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DECIZIA NR. 57 

din 13.05.2010 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
S.C. .... S.R.L. din localitatea ...., înregistrat� 

la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .... 
sub  nr. ....din 05.10.2009 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... a  fost sesizat� 
de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului  .... prin adresa nr. .... din 02.10.2009, înregistrat�  la  Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului  ....  sub nr. ....din 05.10.2009, cu privire 
la contesta�ia formulat� de S.C. .... S.R.L. din localitatea ...., strada ..... 

S.C. .... S.R.L. contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .... din 27.08.2009, 
înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. .... din 31.08.2009, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. ....   din 27.08.2009, privind 
suma de .... lei, reprezentând: 
              -  .... lei T.V.A.; 
              -  .... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 
209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. S.C. .... S.R.L. prin contesta�ia formulat� precizeaz� c� 
potrivit art. 141 alin. (2) lit. k) �i alin. (3) din Codul fiscal, coroborate cu 
prevederile punctului 42 alin. (3) din Normale de aplicare a Codului fiscal, 
aprobate prin H.G. nr. 44/2004, opera�iunea de închiriere este scutit� de TVA, dar 
persoanele impozabile pot opta pentru taxarea acesteia, prin notificarea organelor 
fiscale, scutire ce se aplic� de la data înscris� în notificare.  

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului .... 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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Societatea sus�ine c� în timpul controlului s-au depus notific�rile 
privind opera�iunea de taxare, unde apare înscris� data de la care se opteaz� pentru 
taxare. 

Contestatoarea precizeaz� c� în sus�inerea cauzei depune 
notificarea înregistrat� la organele fiscale sub nr. ..../04.08.2008, prin care a optat 
pentru aplicarea regimului de taxare a opera�iunilor prev�zute la art. 141 alin. (2) 
lit. k) din Codul fiscal începând cu data de 01.04.2005, �i notificarea înregistrat� la 
organele fiscale sub nr. ..../14.08.2007, unde data înscris� pentru taxare este 
01.01.2007. 

De asemenea, men�ioneaz� prin notific�rile depuse la organul fiscal 
se opteaz� pentru taxare de la data de 01.04.2005 �i respectiv 01.01.2007, iar 
facturile emise de S.C. .... S.R.L. sunt din trim. II 2005, trim. III/2005, trim. IV 
2005 �i anul 2006. 

Prin contesta�ia formulat� se invoc� prevederile art. 145 alin. (8) 
din Legea nr. 571/2003 �i prevederile pct. 42 alin. (3) din H.G. nr. 44/2004. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .... din 27.08.2009, 
înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. .... din 31.08.2009, emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. .... din 27.08.2009, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� în perioada 01.01.2004 – 31.03.2007 
societatea verificat� a dedus incorect TVA în sum� de .... lei în baza facturilor 
fiscale emise de S.C. .... S.R.L. ...., reprezentând contravaloare chirie spa�iu, 
conform anexei nr. 5. 

Inspec�ia fiscal� a avut ca obiectiv stabilirea definitiv� a obliga�iilor 
fiscale ca efect al sustragerii de la plata acestora, conform procesului verbal de 
constatare încheiat la data de 04.03.2009, înregistrat sub nr. ..../05.03.2009, 
încheiat de Garda Financiar� – Sec�ia ...., �i a cuprins perioada 01.01.2004 -
30.06.2009. 

Prin actul de control se precizeaz� c� potrivit pct. 38 alin. 3 din 
H.G. nr. 44/2004, „Opera�iunea pentru taxarea oric�reia din opera�iunile scutite de 
tax� prev�zute la art. 141 alin. 2), lit. e), se va notifica organelor fiscale 
competente pe formularul prezentat în anexa 1 la prezentele norme metodologice 
�i se va exercita de la data depunerii notific�rii sau de la o alt� dat� ulterioar� 
înscris� în notificare”. 

Organele de control au constatat c� deoarece notificarea organelor 
fiscale teritoriale privind opera�iunea de aplicare a regimului de taxare a fost f�cut� 
de S.C. .... S.R.L. .... prin depunerea formularului „Notificarea privind op�iunea de 
taxare a opera�iunilor prev�zute la art. 141 alin. 2 lit. k) din Codul fiscal”, 
înregistrat� la AFP a municipiului .... sub nr. ..../24.01.2007, iar contractul de 
închiriere a spa�iilor c�tre S.C. .... S.R.L. .... este din data de 01.04.2005, conform 
pct. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin 
H.G. nr. 44/2004, societatea beneficiar�, respectiv S.C. .... S.R.L. ...., nu are 
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dreptul de deducere sau de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat�, aplicat� în 
mod eronat pentru o opera�iune scutit�, aceasta trebuie s� solicite 
furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu TVA �i emiterea unei noi facturi 
f�r� TVA. 

Organele de control au recalculat taxa pe valoarea ad�ugat� dedus�, 
diminuând taxa deductibil� cu suma de .... lei.  

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 141 alin. 2 lit. k), 
respectiv art. 141 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003, unde se prevede c� sunt 
opera�iuni scutite de TVA „arendarea, concesionarea, închirierea �i leasingul de 
bunuri imobile”. 

Pentru neachitarea în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de .... lei, stabilit� suplimentar de organele de control, s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de .... lei.  

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  

având  în  vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  normative  
în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
Referitor la suma de  .... lei, reprezentând .... lei T.V.A. �i .... lei 

major�ri de întârziere aferente, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului .... este învestit� s� analizeze dac� societatea contestatoare are 
dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� pentru opera�iunile privind 
închirierea unui spa�iu în perioada 01.04.2005 – 21.01.2007, în condi�iile în 
care în sus�inerea cauzei societatea depune dou� notific�ri din care rezult� c� 
prestatorul a optat pentru taxarea acestora începând cu data de 01.01.2007 �i 
respectiv începând cu data de 01.04.2005. 

 
Inspec�ia fiscal� a avut ca obiectiv stabilirea definitiv� a obliga�iilor 

fiscale ca efect al sustragerii de la plata acestora, conform procesului verbal de 
constatare încheiat la data de 04.03.2009, înregistrat sub nr. ..../05.03.2009, 
încheiat de Garda Financiar� – Sec�ia ...., �i a cuprins perioada 01.01.2004 -
30.06.2009. 

 
În fapt, organele de control au stabilit c� S.C. .... S.R.L. .... nu are 

dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .... lei, dedus� de 
contribuabil în perioada 01.01.2004 – 31.03.2007 în baza facturilor fiscale emise 
de S.C. .... S.R.L. ...., reprezentând contravaloare chirie spa�iu, considerând c� 
beneficiarul avea obliga�ia s� solicite furnizorului/prestatorului stornarea facturii 
cu TVA �i emiterea unei noi facturi f�r� TVA. 

Organele de control au constatat c� notificarea organelor fiscale 
teritoriale privind opera�iunea de aplicare a regimului de taxare a fost f�cut� de 
S.C. .... S.R.L. .... prin depunerea formularului „Notificarea privind op�iunea de 
taxare a opera�iunilor prev�zute la art. 141 alin. 2 lit. k) din Codul fiscal”, 
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înregistrat� la AFP a municipiului .... sub nr. ..../24.01.2007, iar contractul de 
închiriere a spa�iilor c�tre S.C. .... S.R.L. .... este din data de 01.04.2005. 

Potrivit Situa�iei facturilor de chirie pentru care S.C. .... S.R.L. .... a 
dedus TVA �i pentru care furnizorii nu aveau la acea dat� depus� notificare 
privind facturarea cu TVA, organele de control au stabilit c� pentru facturile de 
chirie din perioada 01.04.2005 – 24.01.2007 societatea verificat� nu are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .... lei. 

În sus�inerea cauzei societatea depune notificarea nr. .... înregistrat� 
la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului .... la data de 04.08.2009, prin 
care prestatorul a optat pentru taxarea opera�iunii prev�zut� la art. 141 alin. (2) 
lit. k) din Codul fiscal de la data de  01.04.2005  �i notificarea nr. .... înregistrat� 
la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului .... la data de 14.08.2007, prin 
care s-a solicitat taxarea opera�iunii de la data de  01.01.2007. 

 
a) În drept, pentru facturile de chirie emise în perioada 

01.04.2005 – 31.12.2006, sunt aplicabile prevederile art. 141 alin. (2) lit. k) �i 
alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se prevede c�: 

„Art. 141 
Scutiri pentru opera�iunile din interiorul ��rii [...] 
(2) Alte opera�iuni scutite de taxa pe valoarea 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.” 
În conformitate cu prevederile pct. 42 alin. (3) �i pct. 44 din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004: 

(3) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat� pot opta pentru aplicarea regimului de taxare pentru orice 
opera�iune prev�zut� 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 
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notificarea transmis� organului fiscal se va înscrie în procente partea din 
imobil destinat� acestor opera�iuni. [...] 

44. Scutirile de tax� pe valoarea ad�ugat� prev�zute de art. 141 
din Codul fiscal sunt obligatorii, cu excep�ia opera�iunilor prev�zute la art. 
141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal pentru care art. 141 alin. (3) din Codul 
fiscal prevede dreptul de op�iune pentru aplicarea regimului de taxare. 
Scutirile de tax� pe valoarea ad�ugat� se aplic� livr�rilor de bunuri �i/sau 
prest�rilor de servicii realizate de orice persoan� impozabil�. Dac� o 
persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� a 
facturat în mod eronat cu taxa pe valoarea ad�ugat� livr�ri de bunuri �i/sau 
prest�ri de servicii scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� c�tre beneficiari care 
au sediul activit��ii economice sau un sediu permanent ori, în lipsa acestuia, 
domiciliul sau re�edin�a obi�nuit� în România, este obligat� s� storneze 
facturile emise. Beneficiarii unor astfel de opera�iuni nu au dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, aplicat� în mod eronat pentru o 
opera�iune scutit�; ace�tia trebuie s� solicite furnizorului/prestatorului 
stornarea facturii cu taxa pe valoarea ad�ugat� �i emiterea unei noi facturi 
f�r� taxa pe valoarea ad�ugat�. 

Din prevederile legale prezentate mai sus se re�ine c� închirierea 
este o opera�iune scutit� de taxa pe valoarea ad�ugat� f�r� drept de deducere, iar în 
cazul în care se dore�te taxarea acestei opera�iuni prestatorul poate s� opteze prin 
depunerea unei notific�ri la organul fiscal teritorial, situa�ie în care taxarea se 
aplic� de la data înscris� în notificare.  

 
b) Pentru facturile de chirie emise în anul 2007, sunt aplicabile 

prevederile art. 141 alin. (2) lit. e) �i alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se stipuleaz� c�: 

„(2) Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�: 
e) arendarea, concesionarea, închirierea �i leasingul 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. închirierea de spa�ii sau loca�ii pentru parcarea 
autovehiculelor; 

3. închirierea utilajelor �i a ma�inilor fixate definitiv în bunuri 
imobile; 

4. închirierea seifurilor; [...] 
(3) Orice persoan� impozabil� poate opta pentru taxarea 

opera�iunilor prev�zute la alin. (2) lit. e) �i f), în condi�iile stabilite prin 
norme." 
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În ceea ce prive�te aplicarea acestui articol, Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, la punctele 38 �i 40, precizeaz� urm�toarele: 

38. (1) În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal �i f�r� s� 
contravin� prevederilor art. 161 din Codul fiscal, orice persoan� impozabil� 
poate opta pentru taxarea oric�reia din opera�iunile scutite de tax� prev�zute 
la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, în ceea ce prive�te un bun imobil 
sau o parte a acestuia, construit, achizi�ionat, transformat sau modernizat la 
sau dup� data ader�rii, în condi�iile prev�zute la alin. (2) - (9). Pentru 
bunurile imobile sau p�r�i ale acestora, construite, achizi�ionate, transformate 
sau modernizate înainte de data ader�rii se aplic� prevederile tranzitorii de la 
art. 161 din Codul fiscal. În sensul prezentelor norme sunt luate în 
considerare opera�iunile de transformare sau modernizare care conduc la 
majorarea valorii bunului imobil.[…] 

(3) Op�iunea prev�zut� la alin. (1) se va notifica organelor 
fiscale competente pe formularul prezentat în anexa 1 la prezentele norme 
metodologice �i se va exercita de la data depunerii notific�rii sau de la o alt� 
dat� ulterioar� înscris� în notificare. În situa�ia în care op�iunea se exercit� 
numai pentru o parte din bunul imobil, aceast� parte din bunul imobil care se 
inten�ioneaz� a fi utilizat pentru opera�iuni taxabile, exprimat� în procente, 
se va comunica în notificarea transmis� organului fiscal. Pentru bunurile 
imobile sau p�r�ile din bunurile imobile pentru care au fost încheiate 
contracte de leasing care sunt în derulare la data de 1 ianuarie 2007, 
notificarea se va depune în termen de 90 de zile de la data ader�rii, în situa�ia 
în care proprietarul bunului dore�te s� continue regimul de taxare pentru 
opera�iunea de leasing cu bunuri imobile. [...] 

(5) Persoana impozabil� care a optat pentru regimul de taxare 
în condi�iile alin. (1) poate aplica regimul de scutire de tax� prev�zut la art. 
141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, de la data înscris� în notificarea prev�zut� 
la alin. (7). 

(6) Persoanele impozabile care au optat tacit înainte de data 
ader�rii pentru închirierea, concesionarea sau arendarea de bunuri imobile, 
trebuie s� depun� notificarea prev�zut� în anexa 1 la prezentele norme în 
termen de 90 de zile de la data ader�rii.[...] 

40. Cu excep�ia celor prev�zute la art. 141 alin. (3) din Codul 
fiscal, persoanele impozabile nu pot aplica taxarea pentru opera�iunile scutite 
prev�zute de art. 141 din Codul fiscal. [...]. Dac� o persoan� impozabil� a 
facturat în mod eronat cu tax� livr�ri de bunuri �i sau prest�ri de servicii 
scutite conform art. 141 din Codul fiscal, este obligat� s� storneze facturile 
emise. Beneficiarii unor astfel de opera�iuni nu au dreptul de deducere sau de 
rambursare a taxei aplicate în mod eronat pentru o astfel de opera�iune 
scutit�. Ace�tia trebuie s� solicite furnizorului/prestatorului stornarea facturii 
cu tax� �i emiterea unei noi facturi f�r� tax�. 
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Se re�ine c� închirierea este o opera�iune scutit� de TVA, iar în 
cazul în care se opteaz� pentru taxarea acestei opera�iuni, prestatorii trebuie s� 
depun� la organul fiscal o notificare. 

Totodat�, se re�ine c� aplicarea op�iunii tax�rii se exercit� de la 
data depunerii notific�rii sau de la o alt� dat� ulterioar� înscris� în notificare. 

În urma modific�rilor prevederilor Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, începând cu data de 01.01.2008, punctul 38 alin. (3) din 
acest act normativ are urm�torul con�inut: „38. […] (3) Op�iunea prev�zut� la 
alin. (1) se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat în 
anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice �i se va exercita de la data 
înscris� în notificare. O copie de pe notificare va fi transmis� clientului. 
Depunerea cu întârziere a notific�rii nu va anula dreptul persoanei 
impozabile de a aplica regimul de taxare. În situa�ia în care op�iunea se 
exercit� numai pentru o parte din bunul imobil, aceast� parte din bunul 
imobil care se inten�ioneaz� a fi utilizat pentru opera�iuni taxabile se va 
comunica în notificarea transmis� organului fiscal. Pentru bunurile imobile 
sau p�r�ile din bunurile imobile pentru care au fost încheiate contracte de 
leasing înainte de data ader�rii �i care se deruleaz� �i dup� data ader�rii, 
notificarea se va depune în termen de 90 de zile de la data ader�rii, în situa�ia 
în care proprietarul bunului dore�te s� continue regimul de taxare pentru 
opera�iunea de leasing cu bunuri imobile. [...]. 

(5) Persoana impozabil� care a optat pentru regimul de taxare în 
condi�iile alin. (1) poate aplica regimul de scutire de tax� prev�zut la art. 141 
alin. (2) lit. e) din Codul fiscal de la data înscris� în notificarea prev�zut� la 
alin. (7).” 

Din aceste prevederi rezult� c�, începând cu data de 01.01.2008, 
depunerea cu întârziere a notific�rii nu va anula dreptul persoanei impozabile de a 
aplica regimul de taxare. 

Fa�� de prevederile men�ionate, organele de solu�ionare a 
contesta�iei, prin adresa nr. ....din 08.10.2009, a solicitat punct de vedere Direc�iei 
generale de metodologii fiscale, îndrumare �i asisten�� contribuabili din cadrul 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, care, prin adresa nr. ..../17.11.2009, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... sub nr. ....din 
20.11.2009, ne comunic� faptul c� „având în vedere prevederile art. 141 alin. (2) 
lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare la data ader�rii, 
respectiv prevederile art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, în vigoare dup� data 
ader�rii, Direc�ia de legisla�ia din domeniul TVA din cadrul Ministerului 
Finan�elor Publice a sesizat Comisia fiscal� central� pentru emiterea unei decizii 
de aplicare unitar� a acestor prevederi”.   

Prin adresa nr. ..../15.04.2010, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului .... sub nr. .... din 22.04.2010, Direc�ia de Politici �i 
Legisla�ie în Domeniile Vamal �i Nefiscal – Secretariatul tehnic al Comisiei 
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fiscale centrale, din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, ne transmite c� 
„Direc�ia legisla�ie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finan�elor Publice a 
solicitat înscrierea pe ordinea de zi a Comisiei fiscale centrale a problematicii 
referitoare la opera�iunile de închiriere de bunuri imobile, prev�zute la art. 141 
alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003, opera�iuni efectuate înainte de 01.01.2007 
sau în anul 2007. 

Ulterior, direc�ia de specialitate a precizat faptul c�, prin intrarea 
în vigoare a Hot�rârii Guvernului nr. 1620/2009, prevederile pct. 38 din 
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004 au fost modificate, spe�a în cauz� fiind astfel 
clarificat�.” 

Prin adoptarea Hot�rârii Guvernului nr. 1620 din 29 decembrie 
2009 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, punctul 38 alin. (3) a c�p�tat urm�torul con�inut:  

„(3) Op�iunea prev�zut� la alin. (1) se va notifica organelor 
fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme 
metodologice �i se va exercita de la data înscris� în notificare. O copie de pe 
notificare va fi transmis� clientului. Depunerea cu întârziere a notific�rii nu 
va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare �i nici 
dreptul de deducere exercitat de beneficiar în condi�iile art. 145 - 147^1 din 
Codul fiscal. Dreptul de deducere la beneficiar ia na�tere �i poate fi exercitat 
la data la care intervine exigibilitatea taxei, �i nu la data primirii copiei de pe 
notificarea transmis� de vânz�tor. În situa�ia în care op�iunea se exercit� 
numai pentru o parte din bunul imobil, aceast� parte din bunul imobil care se 
inten�ioneaz� a fi utilizat� pentru opera�iuni taxabile se va comunica în 
notificarea transmis� organului fiscal.” 

Din textul de lege men�ionat rezult� c� depunerea cu întârziere a 
notific�rii nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare 
�i nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar, iar dreptul de deducere la 
beneficiar ia na�tere �i poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea 
taxei, �i nu la data primirii copiei de pe notificarea transmis� de vânz�tor. 

Organele de control consider� c�, deoarece notificarea organelor 
fiscale teritoriale privind opera�iunea de aplicare a regimului de taxare a fost f�cut� 
de S.C. .... S.R.L. .... prin depunerea formularului „Notificarea privind op�iunea de 
taxare a opera�iunilor prev�zute la art. 141 alin. 2 lit. k) din Codul fiscal”, 
înregistrat� la AFP a municipiului .... sub nr. ..../24.01.2007, iar contractul de 
închiriere a spa�iilor c�tre S.C. .... S.R.L. .... este din data de 01.04.2005, conform 
pct. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin 
H.G. nr. 44/2004, societatea beneficiar�, respectiv S.C. .... S.R.L. ...., nu are 
dreptul de deducere sau de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat�, aplicat� în 
mod eronat pentru o opera�iune scutit�, aceasta având obliga�ia s� solicite 
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furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu TVA �i emiterea unei noi facturi 
f�r� TVA. 

Societatea sus�ine c� în timpul controlului s-au depus notific�rile 
privind opera�iunea de taxare, unde apare înscris� data de la care se opteaz� pentru 
taxare. 

Contestatoarea precizeaz� c� a depus notificarea înregistrat� la 
organele fiscale sub nr. ..../04.08.2009, prin care a optat pentru aplicarea regimului 
de taxare a opera�iunilor prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal 
începând cu data de 01.04.2005, �i notificarea înregistrat� la organele fiscale sub 
nr. ..../14.08.2007, unde data înscris� pentru taxare este 01.01.2007. 

De asemenea, men�ioneaz� c� prin notific�rile depuse la organul 
fiscal se opteaz� pentru taxare de la data de 01.04.2005 �i respectiv 01.01.2007, iar 
facturile emise de S.C. .... S.R.L. sunt din trim. II 2005, trim. III/2005, trim. IV 
2005 �i anul 2006. 

În sus�inerea cauzei societatea depune dou� notific�ri din care 
rezult� urm�toarele: 

- notificarea nr. .... înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului .... la data de 04.08.2009, prin care S.C. .... S.R.L. .... a optat pentru 
taxarea opera�iunii prev�zut� la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, pentru 
„cl�dire centru comercial ....”, data de la care s-a optat pentru taxare fiind 
01.04.2005; 

- notificarea nr. .... înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului .... la data de 14.08.2007, prin care S.C. .... S.R.L. .... a optat pentru 
taxarea opera�iunii prev�zut� la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, pentru 
„cl�dire centru comercial .... – Societ��i conform anexei”, data de la care s-a optat 
pentru taxare fiind 01.01.2007. 

Din cele prezentate rezult� c� la dosarul cauzei se afl� depuse dou� 
notific�ri, nr. ..../04.08.2009 �i nr. ..../14.08.2007, pentru care societatea .... S.R.L. 
.... d� spre închiriere o cl�dire, reprezentând centru comercial, �i solicit� taxarea 
opera�iunii de la data de 01.04.2005 �i respectiv de la data de 01.01.2007, în timp 
ce organele de control se refer� la o alt� notificare, nr. ..../24.01.2007, f�r� s� 
rezulte data de la care s-a solicitat notificarea op�iunii de taxare �i f�r� s� fie 
men�ionat spa�iul la care se refer�. 

Prin actul de control se face referire la notificarea nr. ..../24.01.2007 
�i la spa�iul ce a fost luat cu chirie în baza Contractului din 01.04.2005, f�r� s� fie 
identificat cu exactitate spa�iul respectiv.    

Totodat�, din notific�rile existente la dosarul cauzei nu rezult� dac� 
spa�iul închiriat de S.C. .... S.R.L. .... se refer� la cel dat spre închiriere societ��ii 
.... S.R.L.. 

În ceea ce prive�te depunerea în sus�inerea cauzei de c�tre 
contestatoare a celor dou� notific�ri, potrivit art. 213 alin. (4) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 /2003 privind Codul de procedur� fiscal�, „(4) Contestatorul, 
intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun� probe noi în 
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sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal emitent al actului 
administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, 
dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din Normele 
metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004,  
precizeaz� c�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de procedur� 
fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a 
organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi 
relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost cercetate de organele de 
inspec�ie fiscal�.” 

Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul poate 
depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� acestea anterior 
nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal� republicat�,  

„For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor 
contabile 

Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale 
contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în 
care exist� �i alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la 
stabilirea bazei de impunere.” 

Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul poate 
depune în sus�inerea cauzei documente �i probe noi, chiar dac� acestea anterior nu 
au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Totodat�, întrucât prin actul de control se face referire la notificarea 
nr. ..../24.01.2007, f�r� s� se precizeze data de la care s-a solicitat notificarea 
op�iunii de taxare �i f�r� s� se men�ioneze elemente care s� identifice spa�iul la 
care se refer� opera�iunea de închiriere, iar la dosarul cauzei sunt depuse dou� 
notific�ri, nr. ..../04.08.2009 �i nr. ..../14.08.2007, din care rezult� c� s-a optat 
pentru taxarea opera�iunii de închiriere a unei cl�diri de la data de 01.04.2005 �i 
respectiv de la data de 01.01.2007, organul de solu�ionare competent nu se poate 
pronun�a asupra cauzei.  

Având în vedere c� petentul depune în sus�inerea cauzei documente 
noi �i întrucât cele prezentate prin actul administrativ atacat nu sunt de natur� s� 
clarifice dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .... lei, se va 
desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
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stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .... din 27.08.2009, înregistrat� la Activitatea de 
Control Fiscal sub nr. .... din 31.08.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� înregistrat sub nr. .... din 27.08.2009, privind suma de .... lei, reprezentând 
.... lei T.V.A. �i .... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
potrivit principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)), urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� 
procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare la punerea în executare a 
prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� 
un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast� 
decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 216 (3), „Solu�ii asupra 

contesta�iei” din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate 
prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz� c�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de 
c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� 
nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Anexa nr. 1, unde se stipuleaz� c�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen 
de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv 
pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor  art. 141 alin. (2) lit. k), devenit lit. e), �i alin. (3) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 
38, pct. 40, pct. 42 alin. (3) �i pct. 44 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, art. 64, art. 216 (3) �i art. 213 alin. (4) din O.G. 92/2003 privind Codul de 



 
12

procedur� fiscal�, republicat�, pct. 102.5 �i 182.1 din Normele metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, 
pct. 12.7 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate 
cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 

                                  D E C I D E : 
 
 
- Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .... din 27.08.2009, 
înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. .... din 31.08.2009, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. .... din 27.08.2009, privind 
suma de .... lei, reprezentând: 
              -  .... lei T.V.A.; 
              -  .... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
urmând ca printr-o alt� echip� s� se procedeze în termen de 30 de zile de la 
comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, 
strict pentru aceea�i perioad� �i s� emit� un nou act administrativ fiscal, având în 
vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

Punerea în executare a prezentei decizii, pentru sumele  pentru care 
s-a dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a 
emis decizia de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

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

luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 


