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078710NT 
 

 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a fost sesizat� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal�, prin adresa nr. ../23.07.2010 înregistrat� la direc�ie sub nr. ../23.07.2010, asupra 
contesta�iei formulate de S.C. XX S.R.L. 
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere nr. ../10.06.2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal, a Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ../07.06.2010 �i a Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. 
../10.06.2010 emise de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� si are ca obiect suma de aa lei 
reprezentând: 

- .. lei - tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare; 
- .. lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.205 alin.(1) si (2), art.207 
alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice este competenta sa solutioneze 
contestatia formulata de S.C. XX S.R.L. 

 
I. Petenta formuleaza contestatie impotriva Deciziei de impunere nr. ../10.06.2010, 
a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ../07.06.2010 �i a Deciziei privind nemodificarea 
bazei de impunere nr. ../10.06.2010, ar�tând urm�toarele: 

Solicit� admiterea contesta�iei �i: 
- modificarea Deciziei de impunere nr. ../10.06.2010 în sensul acord�rii dreptului de 
deducere �i aprob�rii la rambursare pentru suma de .. lei reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� facturilor nr. ../31.07.2009, ../31.08.2009, ../30.09.2009, ../01.02.2010, 
../01.03.2010 �i ../01.04.2010 emise de c�tre S.C. WW S.R.L.; 
- anularea din raportul de inspec�ie fiscal� a concluziilor aferente „acestei chestiuni”, ca 
fiind neîntemeiate, �i anularea calculului accesoriilor aferente T.V.A. în sum� de .. lei; 
- anularea Deciziei nr. ../10.06.2010 privind nemodificarea bazei de impunere. 

În sus�inerea contesta�iei petenta prezint� urm�toarele motive: 
 Taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei aferent� facturilor sus men�ionate a fost 
respins� la rambursare în mod neîntemeiat. 
 Din cuprinsul deciziei de impunere �i a raportului de inspec�ie fiscal� contestate se 
poate observa c� „argumentul suprem”, iar în privin�a deciziei de impunere singurul 
argument, al respingerii la deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� îl constituie împrejurarea 
c�, urmare a unei inspec�ii fiscale derulate în cursul anului anterior, prin decizia de impunere 
nr. ../17.07.2009 a fost respins� la deducere taxa în sum� de .. lei înscris� într-o factur� de 
prest�ri servicii emis� de înscris� S.C. WW S.R.L., iar contesta�ia formulat� de c�tre S.C. 
XX S.R.L. împotriva acestei m�suri a fost respins� de c�tre D.G.F.P. prin decizia nr. 
../17.09.2009.  

În actele de inspec�ie fiscal� contestate se mai precizeaz� c� de�i s-a respins ca 
neîntemeiat� contesta�ia anterioar� formulat�, S.C. XX S.R.L. a continuat s� înregistreze în 
contabilitate facturi emise de S.C. WW S.R.L. Faptul c� D.G.F.P. a respins o contesta�ie 
anterioar� nu are nicio relevan�� în cazul de fa��, având în vedere c� litigiul anterior este în 
prezent în curs de solu�ionare la instan�a de judecat� care nu s-a pronun�at printr-o hot�râre 
judec�toreasc� irevocabil�, astfel c� „nu s-a statuat în mod definitiv cu privire la 
corectitudinea sau legalitatea raportului anterior contestat”.  

În sistemul juridic românesc nu este aplicabil� „institu�ia precedentului judiciar”, iar o 
astfel de sus�inere este inacceptabil� cât� vreme facturile fiscale în discu�ie sunt diferite în 
cazul celor dou� decizii de impunere contestate. Înregistrarea facturilor emise de S.C. WW 
S.R.L. în contabilitate nu reprezint� o înc�lcare a legii ci o respectare a dispozi�iilor fiscale, 
deoarece S.C. XX S.R.L. este obligat� prin lege s� înregistreze facturile care i-au fost emise 
în temeiul unui contract de prest�ri servicii legal �i aflat în vigoare, analizabil� fiind, cel mult, 
chestiunea deductibilit��ii �i nu a înregistr�rii. 
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 În ceea ce prive�te decizia de impunere contestat�, men�ionarea acestui unic 
argument referitor la refuzul la rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� echivaleaz� cu o 
lips� de motive. 
 În urma verific�rii la fa�a locului organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
reprezentantul S.C. WW S.R.L. verific� �i aprob� culorile impuse de clien�i, a�adar chiar au 
fost de fa�� la efectuarea unor opera�iuni, îns� este absurd s� se re�in� c� doar aceste 
presta�ii se efectueaz�. 
 S.C. XX S.R.L. beneficiaz� de serviciile prestate de S.C. WW S.R.L. în baza 
contratelor nr. ../27.02.2005 �i nr. ../30.12.2009, obiectul acestor contracte constituindu-l 
efectuarea, de c�tre domnul AF, administratorul societ��ii prestatoare, de servicii precum: 
- colectarea mostrelor de la clien�i �i aducerea lor la fabrica din B; 
- verificarea calit��ii culorilor de pe produsele de export �i compararea lor cu mostrele de la 
beneficiari; 
- controlul produc�iei �i a mostrelor; 
- verificarea calit��ii manoperei efectuate etc. 
 Se observ�, astfel, c� în sarcina prestatorului nu intr� efectiv activitatea de produc�ie 
a firelor, ci doar supravegherea �i aprobarea din punct de vedere calitativ a opera�iunilor de 
vopsire, de producere de fire imprimate în filatur� în scopul asigur�rii conformit��ii cu 
mostrele.  
 O alt� activitate ocazional� prestat� este producerea de mostre �i fire pentru noile 
colec�ii, în vederea trimiterii clien�ilor, angaja�ii S.C. XX S.R.L. neavând preg�tirea 
profesional�, tehnic� �i artistic� necesar� pentru efectuarea acestei activit��i. 
 Activitatea de colectare a mostrelor de c�tre prestator �i de prezentare a acestora la 
sediul poten�ialilor clien�i se desf��oar� în afara sediului S.C. XX S.R.L., astfel c� organele 
de inspec�ie fiscal� nu au putut asista. 
 Concluziile organelor de inspec�ie fiscal� în sensul c� prest�rile de servicii 
înregistrate în baza facturilor emise de SC WW SRL nu sunt efectiv prestate deoarece 
rapoartele de activitate nu con�in documente semnate �i �tampilate care s� fac� dovada 
prest�rii efective a serviciilor, sunt netemeinice fiind contrazise de documentele anexate la 
prezenta contesta�ie, documente care au fost prezentate �i în timpul inspec�iei fiscale. Într-
un astfel de caz nu se poate invoca libertatea de apreciere a organului fiscal, fiind în mod 
clar o eroare de apreciere, iar insistarea în aceast� concluzie ar constitui o dovad� de 
nelegalitate. 
 În filatura noastr� au fost angajate persoane care s-au calificat în majoritate la locul 
de munc�, societatea nu are personal tehnic de specialitate, iar în vopsitorie este angajat un 
inginer chimist. 
 Administratorul S.C. WW S.R.L., domnul AF, este persoana care are cuno�tin�ele 
necesare în ceea ce prive�te producerea colec�iei de fire pentru anul urm�tor de fabrica�ie, 
producerea de mostre care se prezint� poten�ialilor clien�i din Europa sau America, 
verificarea dac� produsele se realizeaz� conform mostrelor. În fiecare lun� este prezent în 
fabric� circa dou� s�pt�mâni, în restul timpului asigurând comenzi privind desfacerea 
produc�iei. Toate aceste lucr�ri nu le poate face o persoan� din fabric�, care nu are 
experien�� de lucru cu partenerii externi �i care nu cunoa�te cerin�ele pie�ii în domeniul 
filaturii. 
 Au fost respectate toate prevederile legale pentru aprobarea deductibilit��ii taxei pe 
valoarea ad�ugat�, respectiv art. 145 alin. (1) �i (2) lit. a), art. 146 alin.(1) lit. a), art. 214 
alin.(4) lit. m) din Codul fiscal; punctul 48 din Normele metodologice de aplicare a Codului 
fiscal. Societatea a pus la dispozi�ia organelor de control toate documentele doveditoare: 
contracte, anexe, plan de lucru pentru 2009, rapoarte de lucru pentru lunile pentru care au 
fost înregistrate facturi, dovada necesit��ii acestor activit��i (list� specializare angaja�i), 
dovezi cu privire la finan��rile efective pentru societatea subscris� ale serviciilor prestate de 
reprezentantul S.C. WW S.R.L., factura �i dovada pl��ii serviciilor, o not� explicativ� în care 
ne-am exprimat punctul de vedere. 
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 Petenta consider� c� organele de inspec�ie fiscal� �i-au exercitat abuziv dreptul de 
apreciere garantat organului fiscal, în sensul c� s-a procedat la contrazicere unei realit��i 
evidente �i documentate corespunz�tor. 
 S.C. XX S.R.L. a beneficiat integral de serviciile în cauz�, valoarea facturilor este 
conform� pre�ului prev�zut în contractul de prest�ri servicii �i este sus�inut� de rapoartele 
lunare. Taxa pe valoarea ad�ugat� a fost achitat� c�tre societatea prestatoare care a virat-o 
c�tre stat, statul beneficiind de suma men�ionat�. În acest context, S.C. XX S.R.L. îi este 
garantat dreptul de deducere conform Codului fiscal. 
 Discu�ia privind deductibilitatea ar fi putut eventual s� influen�eze categoria 
cheltuielilor din perspectiva impozitului, dar nu poate afecta dreptul de a beneficia de 
rambursarea T.V.A., deoarece aceasta se raporteaz� la efectivitatea pl��ii, cu aplicare la 
data achit�rii sumei �i la data prest�rii serviciilor. 
 Facturile în discu�ie reprezint� document justificativ din punct de vedere contabil, iar 
în ceea ce prive�te serviciile prestate documentele justificative le constituie rapoartele de 
produc�ie �i documentele anex�, documente depuse în copie la prezenta contesta�ie. 
 În concluzie, petenta apreciaz� c� organele de inspec�ie fiscal� în mod nejustificat �i 
nelegal au respins la rambursare T.V.A. în sum� de .. lei �i au calculat accesorii pentru 
întârzierea la plat�, iar în sus�inere depune înscrisuri (205 file). 
 
 II. Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Neam� a emis pentru S.C. XX S.R.L. în data de 
10.06.2010, Decizia de impunere nr. .. privind obligatiile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal�, potrivit c�reia: 
• La punctul 2.2.1 „Solu�ionarea decontului de tax� pe valoarea ad�ugat� cu sume 
negative cu op�iune de rambursare” se mentioneaz� urm�toarele: 
- perioada verificata: 01.07.2009 – 31.07.2009;  
                                01.09.2009 – 30.09.2009, 
                                01.02.2010 – 28.02.2010; 
                                01.03.2010 – 31.03.2010; 
                                01.04.2010 – 30.04.2010; 
- .. lei – tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare; 
- .. lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
• La punctul 2.2.2 „Motivul de fapt” se men�ioneaz�:  
 La inspec�ia fiscal� s-a determinat o diferen�� de T.V.A. în sum� de .. lei pentru care 
nu s-a acordat drept de deducere. Taxa în sum� de .. lei este aferent� facturilor emise de 
S.C. WW S.R.L. reprezentând prest�ri servicii, facturi prezentate în anexa nr. 2 la raportul 
de inspec�ie fiscal�. 
 În leg�tur� cu facturile emise de furnizorul S.C. WW S.R.L. �i consemnate în controlul 
anterior facem urm�toarele preciz�ri: 
 Prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ../17.07.2009 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
../17.07.2009 (perioada verificat� 01.05.2009 – 31.05.2009) s-a respins la rambursare 
T.V.A. în sum� de .. lei aferent� prest�rilor de servicii efectuate de S.C. WW S.R.L., pe 
motiv c� documentele prezentate nu justific� prestarea efectiv� a serviciilor respective. 

S.C. XX S.R.L. formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere nr. 
../17.07.2009 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ../17.07.2009, iar prin Decizia nr. 
../17.09.2009 privind solu�ionarea contesta�iei emis� de D.G.F.P. prin Biroul solu�ionare 
contesta�ii, a fost respins� contesta�ia ca neîntemeiat�. 

Cu toate c� s-a respins contesta�ia formulat� S.C. XX S.R.L. a continuat s� 
înregistreze în contabilitate facturile emise de S.C. WW S.R.L. 
• La punctul 2.1.3 „Temeiul de drept” sunt înscrise urm�toarele acte normative: 
- Legea contabilit��ii nr. 82/1991 – art. 6 alin.(1) – înregistrarea în eviden�a contabil� a 
opera�iunilor efectuate f�r� a de�ine document justificativ; 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – art. 146 alin.(1) lit. a) – deducere f�r� 
document justificativ; 
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- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – art. 21 alin.(4) – justificarea realit��ii 
serviciilor prestate de furnizori; 
- H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului 
fiscal – pct. 48 – condi�ii cumulative pentru deducerea cheltuielilor cu serviciile de 
management, consultan��, asisten�� sau alte prest�ri de servicii; 
- Decizia nr. V/2007 emis� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie – TVA nu se poate 
deduce dac� documentele justificative nu con�in toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile 
în vigoare;; 
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal� – art. 6 – exercitarea dreptului de 
apreciere. Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i competen�elor 
ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� 
pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�; 
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal� – art.119 �i art. 120 – major�ri de 
întârziere. 
 Decizia de impunere nr. ../10.06.2010 are ca anex� Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr. ../07.06.2010 în care la Capitolul III punctul 2 “Constat�ri fiscale – Taxa pe valoarea 
ad�ugat� deductibil�“ se precizeaz�:  
 Perioada supus� inspec�iei fiscale: 01.07.2009 - 30.04.2010. 
 La inspec�ia fiscal� nu s-a acordat drept de deducere pentru T.V.A. în sum� de .. lei 
care este aferent� unui num�r de 6 (�ase) facturi emise de SC WW SRL în baza 
contractelor nr. ../17.02.2005 �i nr. ../30.12.2009, reprezentând prest�ri de servicii pentru 
lunile iulie, august, septembrie 2009 �i februarie, martie, aprilie 2010, facturi prezentate în 
anexa nr. 2. 
 În leg�tur� cu aceste facturi se fac urm�toarele preciz�ri: 
 Pentru prest�rile de servicii efectuate de SC WW SRL, S.C. XX S.R.L. nu a prezentat 
documente justificative (pentru colectarea mostrelor de la clien�ii beneficiarului, pentru 
certificarea calit��ii produselor, a cheltuielilor pentru carburan�i, deplas�ri, cazare, mas�, 
documente privind personalul desemnat de prestator �i calitatea acestuia în cadrul societ��ii 
prestatoare de servicii). 
 Din verificarea la fa�a locului s-a constatat c� toate opera�iunile de vopsire a firelor 
sunt executate de angaja�ii S.C. XX S.R.L., iar domnul FA numai verific� �i aprob� culorile 
impuse de clien�ii firmei S din Italia (notele de comanda de la clien�ii S sunt adresate direct 
S.C. XX S.R.L.). 
 Sinteza constat�rilor inspec�iei fiscale se prezint� astfel: 

- suma negativ� a T.V.A. solicitat� la rambursare …………..……. ..lei;.. 
- suma negativ� a T.V.A. cu drept de rambursare ………..….…… ..lei; 
- suma negativ� f�r� drept de rambursare …………………………. ..lei; 
- accesorii diferen�� T.V.A. …………………………………………….. ..lei. 

• Activitatea de Inspec�ie Fiscal� a emis pentru S.C. XX S.R.L. în data de 10.06.2010 
Decizia nr. .. privind nemodificarea bazei de impunere, potrivit c�reia, nu s-au constatat 
diferente în ceea ce priveste urm�toarele obliga�ii fiscale verificate: 

- Taxa pe valoarea ad�ugat� – lunar -  
- perioada verificat�: 01.08.2009 – 31.08.2009; 
                                01.10.2009 – 31.10.2009; 
                                01.11.2009 – 30.11.2009; 
                                01.12.2009 – 31.12.2009; 
                                01.01.2010 – 31.01.2010. 

 
          III. Luând în considerare motivele prezentate de contestatoare, documentele existente 
la dosarul cauzei, precum si actele normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 
 
1. Cauza supusa solutionarii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice se 
poate pronun�a cu privire la diferen�a de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..lei �i 
major�rile de întârziere aferente în sum� de .. lei stabilite în urma inspec�iei fiscale, în 
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condi�iile în care S.C. XX S.R.L. depune la dosarul contesta�iei documente noi 
neavute în vedere la efectuarea inspec�iei fiscale. 

În fapt 
 S.C. XX S.R.L. a încheiat cu SC WW S.R.L. contractele de prest�ri servicii nr. 
../27.02.2005 actualizat la 01.08.2007 �i nr…/30.12.2009, obiectul acestora constituindu-l 
colectarea mostrelor de la clien�i �i aducerea lor la fabrica din B; verificarea calit��ii culorilor 
de pe produsele de export �i compararea lor cu mostrele de la beneficiari; controlul 
produc�iei �i a mostrelor, expedierea lor la poten�ialii clien�i externi; verificarea calit��ii 
manoperei efectuat� de SC F SRL, preg�tirea exportului la S, verificarea documentelor de 
export, efectuarea supravegherii tecnico-calitative a colec�iilor de fire, acordarea de 
consultan�� tehnic� �i comercial� în vederea optimiz�rii produc�liei. În data de 10 ianuarie 
2009 p�r�ile au încheiat o anex� la contractul din 2005 “Programul de lucru an 2009” care 
cuprinde activit��ile programate a se efectua în anul 2009, detaliat pe fiecare lun� în parte.  
 Cu facturile nr. ../31.07.2009, ../31.08.2009, ../30.09.2009, . ../01.02.2010, 
../01.03.2010 �i ../01.04.2010 prestatorul SC WW S.R.L. a facturat beneficiarului S.C. XX 
S.R.L. “prest�ri servicii conform contract ../2005 �i contract nr. ../30.12.2009” în valoare 
total� de .. lei �i T.V.A. aferent� în sum� de .. lei. 
 Prin Decizia de impunere nr. ../10.06.2010 contestat� de petent�, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit c� SC XX SRL nu are drept de deducere pentru taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de … lei, motivând astfel: 
 Prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ../17.07.2009 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
../17.07.2009 (perioada verificat� 01.05.2009 – 31.05.2009) s-a respins la rambursare 
T.V.A. în sum� de .. lei aferent� prest�rilor de servicii efectuate de S.C. WW S.R.L., pe 
motiv c� documentele prezentate nu justific� prestarea efectiv� a serviciilor respective. 

S.C. XX S.R.L. formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere nr. 
../17.07.2009 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ../17.07.2009, iar prin Decizia nr. 
../17.09.2009 privind solu�ionarea contesta�iei emis� de D.G.F.P. prin Biroul solu�ionare 
contesta�ii, a fost respins� contesta�ia ca neîntemeiat�. 

Cu toate c� s-a respins contesta�ia formulat� S.C. XX S.R.L. a continuat s� 
înregistreze în contabilitate facturile emise de S.C. WW S.R.L. 
 În Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ../07.06.2010, anex� la decizia de impunere 
atacat� în prezentul dosar, se mai precizeaz� c� pentru prest�rile de servicii efectuate de 
SC WW SRL, S.C. XX S.R.L. nu a prezentat documente justificative (pentru colectarea 
mostrelor de la clien�ii beneficiarului, pentru certificarea calit��ii produselor, a cheltuielilor 
pentru carburan�i, deplas�ri, cazare, mas�, documente privind personalul desemnat de 
prestator �i calitatea acestuia în cadrul societ��ii prestatoare de servicii). 
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând astfel: 
- din cuprinsul deciziei de impunere �i a raportului de inspec�ie fiscal� contestate se 
poate observa c� „argumentul suprem”, iar în privin�a deciziei de impunere singurul 
argument, al respingerii la deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� îl constituie împrejurarea 
c�, urmare a unei inspec�ii fiscale derulate în cursul anului anterior, prin decizia de impunere 
nr. ../17.07.2009 a fost respins� la deducere taxa în sum� de.. lei înscris� într-o factur� de 
prest�ri servicii emis� de înscris� S.C. WW S.R.L., iar contesta�ia formulat� de c�tre S.C. 
XX S.R.L. împotriva acestei m�suri a fost respins� de c�tre D.G.F.P. prin decizia 
nr…/17.09.2009; 
- concluziile organelor de inspec�ie fiscal� în sensul c� prest�rile de servicii înregistrate 
în baza facturilor emise de SC WW SRL nu sunt efectiv prestate deoarece rapoartele de 
activitate nu con�in documente semnate �i �tampilate care s� fac� dovada prest�rii efective 
a serviciilor, sunt netemeinice fiind contrazise de documentele anexate la prezenta 
contesta�ie (205 file), documente  care au  fost  prezentate  �i în timpul inspec�iei fiscale. 
Într-un astfel de caz nu se poate invoca libertatea de apreciere a organului fiscal, fiind în 
mod clar o eroare de apreciere; 
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- facturile în discu�ie reprezint� document justificativ din punct de vedere contabil, iar în 
ceea ce prive�te serviciile prestate documentele justificative le constituie rapoartele de 
produc�ie �i documentele anex�, documente depuse în copie la prezenta contesta�ie. 

În Referatul nr. …/22.07.2010 cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei emis de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� se precizeaz� c� înscrisurile în num�r de 205 file, anexate la 
contesta�ie, reprezint� documente noi prezentate la depunerea contesta�iei. În leg�tur� cu 
aceste documente organele de inspec�ie fiscal� fac doar preciz�ri cu caracter general, f�r� 
a proceda la o analiz� detaliat� a noilor documente. 
 În drept, 

Referitor la regulile privind inspec�ia fiscal�, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, la art. 105 alin.(1) stipuleaz�:  

„Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i raporturile 
juridice care sunt relevante pentru impunere.” 

Referitor la sarcina probei, actul normativ sus men�ionat, prevede urmatoarele: 
 Art. 64 
        ,,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.” 
 Art. 65 
        ,,Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
 (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la baza 
declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 

(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de probe 
sau constat�ri proprii.” 

Referitor la dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, reglementeaz� 
urm�toarele: 
 Articolul 145 alin.(2)  

„Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� 
acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni: 
    a) opera�iuni taxabile;(…).” 

Art. 146 alin.(1)  
 „Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii:  

a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi 
fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� 
de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5);(…) ” 

În situa�ia dat�, la solu�ionarea contesta�iei organul competent are în vedere �i 
prevederile art. 213 alin.(4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, în care referitor la solu�ionarea contesta�iei, se arat�: 

„Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun� probe noi în 
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.” 
 
 Fa�� de motivele de fapt �i de drept, re�inem urm�toarele: 

Inspec�ia fiscal� trebuie s� aib� în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i a 
raporturilor juridice care sunt relevante pentru impunere, având sarcina de a motiva decizia 
de impunere pe baz� de probe sau constat�ri proprii. Contestatorul poate depune în 
sus�inerea cauzei documente �i probe noi, chiar dac� acestea nu au fost analizate de 
organele de inspec�ie fiscal� cu ocazia verific�rii efectuate.  

Instruc�iunile de completare a formularului "Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�", prev�zute în anexa nr. 2 la 
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O.M.F.P. nr. 972/2006, detaliaz� modul de completare a informa�iilor din formular în sensul 
c� la punctul „Motivul de fapt” se va înscrie detaliat �i în clar modul în care contribuabilul a 
efectuat o opera�iune patrimonial�, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu 
influen�� fiscal� �i prezentarea consecin�ei fiscale, ori în decizia de impunere atacat� 
organele de inspec�ie fiscal� nu au prezentat constat�ri proprii, motivând doar c� într-o 
cauz� anterioar� societ��ii nu i s-a dat câ�tig de cauz�. 

Întrucât petenta depune documente noi în sus�inerea contesta�iei care pot avea 
influen�� asupra diferen�ei de tax� pe valoarea ad�ugat� contestate, se impune desfiin�area 
actului administrativ fiscal atacat în ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
.. lei, pentru a se analiza veridicitatea �i realitatea acestor documente, iar organele de 
inspec�ie fiscal� s� aib� „posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora”. 
 Având în vedere cele re�inute, organul de solu�ionare a contesta�iei nu se poate 
pronun�a asupra diferen�ei de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei �i major�rilor de 
întârziere aferente în sum� de .. lei, urmând a se desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr. 
../10.06.2010 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ../07.06.2010 în ceea ce prive�te aceste 
sume. Organele de inspec�ie fiscal� vor proceda la reanalizarea situa�iei fiscale a 
contribuabilei �inând cont de prevederile legale, de motiva�iile �i documentele noi depuse la 
dosarul cauzei, urmând a întocmi un nou act administrativ fiscal, dac� va fi cazul, care va 
avea în vedere considerentele prezentei decizii de solu�ionare a contesta�iei în ceea ce 
prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare în sum� de .. lei �i major�rilor de 
întârziere aferente în sum� de .. lei , în temeiul art. 216 alin.(3) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�:  
 „(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.” 
 În spe�� se vor aplica �i prevederile Ordinului Pre�edintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz�: 
 „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. 
 12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
 
2. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice se 
poate pronun�a pe fond asupra Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. 
…/10.06.2010, în condi�iile în care S.C. XX S.R.L. nu prezint� motivele de fapt �i de 
drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
 În fapt, 
 Organele de inspec�ie fiscal� au procedat la verificarea modului de înregistrare în 
eviden�a contabil� a taxei pe valoarea ad�ugat� colectat� �i deductibil�, corela�iile între taxa 
pe valoarea ad�ugat� înregistrat� în jurnalele de vânzari �i cump�r�ri, în balan�a de 
verificare contabil� �i în deconturile aferente lunilor august 2009, octombrie 2009, noiembrie 
2009, decembrie 2009 �i ianuarie 2010, neconstatându-se diferen�e. 
 Ca urmare, Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul DGFP a emis Decizia privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. ../10.06.2010, conform c�reia nu s-au constatat 
diferente la obligatiile fiscale stabilite de societate, pentru taxa pe valoarea ad�ugat� – 
decont lunar – perioada verificat�:  

                                                - 01.08.2009 – 31.08.2009; 
                                                - 01.10.2009 – 31.10.2009; 
                                                - 01.11.2009 – 30.11.2009; 
                                                - 01.12.2009 – 31.12.2009; 
                                                - 01.01.2010 – 31.01.2010. 
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 S.C. XX S.R.L. formuleaza contestatie împotriva acestei decizii fara a-�i motiva 
contesta�ia, desi a solicitat anularea deciziei privind nemodificarea bazei de impunere. 
 În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în dispozi�iile art. 206 alin.(1) lit.c) �i lit.d) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prev�d: 
 „(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: (…) 

c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; (…).”, coroborat cu prevederile art. 12.1 lit. b) 

din Ordinul Pre�edintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
stipuleaz� urm�toarele: 

„12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: (…)  
b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de 

drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii; (…)”. 

În solutionarea contestatiei, organul competent din cadrul D.G.F.P. Neam� a avut în 
vedere �i prevederile art. 213 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, 
privind Codul de procedura fiscal�, unde referitor la solutionarea contestatiei, se precizeaza 
expres faptul c�: 

“(1) [...]. Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de 
dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii".  
  
 Fa�� de cele prezentate în fapt �i în drept, re�inem c� S.C. XX S.R.L. de�i a contestat 
Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. ../10.06.2010 nu a prezentat în 
contesta�ie motivele de fapt �i de drept care au stat la baza formul�rii acesteia.  
 Direc�ia General� a Finatelor Publice nu se poate substitui societ��ii contestatoare cu 
privire la motivele de fapt �i de drept, care sunt elemente obligatorii �i expres prev�zute de 
art. 206 alin.(1) lit.c) si d) din Codul de procedur� fiscal�, republicat, cu modific�rile si 
complet�rile ulterioare, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca nemotivat� 
contesta�ia petentei pentru acest cap�t de cerere. 
 
 Pentru considerentele ar�tate in con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor art. 210, 
art. 216 alin.(1) �i (3) si art. 218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, se 

 
D E C I D E : 

 
1. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr. ../10.06.2010 privind obliga�iile 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
../07.06.2010 emise, pentru S.C. XX S.R.L. de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare în sum� de .. lei �i major�rilor de întârziere 
aferente în sum� de .. lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal� s� procedeze la o nou� 
verificare în conformitate cu prevederile legale incidente spe�ei, care va avea în vedere 
considerentele prezentei decizii de solu�ionare a contesta�iei.  
 
2. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulate de S.C. XX S.R.L. împotriva 
Deciziei de nemodificare a bazei de impunere nr. ../10.06.2010 emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice. 
 

Decizia de solu�ionare a contesta�iei poate fi atacat� la Tribunalul sau Curtea de 
Apel, func�ie de cuantumul sumei contestate, conform art. 10 alin.(1) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, în termen de 6 luni de la data comunic�rii 
acesteia, conform prevederilor legale. 


