA suplimentar, deoarece taxa pe valoare ad�ugat� provine din TVA 
aferent achizi�iilor de materiale de construc�ii necesare investi�iilor efectuate în perioada 
verificat� �i achizi�ion�rii de mijloace fixe. 
 
 Argumenta�ia juridic� a contestatoarei este: 
 - art.90, art.91�i art.231 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 - Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
 - 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. 
 
 II. Prin  Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal� nr., organele de inspec�ie fiscal�  din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice Cara�-Severin au stabilit  în sarcina societ��ii obliga�ii 
fiscale totale în sum� de lei din care: lei taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare, 
lei taxa pe valoare ad�ugat� suplimentar� �i r�mas� de plat�, lei accesorii aferente 
diferen�ei de tax� pe valoare ad�ugat� precum �i  taxei pe valoare ad�ugat� neachitat� la 
termenele prev�zute de lege. 
 
 Verificarea s-a efectuat în baza adresei nr. emis� de c�tre Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin – Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, pentru reverificarea aceeluia�i tip de 
impozit �i pentru acea�i perioad�, conform considerentelor Deciziei nr. de solu�ionare a 
contesta�iilor nr. �i nr. �i prevederilor legale aplicabile spe�ei.   
 Prin Decizia nr. emis� de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul D.G.F.P. Cara�-
Severin s-a desfiin�at Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�  nr. având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr. emis de organele de 
inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de inspec�ie fiscal� �i Decizia de rambursare a taxei pe valoare 
ad�ugat� nr. emis� de organele fiscale ale Serviciului Gestiune Registrul Contribuabili, 
Declara�ii Fiscale �i Bilan�uri Persoane Juridice din cadrul A.F.P.  
  Societatea a solicitat rambursarea sodului sumei negative a taxei pe valoare ad�ugat� 
aferent� lunii septembrie 2006, în sum� de lei. 
 
Perioada supus� inspec�iei fiscale este 01.12.2000 – 30.09.2006. 
 
 Urmarea reverific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a 
înregistrat taxa pe valoare ad�ugat� de recuperat, în sum� de lei, care provine din taxa pe 
valoare ad�ugat� aferent� achizi�iilor de materiale de construc�ii necesare investi�iilor efectuate 
la Motelul �i din achizi�ionarea de mijloace fixe (3 buc��i ATV). 
 Pentru perioada de pân� la data de 31.12.2003, veniturile ob�inute de societate sunt 
venituri din închirierea imobilului de�inut în Sta�iunea, pentru care contestatoarea a emis facturi 
cu tax� pe valoare ad�ugat�.  
 Pentru periada 01.01.2004 – 30.09.2006 SC X SRL de�i a încheiat un contract de 
închiriere de imobil, nu a emis facturi fiscale �i nu a înregistrat veniturile lunare, conform 
prevederile art.155, alin (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
  
 În contextul de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� constat� c� în data de 01.08.2004, 
contestatoarea a încheiat un contract de închiriere pentru perioada 01.08.2004 -30.04.2006, cu 
SC SRL, având ca obiect închirierea imobilului înscris în CF la nr. în comuna, Sta�iunea  
(opera�iune scutit� f�r� drept de deducere) fiind stabilit� o chirie lunar� în cuantum de  lei.  
 De asemenea, în data de 01.05.2006 a fost încheiat un alt contract de închiriere între 
cele dou� societ��i, având acela�i obiect, chiria lunar� fiind în sum� de  lei. 
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 Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� în perioada 01.01.2004 – 
30.09.2006, contestatoarea a desf��urat doar opera�iuni scutite de taxa pe valoare ad�ugat�, 
conform art.141, alin (2), lit.k) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. Pân� la data controlului contestatoarea, nu a optat pentru taxarea 
opera�iunilor prev�zute la art.141, alin. (2), lit.k), conform art.141, alin (3) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Având în vedere c� societatea a înregistrat doar opera�iuni scutite de taxa pe valoare 
ad�ugat�, în perioada 01.01.2004 – 30.09.2006, conform celor de mai sus, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere a taxei pe valoare ad�ugat�, în sum� de lei 
aferent� achizi�iile efectuate. 
 Pentru neachitarea la termen a taxei pe valoare ad�ugat�, în sum� de lei au fost 
calculate major�ri de întârziere în sum� de 13.650 lei �i penalit��i de întârziere în sum� de lei. 
 
  În perioada 01.12.2000 – 31.12.2002 SC X SRL a înregistrat taxa pe valoare ad�ugat� 
de plat�, neachitat� în termenele legale, fapt pentru care organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat accesorii în sum� total� de lei din care: lei major�ri de întârzierei �i  lei penalit��i de 
întârziere. 
 La baza calcului de accesorii pentru debitele declarate �i neachitate în intervalul 
01.12.2000 – 31.12.2002 au stat prevederile art.22, lit.c) din O.G. nr.70/1997 privind controlul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� pentru perioada 01.12.2000 - 31.12.2002 
au fost calculate accesoriile de mai sus, întucât nu a existat act de control pentru acest interval 
iar taxa valoare ad�ugat� datorat� �i declarat� de societate a fost compensat� cu TVA de 
rambursat din perioada urm�toare, stingerea în totalitate a acesteia realizându-se la data de 
31.03.2006. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de control, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare 
în perioada verificat� se re�in urm�toarele: 
 
 În fapt, inspec�ia fiscal� par�ial� s-a efectuat în baza adresei nr. emis� de c�tre Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin – Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, pentru 
reverificarea aceeluia�i tip de impozit �i pentru acea�i perioad�, conform considerentelor 
Deciziei nr., de solu�ionare a contesta�iilor nr. �i nr. �i prevederile legale aplicabile spe�ei.   
 Prin Decizia nr. emis� de Serviciul Solu�ionaree Contesta�ii, din cadrul D.G.F.P. Cara�-
Severin s-a desfiin�at Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�  nr., având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr. emis de organele de 
inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de inspec�ie fiscal� �i Decizia de rambursare a taxei pe valoare 
ad�ugat� nr. emis� de organele fiscale ale Serviciului Gestiune Registrul Contribuabili, 
Declara�ii Fiscale �i Bilan�uri Persoane Juridice din cadrul A.F.P.. 
  
 1. Perioada supus� inspec�iei fiscale este 01.12.2000 – 30.09.2006. 
 
 Societatea a solicitat prin decontul de TVA rambursarea sodului sumei negative a taxei 
pe valoare ad�ugat� aferent� lunii septembrie 2006, în sum� de lei, decont înregistrat la A.F.P. 
sub nr. �i la D.G.F.P.– Activitatea de control fiscal sub nr. 
 Urmarea reverific�rii efectuate organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� la data de 
30.09.2006 soldul sumei negative de tax� pe valoare ad�ugat� la sfâr�itul perioadei de 
raportare provine din taxa pe valoare ad�ugat� aferent� achizi�iilor de materiale de construc�ii 
necesare investi�iilor efectuate la Motelul �i din achizi�ionarea de mijloace fixe (3 buc��i ATV). 
 
 Pentru perioada de pân� la data de 31.12.2003, veniturile ob�inute de societate sunt 
venituri din închirierea imobilului de�inut în Sta�iunea, pentru care contestatoarea a emis facturi 
cu tax� pe valoare ad�ugat�.  
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 Pentru perioada  01.01.2004 – 30.09.2006 SC X SRL de�i are încheiat un contract de 
închiriere de imobil, nu a emis facturi fiscale �i nu a înregistrat veniturile lunare, fiind înc�lcate 
prevederile art.155, alin (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
  
 În contextul de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în data de 
01.08.2004 contestatoarea a încheiat un contract de închiriere pentru perioada 01.08.2004 -
30.04.2006, cu SC, având ca obiect închirierea imobilului înscris în CF la nr. în comuna , 
Sta�iunea (opera�iune scutit� f�r� drept de deducere) fiind stabilit� o chirie lunar� în cuantum de  
lei. De asemenea, în data de 01.05.2006 a fost încheiat un alt contract de închiriere între cele 
dou� societ��i, având acela�i obiect, chiria lunar� fiind în sum� de lei. 
  
 Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� în perioada 01.01.2004 – 
30.09.2006, contestatoarea a desf��urat doar opera�iuni scutite de taxa pe valoare ad�ugat�, 
conform art.141, alin (2), lit.k) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. Pân� la data controlului contestatoarea, nu a optat pentru taxarea 
opera�iunilor prev�zute la art.141, alin.(2), lit.k), conform art.141, alin 3 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  
 Având în vedere c� societatea a înregistrat doar opera�iuni scutite de taxa pe valoare 
ad�ugat�, în perioada 01.01.2004 – 30.09.2006, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
drept de deducere a taxei pe valoare ad�ugat� aferent� achizi�iilor efectuate, în sum� de lei. 
 Pentru neachitarea la termen a taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�, 
în sum� de lei au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de lei. 
 Major�rile de întârziere �i penalit��ile de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� 
stabilit� suplimentar de plat�, în sum� de 13.785 lei au fost calculate conform  art.115 �i art.119 
din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
  
 Urmare verific�rilor efectuate prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. organele de inspec�ie 
fiscal� au eviden�iat în Decizia de impunere nr. la pct.2.2.1.”Solu�ionarea decontului de tax� pe 
valoare ad�ugat� cu sume negative de rambursare” taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� 
suplimentar de plat� în sum� de  lei, au respins la rambursat suma de lei reprezentând soldul 
sumei negative de tax� pe valoare ad�ugat�, rezultând o tax� pe valoare ad�ugat� suplimentar 
�i r�mas� de plat� în sum� de lei.  
  
 2. În perioada 01.12.2000 – 31.12.2002 SC X SRL a înregistrat taxa pe valoare 
ad�ugat� de plat�, neachitat� la termenele legale, fapt pentru care organele de inspec�ie fiscal� 
au calculat accesorii în sum� total� de lei din care: lei major�ri de întârzierei �i  lei penalit��i de 
întârziere. 
 Pentru perioada 01.12.2000 - 31.12.2002 au fost calculate accesoriile de mai sus, 
întrucât nu a existat act de control pentru acest interval iar taxa valoare ad�ugat� datorat� �i 
declarat� de societate a fost compensat� cu TVA de rambursat din perioada urm�toare, 
stingerea în totalitate a acesteia realizându-se la data de 31.03.2006. 
 
 Major�rile de întârziere �i penalit��ile de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�  
de plat�, neachitat� la termenele prev�zute de lege, pentru perioada 01.12.2000 – 31.12.2002, 
în sum� total� de lei, au fost calculate conform H.G. nr. 564/2000 privind stabilirea cotei 
major�rilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obliga�iilor bugetare,  H.G. nr. 
1043/2001 privind stabilirea cotei major�rilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a 
obliga�iilor bugetare, H.G. nr.874/2002 pentru stabilirea cotei major�rilor de întârziere datorate 
pentru neplata la termen a obliga�iilor bugetare �i a cotei major�rilor datorate pe perioada 
amân�rii sau e�alon�rii la plat� a obliga�iilor bugetare, O.G.nr.26/2001 pentru modificarea 
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O.G.nr. 11/1996 privind executarea crean�elor bugetare, O.G. nr.61/2002 privind colectarea 
crean�elor bugetare. 
  
 În drept,  
 
  1. Referitor la suma de lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� pentru care nu s-a 
acordat drept de deducere sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
 “Art. 145 
(3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale 
taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� are 
dreptul s� deduc�: 
a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost livrate sau 
urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� sa îi 
fie prestate de o alta persoana impozabil�;(...)” 
 
 De asemenea, prevederile art. 141 din Lega nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
“(2) Alte opera�iuni scutite de taxa pe valoare ad�ugat�: 
 (...) 
k) arendarea, concesionarea �i închirierea de bunuri imobile, cu urm�toarele excep�ii: 
1.opera�iunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu 
func�ie similar�, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 
2. serviciile de parcare a vehiculelor; 
3. închirierea utilajelor �i a ma�inilor fixate în bunurile imobile; 
4. închirierea seifurilor;(...) 
(3) Orice persoan� impozabil� poate opta pentru taxarea opera�iunilor prev�zute la alin. (2) 
lit.k), în condi�iile stabilite prin norme.” 
 
Coroborat cu pct.42, alin.(3) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se precizeaz�: 
 
 ‘‘(3) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugat� pot 
opta pentru aplicarea regimului de taxare pentru orice opera�iune prevazut� la art. 141, alin. (2) 
lit. k) din Codul fiscal. Op�iunea de aplicare a regimului de taxare se notific� organelor fiscale 
teritoriale pe formularul prev�zut în anexa nr.1 la prezentele norme metodologice �i se aplic� de 
la data înscris� în notificare. În situa�ia în care numai o parte dintr-un imobil este utilizat� pentru 
realizarea opera�iunilor prev�zute la art. 141, alin. (2) lit. k) din Codul fiscal �i se opteaz� pentru 
taxarea acestora, în notificarea transmis� organului fiscal se va înscrie în procente partea din 
imobil destinat� acestor opera�iuni’’. 
 
  ART. 126 
    ‘’(1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugat� se cuprind opera�iunile care 
îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    …. 
    (4) Opera�iunile impozabile pot fi: 
    a) opera�iuni taxabile, pentru care se aplic� cotele prev�zute la art. 140; 
    b) opera�iuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaz� taxa pe valoarea 
adaugat�, dar este permis� deducerea taxei pe valoarea adaugat� datorate sau pl�tite pentru 
bunurile sau serviciile achizi�ionate. În prezentul titlu, aceste opera�iuni sunt prev�zute la art.143 
�i art.144; 
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    c) opera�iuni scutite far� drept de deducere, pentru care nu se datoreaz� taxa pe valoarea 
adaugat� �i nu este permis� deducerea taxei pe valoarea adaugat� datorate sau pl�tite pentru 
bunurile sau serviciile achizi�ionate. În prezentul titlu, aceste opera�iuni sunt prev�zute la art. 
141; 
    d) opera�iuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugat�, prevazute la art.142, pentru 
care nu se datoreaz� taxa pe valoarea adaugat� în vam�.’’ 
 
 Art. 155 
 “(2) Pentru livr�ri de bunuri factura fiscal� se emite la data livr�rii de bunuri, iar pentru 
prest�ri de servicii cel mai tarziu pâna la data de 15 a lunii urmatoare celei în care prestarea a 
fost efectuat�’’. 
 
 Având în vedere cele precizate mai sus, se re�ine faptul c� SC X SRL poate s� î�i 
exercite dreptul de deducere al taxei pe valoare ad�ugat� dac� bunurile �i serviciile 
achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile.   
 
 În cazul în spe��, a�a cum este men�ionat în Raportul de inspec�ie fiscal� nr. �i în 
Referatul privind propunerile de solu�ionare a contesta�iei, contestatoarea în perioada 
01.01.2004 – 30.09.2006, de�i are încheiate contracte de închiriere de imobil, nu a emis facturi 
fiscale �i nu a înregistrat venituri lunare.  “Practic în tot acest interval societatea nu realizeaz� 
nici un fel de venituri, fapt ce cu atât mai mult nu justific� achizi�iile efectuate”.   
  
 Referitor la afirma�ia contestatoarei privind faptul c�, organele de inspec�ie fiscal� nu au 
�inut cont de prevederile art.145, alin (8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
 “ Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugat�, orice persoan� 
impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, în func�ie de felul opera�iunii, cu unul din 
urm�toarele documente: 
a) pentru taxa pe valoarea adaugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost 
livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori 
urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�, cu factur� fiscal�, care cuprinde 
informa�iile prev�zute la art. 155, alin. (8), �i este emis� pe numele persoanei de c�tre o 
persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoarea adaugat�. Beneficiarii 
serviciilor prev�zute la art.150, alin.(1) lit. b) �i art. 151 alin (1) lit.  b), care sunt înregistra�i ca 
pl�titori de taxa pe valoarea adaugat�, justific� taxa dedus�, cu factura fiscal�, întocmit� potrivit 
art.155, alin. (4)’’, 
 
concluzionând astfel c�, în conformitate cu cele de mai sus, societatea fiind înregistrat� ca 
pl�tioare de tax� pe valoarea adaugat� poate beneficia de rambursarea taxei pe valoare 
ad�ugat� solicitate, nu se poate re�ine în solu�ionarea cauzei, deoarece dreptul de deducere al 
taxei pe valoarea adaugat� aferent� achizi�iilor efectuate se poate exercita dac� acestea sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, �i mai mult decât atât, contestatoarea 
desf��oarând în perioada 01.01.2004 – 30.09.2006 doar opera�iuni scutite de tax� pe valoare 
ad�ugat� �i anume cea de închiriere, pentru care nu a optat pentru taxare conform prevederilor 
legale de mai sus.  
  
 Tot în contextul de mai sus, din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, se mai 
re�ine faptul c�, contestatoarea în intervalul 01.01.2004 – 30.09.2006, de�i are încheiate 
contracte de închiriere cu SC SRL privind imobilul înscris în CF la nr. în comuna, Sta�iunea , nu 
înregistreaz� venituri lunare pentru aceste opera�iuni, de altfel a�a cum este �i stipulat în 
contractele de închiriere încheiate, respectiv în contractul pentru perioada 01.08.2004 – 
30.04.2006 �i perioada 01.05.2006 – 30.04.2007 la  art.4 ”Pre�ul închirierii” . 
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 În ceea ce priveste afirma�ia contestatoarei referitoare la faptul c�, organele de inspec�ie 
fiscal�  nu au �inut cont de prevederile pct.42, alin (5) �i (6) din Normele metodologice din 2004 
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal prin care se prevede c� persoanele juridice 
care au optat pentru regimul de taxare pentru orice opera�iune,  au optat tacit �i pentru taxarea 
opera�iunilor de închiriere de bunuri imobile, nu se poate re�ine în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, deoarece a�a cum este men�ionat în Raportul de inspec�ie fiscal� nr., organele de 
inspec�ie fiscal� fac referire la dou� contracte de închiriere de imobil încheiate în data de 
01.08.2004, respectiv în data de 01.05.2006, perioad� pentru care aplicarea regimului de taxare 
era posibil� prin notificarea organelor fiscale, fiind necesar� depunerea acestei notific�ri. 
  
 Urmare celor prezentate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod corect c�, 
societatea nu are drept de deducere pentru taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei aferent� 
achizi�iilor efectuate, iar la pct.2.2.1.”Solu�ionarea decontului de tax� pe valoare ad�ugat� cu 
sume negative  cu op�iune de rambursare” din Decizia de impunere nr. au respins la rambursat 
suma de  lei reprezentând soldul sumei negative de tax� pe valoare ad�ugat� cu op�iune de 
rambursare, rezultând o tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar �i r�mas� de plat� în 
sum� de lei, motiv pentru care contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca neântemeiat�. 
 
 De asemenea urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru major�rile de întârziere, în 
sum� de lei aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar �i penalit��ile de întârziere 
în sum� de lei, potrivit principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul“. 
 
 2. În ceea ce prive�te suma de lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoare 
ad�ugat� de plat� pentru perioada 01.12.2000 – 31.12.2002, sunt incidente prevederile 
O.G.nr.70/1997 privind controlul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
 ART. 21 
    „Dreptul organelor de control fiscal sau, dup� caz, al serviciilor de specialitate ale 
autorita�ilor administra�iei publice locale de a stabili diferen�e de impozite �i major�ri de 
întarziere pentru neplata în termen a acestora, precum �i de a constata contraven�ii �i a aplica 
amenzi �i penalita�i pentru faptele ale c�ror constatare �i sanc�ionare sunt, potrivit legii, de 
competen�a organelor de control fiscal sau, dupa caz, a serviciilor de specialitate ale 
autorita�ilor administra�iei publice locale, pentru o perioad� impozabil�, se prescrie dup� cum 
urmeaz�: 
    a) în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declara�iei pentru 
perioada respectiva; 
    b) în termen de 5 ani de la data ultimului termen legal de plat� a impozitului, în cazul în care 
legea nu prevede obliga�ia depunerii declara�iei; 
    c) în termen de 5 ani de la data comunic�rii, c�tre contribuabil, a impozitului stabilit de 
organele fiscale sau, dupa caz, de serviciile de specialitate ale autorita�ilor administra�iei publice 
locale în condi�iile prevazute de lege”. 
 
 ART. 22 
     „Termenele de prescrip�ie  prev�zute la art. 21 se întrerup: 
    a) în cazurile �i în condi�iile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescrip�ie a 
dreptului la ac�iune; 
    b) la data depunerii de catre contribuabil a declara�iei fiscale dup� expirarea termenului legal 
de depunere a acesteia; 
    c) la data efectu�rii de catre contribuabil a unui act voluntar de recunoastere a 
impozitului datorat, inclusiv plata integral� sau par�ial�  a acestuia; 
    d) la data comunic�rii, c�tre contribuabil, a unor diferen�e de impozit stabilite de organele 
fiscale sau, dupa caz, de serviciile de specialitate ale autorita�ilor administra�iei publice locale, 
ca urmare a ac�iunilor de control”. 
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 De asemenea, O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
  
 ART. 91 
     „Obiectul, termenul �i momentul de la care începe s� curg� termenul de prescrip�ie a 
dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale 
    (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu 
excep�ia cazului în care legea dispune altfel. 
    (2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prevazut la alin. (1) începe s� curg� de la data de 1 
ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu 
dispune altfel”. 
 
  coroborat cu prevederile pct. 89.1. din H.G.nr.1.050/ 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, se prevede: 
 
    „Dispozi�iile referitoare la cazurile �i condi�iile de suspendare �i întrerupere a termenului de 
prescrip�ie sunt cele cuprinse în Decretul nr.167/1958 privitor la prescrip�ia extinctiv�, cu 
modific�rile ulterioare”. 
   
 iar la art.16, lit.c) �i art.17 din Decretul nr.167/1958  privitor la prescrip�ia extinctiv�, 
repubilcat, se precizeaz�: 
 
 ”ART. 16 
    Prescrip�ia se întrerupe: 
        c) printr-un act începator de executare”. 
     
  ART. 17 
    „Întreruperea �terge prescrip�ia început� înainte de a se fi ivit împrejurarea care a întrerupt-o. 
    Dup� întrerupere începe s� curg� o nou� prescrip�ie […]”. 
 
 Prin soma�iile nr., nr., nr., respectiv nr. emise de Administra�ia Finan�elor Pubilce, primite 
de contestator conform confirm�rilor de primire, anexate la dosarul cauzei, se constat� c� 
societatea a fost înstiin�at� c� figureaz� în eviden�a fiscal� cu sume de plat� reprezentând taxa 
pe valoare ad�ugat� pentru care s-a început executarea silit� în temeiul titlurilor executorii. 
 
 Soma�iile prezentate mai sus întrerup cursul prescrip�iei, conform art.17 din Dectretul 
nr.167/1958 privitor la prescrip�ia extinctiv�, republicat, atât la data de 23.07.2001, la data de 
09.08.2002, 10.01.2002, cât �i la data de 13.12.2004, de la aceste date începând s� curg� o 
nou� prescrip�ie. 
  
 Ca urmare nu opereaz� prescrip�ia pentru perioada 01.12.2000 – 31.12.2002, organele 
de inspec�ie fiscal� în mod legal au calculat major�ri de întârziere �i penalit��ilor de întârziere 
aferente taxei pe valoare ad�ugat� de plat� neachitate la termenele legale prev�zule de lege, 
conform H.G.nr.564/2000 privind stabilirea cotei major�rilor de întârziere datorate pentru 
neplata la termen a obliga�iilor bugetare,  H.G.nr. 1043/2001 privind stabilirea cotei major�rilor 
de întârziere datorate pentru neplata la termen a obliga�iilor bugetare, H.G.nr.874/2002 pentru 
stabilirea cotei major�rilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obliga�iilor bugetare 
�i a cotei major�rilor datorate pe perioada amân�rii sau e�alon�rii la plata a obliga�iilor 
bugetare, O.G. nr.26/2001 pentru modificarea O.G.nr. 11/1996 privind executarea crean�elor 
bugetare, O.G. nr.61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare. 
 
 Tot în acest context, organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. c� pentru perioada 01.12.2000 – 31.12.2002, taxa pe valoare ad�ugat� datorat� �i 
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declarat� de societate a fost compensat� cu TVA de rambursat din perioada urm�toare, 
stingerea în totalitate a acestuia realizându-se la data de 31.03.2006. 
 Referitor la afirma�ia contestatoarei cu privire la faptul c�, organele de inspec�ie fiscal� 
invoc� dispozi�iile art.22, lit.d) din O.G.nr.70/1997 privind controlul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, iar acestea nu î�i g�sesc aplicabilitatea în cauz�, nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât organele de inspec�ie fiscal� în cuprinsul Raportul 
de inspec�ie fiscal� nr.5775/05.02.2008 au invocat prevederile art.22, lit.c) din O.G. nr.70/1997 
privind controlul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  
 În ceea ce priveste afirma�ia contestatoarei referitoare la faptul c�, organele de inspec�ie 
fiscal�  au supus verific�rii o perioad� de 7 ani, de�i pentru aceast� perioad� este incident� 
prescrip�ia dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale, men�ion�m faptul c� potrivit art.98, alin.3, 
lit.c) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, prevede:  
 
  „Perioada supus� inspec�iei fiscale 
        (3) La celelalte categorii de contribuabili inspec�ia fiscal� se efectueaz� asupra crean�elor 
n�scute în ultimii 3 ani fiscali pentru care exist� obliga�ia depunerii declaratiilor fiscale. Inspec�ia 
fiscal� se poate extinde pe perioada de prescrip�ie a dreptului de a stabili obliga�ii fiscale, dac� 
este identificat� cel putin una dintre urm�toarele situa�ii: 
    a) exist� indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat; 
    b) nu au fost depuse declara�ii fiscale în interiorul termenului de prescrip�ie; 
    c) nu au fost îndeplinite obliga�iile de plat� a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i altor sume 
datorate bugetului general consolidat. 
 
 Urmare celor prezentate, organele de inspec�ie fiscal� în mod corect au calculat major�ri 
de întârziere, în sum� de lei �i penalit��i de întârziere în sum� de  lei, aferente aferente taxei pe 
valoare ad�ugat� de plat� pentru perioada 01.12.2000 – 31.12.2002, urmând  ca pentru acest 
cap�t de cerere, contesta�ia a fi respins� ca neântemeiat�. 
  
 Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza art.126, art.141, art.145 �i art.155 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct.42 (3) 
H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, art.21, art.22 din Ordinul nr.70/1997 privind controlul financiar, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.16, art.17 din Decretul nr.167/1958 privitor la 
prescrip�ia extinctiv�, republicat, precum �i art.91, art.98, art.231 �i art.216 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se: 

 
 

D E C I D E  
 

 Respingerea, ca neântemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC X SRL pentru suma de lei 
reprezentând: 
 -  lei   tax� pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare; 
 -  lei   tax� pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar �i r�mas� de plat�; 
 -lei accesorii aferente diferen�ei de tax� pe valoare ad�ugat� precum �i                                        
taxei valoare ad�ugat� neachitat� la termenele prev�zute de lege; 
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