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D  E  C  I  Z  I  A 
 

 Nr. 53  din  2010   
 
         Privind  :soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. ..... S.R.L.  cu sediul 
social în comuna .. ... ,  judeŃul Teleorman, înregistrată la DirecŃ ia  Generală a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. 16.901/09.08.2010.  
 

Prin cererea FN, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Teleorman 
sub nr. ...../2010, S.C. ..... S.R.L. , cu sediul social în comuna ....., judetul Teleorman, a 
formulat contestaŃie parŃială împotriva Deciziei de impunere nr. .....2010, sinteza 
Raportului de inspecŃie fiscală nr. .....2010, întocmite de Activitatea de InspecŃie Fiscală 
Teleorman,  

Deoarece contestaŃia a fost depusă direct la organul de soluŃionare, acesta 
prevalându-se de prevederilepct. 3.2 şi pct. 3.4-3.7 din Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 
519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, a transmis  contestaŃia organului care a 
încheiat actul atacat, respectiv ActivităŃii de InspecŃie Fiscală Teleorman, solicitandu-i 
prin Adresa nr. ...../2010, să constituie dosarul cauzei, să verifice îndeplinirea condiŃiilor 
procedurale şi să întocmească referatul motivat cu propunerile de soluŃionare. 
 În sensul celor solicitate, reprezentanŃii AIF Teleorman au transmis Referatul nr. 
...../2010, înregistrat la DGFP Teleorman sub nr. ...../2010.  
 De asemenea, prin Adresa nr. ...../2010, organele de soluŃionare au solicitat 
organelor de inspecŃie fiscală să completeze punctul de vedere formulat iniŃial, faŃă de 
documentele de depunere ale contestaŃiei, primind în acest sens Referatul privind 
soluŃionarea contestaŃiei nr. ...../2010.   
 În condiŃiile prezentate obiectul contestaŃiei este format de suma în cuantum total 
de  .....   lei, reprezentand: 

• ..... lei -taxa pe valoarea adăugată suplimentar de plată; 
• .....lei-majorări de întârziere aferente tva.  

ContestaŃia respectă termenul  reglementat de dispoziŃiile art. 207 alin.(1) din 
O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare. 

Întrucât celelalte condiŃii procedurale reglementate de O.G. nr. 92/2003, privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost  
îndeplinite, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este 
competentă să soluŃioneze cauza. 

 
 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală 
Str. Dunării nr. 188 
Alexandria, Teleorman 
Tel : +0247 312 788  
Fax : +0247 421 178 
e-mail: ALTRJUDX01@mfinante.ro 

Ministerul FinanMinisterul FinanMinisterul FinanMinisterul Finanţţţţelor Publiceelor Publiceelor Publiceelor Publice 

DirecŃia Generală a FinanŃelor 

Publice a JudeŃului    Teleorman 
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I. S.C. ..... S.R.L., cu sediul social în comuna .. ..., jude Ńul Teleorman, a 
formulat contesta Ńie par Ńială împotriva obliga Ńiilor fiscale suplimentar stabilite în 
sarcina sa prin Decizia de impunere nr. .....2010, sinteza Raportului de inspec Ńie 
fiscal ă nr. .....2010, solicitând admiterea  contesta Ńiei, anularea în parte a Deciziei 
de impunere nr. .....2010 şi exonerarea de la plata sumei de ..... lei, având în 
vedere urm ătoarele considerente:  
  
 -în mod  nelegal şi netemeinic organul fiscal jurisdicŃional a calculat şi reŃinut în 
sarcina S.C. ..... S.R.L. suma de ....  lei cu titlu de TVA, pentru perioada 
01.01.2007-31.03.2010, deoarece începând cu data de 01.08.2007, a făcut 
dovada unui comportament fiscal de persoana juridică impozabilă, prin 
înscrisurile ce se regăsesc în evidenŃa contabilă financiară a societăŃii, de care 
organul fiscal a luat la cunoştinŃă pe parcursul inspecŃiei fiscale, fără 
obiecŃiuni(documente pe care le anexează în copie xerografiată la contestaŃie); 
 -invocă şi citează în acest sens dispoziŃiile pct. 53(2) din Normele 
metodologice de aplicare ale art. 148 lit. a Cod procedură fiscală, potrivit cărora 
ajustarea taxei deductibile aferentă stocurilor la data de 01.08.2007, s-a făcut pe 
baza inventarierii faptice la 31.07.2007(ale cărei liste le anexează la contestaŃie); 
  -dovada ajustării taxei deductibile o face cu fila 1 din Registrul jurnal al 
lunii august 2007, unde la poziŃia 27 şi 28 se regăseşte Nota contabilă ce 
materializează această procedură impusă de lege, ulterior acestei înregistrări 
contabile putandu-se observa din cuprinsul aceluiaşi Registru jurnal, continuarea 
comportamentului fiscal de persoană juridică impozabilă sub aspectul TVA până 
la data inspecŃiei fiscale. 
 
 II. Din Raportul de inspec Ńie fiscal ă nr. .....2010, aşa cum este sintetizat în 
Decizia de impunere nr. .....2010, acte întocmite d e organele de inspec Ńie fiscal ă 
se reŃin urm ătoarele: 
  
 Perioada supusa inspectiei : 01.01.2007 - 31.03.2010.  
 Taxa pe valoarea adaugata 
 Baza legala : Inspectia fiscala s-a efectuat în baza prevederilor Titlului VI din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul 
VI din HG 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003, şi a avut ca obiectiv modul de înregistrare a TVA deductibila, TVA 
colectată, de determinare a soldului negativ a TVA şi declararea acesteia.  

 
Organele de inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 
TVA deductibilă se determină potrivit prevederilor art. 145 şi 146 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi Titlului VI pct. 
46 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

Organele de inspecŃie fiscală au verificat legalitatea documentelor care au stat la 
baza deducerii TVA, modul de completare al acestora atât la furnizor cât şi la 
cumpărător şi au constatat că în perioada verificată agentul economic a deduc TVA pe 
bază de facturi care conŃin toate informaŃiile prevazute de art. 155 alin.(5) din Legea nr. 
571/2003 , cu modificările şi completările ulterioare. Sumele din facturile pentru 
achiziŃiile de bunuri şi servicii se regăsesc în jurnalele de cumpărări, deconturile de TVA 
şi corespund cu cele din evidenŃa contabilă. 

TVA colectată    
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La  data de 31.07.2007, contribuabilul a realizat o cifră de afaceri în sumă de ..... 
lei (potrivit balanŃei de verificare la 31.07.2007), depăşind astfel plafonul de scutire 
stabilit la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv echivalentul în lei a 35.000 euro, la cursul de schimb comunicat de 
BNR la data aderării(3.3817 lei/euro), dar nu a solicitat înregistrarea ca plătitor de TVA. 

Având în vedere cele arătate mai sus, agentul economic avea obligaŃia de a 
solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente, prin depunerea 
DeclaraŃiei de înregistrare menŃiuni-cod 010, în termen de 10 zile, de la sfârşitul lunii în 
care a atins sau depăşit plafonul de 35.000 euro şi a devenit plătitor de TVA începând 
cu data de 01.09.2007. 

S.C. ..... S.R.L.  a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA la data de 
14.04.2008, conform declaraŃiei cod 010 înregistrată sub nr. ...., devenind plătitor de 
TVA începând cu data de 01.05.2008, conform Certificatului de înregistrare în scopuri 
de TVA seria ..... , nr......, eliberat de organul fiscal competent. 

Prin neînregistrarea în termen ca plătitor de TVA, contribuabilul a încălcat 
prevederile art. 152 alin.(6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Organele de inspecŃie fiscală menŃionează că primul decont de TVA depus de 
contribuabil este cel aferent trimestrului II 2008(aprilie-iunie). 

In timpul inspecŃiei fiscale, în conformitate cu prevederile pct. 62 alin.(2) lit. b) al 
Titlului VI din H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la 
calculul taxei pe care contribuabilul ar datora-o dacă ar fi fost înregistrat normal în 
scopuri de TVA , pe perioada 01 septembrie 2007(dată de la care contribuabilul trebuia 
să devină plătitor de TVA), până la 31 martie 2008, rezultând o dierenŃă de TVA de 
plată în sumă de ..... lei, aşa cum reiese din anexa nr. 3 . 

Pentru neplata în termen a diferenŃei de TVA în sumă de 2.307 lei, în baza art. 
119 alin.(1) şi art. 120 alin.(1) şi (7) din O.G. nr. 92/2003 republicată în M.O. nr. 
513/2007, organele de inspecŃie fiscală  au calculat majorări de întârziere în sumă de 
..... lei . 

  
III. Organele de revizuire, având în vedere documen tele existente la dosarul 

cauzei, motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor de inspec Ńie fiscal ă, actele normative în vigoare la data producerii 
fenomenului economic, re Ńin: 

 
 S.C. ..... S.R.L are sediul social în comuna ....., judeŃul Teleorman, şi se 
identifică prin următoarele date: C.U.I. ....., atribut fiscal RO, , număr de înregistrare la 
O.R.C. Teleorman ....., obiect de activitate:ComerŃ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băutiri şi tutun,  Cod 
CAEN 4711, fiind reprezentată de D-l ....., în calitate de administrator. 

 
1. În ceea ce prive şte taxa pe valoarea ad ăugată suplimentar de plat ă în 

sum ă de ..... lei.  
  
Cauza supus ă solu Ńion ării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 

jude Ńului Teleorman  este de a se pronun Ńa asupra legalit ăŃii m ăsurii adoptata de 
organele de inspec Ńie fiscal ă, care i-au stabilit petentei taxa pe valoarea ad ăugată 
suplimentar de plat ă în sum ă contestat ă de ..... lei. 
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În fapt ,  aşa cum se reŃine din documentele care formează dosarul cauzei, 
petiŃionara a realizat o cifră de afaceri în sumă de ..... lei(potrivit balanŃei la 31.07.2007), 
depăşind astfel plafonul de scutire stabilit la art. 152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv echivalentul în lei 
a 35.000 euro, la cursul de schimb comunicat de Banca NaŃională a României la data 
aderării (3.3817 lei/euro), dar nu a solicitat înregistrarea ca plătitor de TVA.   
 Având în vedere cele arătate mai sus, organele de inspecŃie fiscală au menŃionat 
faptul că  agentul economic avea obligaŃia de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA 
la organele fiscale competente, prin depunerea DeclaraŃiei de înregistrare menŃiuni-cod 
010, în termen de 10 zile, de la sfârşitul lunii în care a atins sau depăşit plafonul de 
35.000 euro şi a devenit plătitor de TVA, respectiv începând cu data de 01.09.2007. 

S.C. ..... S.R.L.  a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA la data de 
14.04.2008, conform declaraŃiei cod 010 înregistrată sub nr. ....., devenind plătitor de 
TVA începând cu data de 01.05.2008, conform Certificatului de înregistrare în scopuri 
de TVA seria ...... , nr. ....., eliberat de organul fiscal competent. 

FaŃă  de aceste menŃiuni contestatoarea susŃine faptul că începând cu data de 
01.08.2007, a făcut dovada unui comportament fiscal de persoană impozabilă şi a 
procedat la ajustarea taxei deductibile aferentă stocurilor la data de 01.08.2007, pe 
baza inventarierii faptice la 31.07.2007, invocand în sprijinul acestei susŃineri pct. 53 
alin.(2) din Normele metodologice de aplicare ale art. 148 lit. a Cod procedură fiscală(!), 
potrivit căruia: ... persoana impozabilă poate să-şi ajusteze taxa deductibilă aferentă 
serviciilor neutilizate şi a bunurilor de natura stocurilor constatate pe bază de 
inventariere. 

Mai mult, sus Ńine faptul c ă dovada ajust ării o poate face cu fila 1 din 
registrul jurnal al lunii august 2007 , unde la pozi Ńia 27 şi 28 se reg ăseşte nota 
contabil ă ce materializeaz ă aceast ă procedur ă impus ă de lege.  

Organele de revizuire nu pot reŃine în soluŃionarea favorabilă a cauzei susŃinerile 
contestatoarei având în vedere următoarele: 

-potrivit balanŃei de verificare la 31.07.2007, anexată la dosarul contestaŃiei, 
S.C...... S.R.L. -..... a realizat o cifră de afaceri de .....lei [care calculată la cursul de 
referinŃă de la data aderării (3,3817 lei/euro), reprezintă 38.587,30 euro]; 

-legiuitorul impune ca în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care 
contribuabilul a atins sau depăşit plafonul de 35.000 euro, acesta să solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente, prin depunerea 
DeclaraŃiei de înregistrare menŃiuni -cod 010; 

-aşa cum se poate reŃine din referatul privind propunerile de soluŃionare nr. 
...../2010, S.C. ..... S.R.L. pe perioada 01.09.2007-30.04.2008, nu a întocmit şi nici nu a 
depus la organul fiscal teritorial decontul de TVA -cod 300 (stare de fapt prezentată în 
situaŃia privind depunerea declaraŃiilor la organul fiscal teritorial- anexa 1 la referat); 
contrar celor precizate în cadrul contestaŃiei potrivit cărora în perioada menŃionată s-a 
comportat ca persoană impozabilă din punct de vedere al  TVA;     

-petiŃionara a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA la data de 14.04.2008, 
potrivit declaraŃiei cod 010 înregistrată sub nr. ....., devenind pl ătitor de TVA începând 
cu data de 01.05.2008 , potrivit Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA seria ....., 
nr. ....., eliberat de organul fiscal competent. 

  -deşi petenta menŃionează că a procedat la ajustarea taxei pe valoarea 
adăugată deductibilă aferentă stocurilor la data de 01.08.2007, pe baza inventarierii 
faptice la 31.07.2007, organele de revizuire retin faptul că aceasta nu a respectat voinŃa 
legiuitorului care a impus ca măsura ajust ării s ă poat ă fi adoptat ă numai dup ă 
înregistrarea petentei în scopuri de TVA(deci dup ă data de 01.05.2008) ; 
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-ori autoarea cererii , potrivit Registrului jurnal (fila 1)anexat la dosarul cauzei în 
xero-copie a adoptat m ăsura ajust ării la data de 01.08.2007, premerg ător datei de 
01.05.2008 când a devenit pl ătitor de TVA , dată de la care a început regimul normal 
de taxă(în fapt petenta a întocmit o notă contabilă irelevantă, luându-se in calcul faptul 
că finalitatea unei ajustări se concretizează prin declararea la organul fiscal a obligaŃiei 
fiscale nou create faŃă de buget, în baza unui decont de TVA (cod 300), formular care 
nu se gaseşte anexat la cererea înaintată de petentă).   

Astfel, organele de revizuire reŃin ca legal şi temeinic punctul de vedere al 
organelor de inspecŃie fiscală, reŃinând faptul că în condiŃiile prezentate organele de 
inspecŃie fiscală au dreptul să stabilească obligaŃii privind taxa pe valoarea adăugată de 
la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de TVA pană la normalizarea 
situaŃiei. 

 
 În drept , sunt aplicabile dispoziŃiile art. 152 alin.(6), art. 152 alin.(9), art. 153 
alin.(1) lit. b). din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu dispoziŃiile pct. 61 alin.(1) alin.(3) şi alin.(4), pct. 62 alin.(2) lit 
b). din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, în care se stipulează: 
 [...] 

 *Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal(M.O. nr. 927 din 23 decembrie 2003 ), 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 [...] 
 Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici 
 ART. 152 
 [...] 
 (6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de 
afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul 
unui an calendaristic, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA , conform 
art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii  sau depasirii plafonului.  Data 
atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice 
urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire 
se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153. Daca 
persoana impozabila respectiva nu solicita sau soli cita inregistrarea cu intarziere, 
organele fiscale competente au dreptul sa stabileas ca obligatii privind taxa de 
plata si accesoriile aferente, de la data la care a r fi trebuit sa fie inregistrat in 
scopuri de taxa, conform art. 153.  
 [...] 
 (9) Prin norme se stabilesc regulile de inregistrare si ajustarile de efectuat in 
cazul modificarii regimului de taxa. 
 [...] 
 Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA 
 ART. 153 
 (1) Persoana impozabila care este stabilita in Romania, conform art. 125^1 alin. 
(2) lit. b), si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica 
operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere 
trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA  la organul fiscal competent, 
dupa cum urmeaza: 
 [...] 
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 b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de 
scutire prevazut la art. 152 alin. (1), in termen d e 10 zile de la sfarsitul lunii in care 
a atins sau depasit acest plafon; 
 *H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal(M.O. nr. 112/06.02.2004) 
 [...] 
 61. (1) Cursul de schimb valutar prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, 
este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data 
aderarii si este valabil pentru persoanele impozabile care au luat fiinta in cursul anului 
2007 sau care au fost infiintate anterior aderarii si au depasit plafonul in cursul anului 
2007. Pentru anii urmatori, cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul plafonului 
prevazut la art. 152 alin. (1), este cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la 
inceputul fiecarui an calendaristic. 
 [...] 
 (3) In sensul art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, persoana impozabila care opteaza 
pentru aplicarea regimului normal de taxa trebuie sa solicite inregistrarea conform art. 
153 din Codul fiscal, si sa aplice regimul normal de taxa incepand cu dat a 
inregistrarii. 
 (4) In sensul art. 152 alin. (3) si (7) coroborat cu conditiile prevazute la art. 145, 
145^1, 147, 148 si 149 din Codul fiscal, persoana impozabila are dreptul/obligatia la 
ajustarea taxei deductibile aferente: 
 a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate in momentul trecerii la 
regimul normal de taxare; 
 [...]  

Norme metodologice 
62.[...] 
(2) In sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, in cazul in care persoana 

impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutir e si nu a solicitat inregistrarea 
conform art. 153 din Codul fiscal, in termenul prev azut de lege, organele fiscale 
competente vor proceda dupa cum urmeaza: 

[...]     
b) in cazul in care nerespectarea prevederilor lega le este identificata dupa 

inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TV A conform art. 153 din Codul 
fiscal, organele fiscale competente vor solicita pl ata taxei pe care persoana 
impozabila ar fi datorat-o daca ar fi fost inregist rata normal in scopuri de taxa 
conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cupr insa intre data la care 
persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scop uri de taxa daca ar fi solicitat in 
termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata.  

[...] 
Nu pot fi avute în vedere pentru soluŃionarea favorabilă a cauzei prevederile pct. 

53 alin.(2) lit. b., pct. 53 alin.(3) lit. d). din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora:  

Norme metodologice:53. [...](2) In baza prevederilor art. 148 lit. a) din Codul 
fiscal, persoana impozabila poate sa-si ajusteze taxa deductibila aferenta serviciilor 
neutilizate si a bunurilor de natura stocurilor constatate pe baza de inventariere: 

deoarece contribuabilul nu a avut in vedere voin Ńa legiuitorului în intregul 
ei, respectiv neluând în considerare lit. b). a ace luiaşi punct din norme, respectiv 
pct. 53 alin.(3) lit d). din acela şi act normativ, potrivit c ărora, agentul economic 
poate proceda la ajustare:     
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Norme metodologice:53. [...](2) lit. b). in cazul in care persoana impozabila 
care aplica regimul special de scutire, prevazut la  art. 152 din Codul fiscal, se 
inregistreaza potrivit legii in scopuri de TVA conf orm art. 153 din Codul fiscal;  

[...] 
Norme metodologice:53. [...](3) lit. d). 
(3) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevazut la alin. (2) trebuie 

indeplinite urmatoarele cerinte: 
[...] 
d) persoana impozabila trebuie sa fie inregistrata in scopuri de TVA 

conform art. 153 din Codul fiscal, la data la care solicita ajustarea taxei nededuse 
conform art. 148 din Codul fiscal. 

[...] 
 În completarea considerentelor de drept incidente acestei judecăŃi sunt aplicabile 
şi prevederile pct. 61 alin.(5) şi alin.(6) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora: 
 [...] 
 Norme metodologice pct. 61  
 [...] 
 (5) Ajustarea prevazuta la alin. (4) trebuie comunicata organelor fiscale 
competente, in termen de trei luni de la data trecerii la regimul normal de taxa, prin 
depunerea unei liste de bunuri aflate in stoc si serviciile neutilizate, precum si a 
bunurilor de capital aflate inca in folosinta in scopul desfasurarii activitatii economice. 
Aceasta lista se va intocmi in doua exemplare si va cuprinde bunurile si serviciile 
neutilizate pentru care se efectueaza ajustarea, data la care i-au fost livrate bunurile si 
prestate serviciile, baza de impozitare la data respectiva si suma de ajustat. 
 (6) Persoana impozabila va inscrie suma ajustata in primul decont ce se va 
depune dupa primirea acordului din partea organului fiscal competent asupra ajustarii si 
sumei acesteia. 

[...] 
Astfe, organele de soluŃionare reŃin faptul că şi în situaŃia în care contribuabilul ar 

fi adoptat măsura ajustării taxei deductibile după inregistrarea ca persoana impozabilă 
în scopuri de TVA(ceea ce nu a respectat însă), pentru ca masura astfel adoptată să fie 
avută în vedere de organele de inspecŃie fiscale, contribuabilul trebuia să procedeze şi 
la comunicarea ajustării la organele fiscale competente în termen de trei luni de la 
trecerea la regimul normal de taxare prin depunerea unei liste de bunuri aflate in stoc si 
serviciile neutilizate, precum si a bunurilor de capital aflate inca in folosinta in scopul 
desfasurarii activitatii economice. 
 De asemenea, în situaŃia de normalitate, in care ajustarea ar fi fost adoptată 
după  inregistrarea ca persoana impozabilă în scopuri de TVA, contribuabilul avea 
obligaŃia să inscrie suma ajustata in primul decont ce se va depune dupa primirea 
acordului din partea organului fiscal competent asu pra ajustarii si sumei 
acesteia.  

Însă, agentul economic nu a depus la organul fiscal teritorial listele de bunuri 
aflate în stoc şi servicii neutilizate, precum şi listele bunurilor de capital aflate încă în 
folosinŃă în scopul desfăşurării activităŃii economice.  

Prin nedepunerea acestor liste s-a aflat în situaŃia de a nu putea primi acordul din 
partea organelor fiscale de a înscrie în decontul de TVA suma ajustata. 

În condiŃiile arătate, în mod legal organele de inspecŃie fiscală nu au dat dreptul 
de deducere a TVA pentru suma ajustată. 
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În fundamentarea soluŃiei care urmează a fi adoptată, organele de soluŃionare au 
avut în vedere şi următoarele: 

-în contestaŃie petenta menŃionează că începând cu data de 01.08.2007 a dat 
dovada unui comportament fiscal de persoană juridică impozabilă, fapt ce-l poate 
dovedi cu înscrisuri; 

-în acest sens menŃionează: Registru jurnal, Fişa contului 4426, Fişa contului 
4427, BalanŃa analitică, Bilant contabil şi Decont de TVA, pe care autoarea cererii 
susŃine că le va anexa în copie la contestaŃie; 

-însă, la dosarul cauzei nu se regăsesc deconturile de TVA, cele care ar 
materializa comportamentul de persoană juridică impozabilă din punct de vedere al 
TVA, [aferente perioadei ulterioare, respectiv ulterioare datei de 01.05.2008, când a 
devenit plătitoare de TVA -potrivit Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA seria 
....., nr. .....- şi a trecut la regimul normal de taxă- deconturi pe care dealtfel nu le-a 
anexat. 

La dosarul cauzei petenta anexează numai Registrul jurnal aferent lunii august 
2007, fişa contului 4426, respectiv fisa contului 4427 aferente lunii august 2007, 
BalanŃele de verificare aferente lunilor iulie, august şi septembrie 2007, toate aferente 
perioadei cand nu era inregistrat ca platitor de TVA, iar potrivit Normelor de aplicare ale 
Codului fiscal(mai sus citate) nu putea sa adopte masura ajustării în acest interval de 
timp. 

 Astfel, documentele prezentate nu sunt relevante şi suficiente în susŃinerea 
contestaŃiei, respectiv ajustării, intrucât aşa cum s-a precizat petenta nu justifică cererea 
cu deconturile de TVA şi registrele contabile, doveditoare, ulterior datei de la care a 
devenit plătitor de TVA. 

De asemenea, petiŃionara nu ataşează bilanŃul contabil deşi îl menŃionează ca 
probă în dovedirea celor susŃinute.  

În condiŃiile prezentate prin neanexarea dovezilor în cauză, petenta nu poate 
susŃine menŃiunile înscrise în contestaŃie, nerespectând astfel voinŃa legiuitorului 
regăsită la art. 206 alin.(1) lit. d). din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată(M.O. nr. 513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare. 

În sensul celor prezentate este de reŃinut şi faptul că analiza contestaŃiei se face 
în raport de susŃinerile părŃilor, de dispoziŃiile legale invocate de acestea şi de 
documentele existente la dosarul cauzei, organele d e solu Ńionare pronun Ńându-se 
strict în limita sesiz ării.    

Astfel, cauzei îi sunt incidente şi dispoziŃiile art.13, art. 206 alin.(1) lit d). şi art. 
213 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  soluŃia ce urmează să fie adoptată în cauză  
regasindu-se în dispoziŃiile pct.12.1 din Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, în care se stipulează: 

*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare; 

[...] 
 ART. 13 
 Interpretarea legii 
 Interpretarea reglementarilor fiscale trebuie sa respecte vointa legiuitorului asa 
cum este exprimata in lege. 

[...] 
 ART. 206 
 Forma si continutul contestatiei 
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 (1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde: 
 [...] 
 d) dovezile pe care se intemeiaza; 

[...] 
 ART. 213 
 Solutionarea contestatiei 
 (1)[...]. Analiza contestatiei se face in raport de sustinerile partilor, de dispozitiile 
legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea 
contestatiei se face in limitele sesizarii. 

[...] 
*Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor 

pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata(M.O. nr. 893/06.10.2005); 

[...] 
 12.1. Contestatia poate fi respinsa ca: 
 a) neîntemeiata,  în situaŃia în care argumentele de fapt si de drept prezentate in 
sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; 
 [...] 
 Având în vedere considerentele de fapt şi de drept prezentate, urmeaz ă să fie 
respins ă contesta Ńia ca neîntemeiat ă pentru suma de .... lei reprezentand taxa pe 
valoarea ad ăugat ă suplimentar de plat ă. 
  

2. Privitor la cap ătul de cerere formulat pentru suma de ..... lei,  
reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea a dăugat ă în suma de ..... lei.  

 
Cauza supus ă solu Ńion ării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 

jude Ńului Teleorman este de a stabili dac ă petenta datoreaz ă la bugetul de stat, 
accesoriile în sum ă de ..... lei, în condi Ńiile în care nu a achitat la termen debitul 
care le-a generat. 

 
În fapt , organele de soluŃionare reŃin legalitatea măsurii adoptată de 

reprezentanŃii AIF Teleorman prin stabilirea accesoriilor în sarcina petentei, aceasta 
reprezentand măsura accesorie în raport cu debitul.  

Întrucât în sarcina petiŃionarei a fost reŃinut ca fiind datorat debitul de natura taxei 
pe valoarea adăugată, aceasta datorează şi accesoriile aferente, calculate de organele 
de inspecŃie fiscală pentru perioada 26.10.2007-28.06.2010, la nivelul sumei totale de 
..... lei. 

 
În drept , cauzei îi  sunt aplicabile  prevederile art. 119 şi 120 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în care se stipulează: 

*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata(M.O. 
nr.513/31.07.2007-a III-a republicare), cu modificările şi completările ulterioare; 

 [...] 
 ART. 119 
 Dispozitii generale privind majorari de intarziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de 
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere. 
 [...] 
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 (4) Majorarile de intarziere se stabilesc prin decizii intocmite in conditiile aprobate 
prin ordin al ministrului economiei si finantelor, cu exceptia situatiei prevazute la art. 142 
alin. (6). 
 ART. 120 
 Majorari de intarziere 
 (1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand 
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. 
 [...]  
 (7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, si 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

[...] 
 Având în vedere considerentele de fapt şi de drept prezentate, urmeaz ă să fie 
respins ă contesta Ńia ca neîntemeiat ă şi pentru suma de ..... lei, reprezentând 
accesorii . 

* 
           *     * 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arãtate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare 
Fiscala, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile 
şi completãrile ulterioare, Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 519/2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată,  directorul executiv al D.G.F.P. Teleorman 

 
 
 
 

D  E  C  I  D  E : 
 
 
 
 

 Art.1.  Se respinge  ca neîntemeiat ă contestaŃia formulată de S.C. ..... S.R.L., cu 
sediul în comuna ....., judeŃul Teleorman, pentru suma în cuantum total de  .....   lei, 
reprezentând: 

• ..... lei -taxa pe valoarea adăugată suplimentar de plată; 
• ..... lei-majorări de întârziere aferente TVA.  
 

Art.2.  Prezenta decizie a fost redactata în 5(cinci) exemplare toate cu valoare de 
original comunicate celor interesaŃi;  
  
 Art.3.  Prezenta decizie poate fi atacatã la instanŃa judecatoreascã de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicãrii . 
  

Art.4. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 
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     Director Executiv 
 
 
 
 
 


