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   D  E  C  I  Z  I  A 

 
Nr.67 din ….. .2010 

 
 
 
Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. ..... S.R.L. cu sediul social 

în municipiul ....., judeŃul Teleorman, înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub 
nr....../13.10.2010.  
 

 
 
Prin cererea înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului 

Teleorman sub nr. ...../13.10.2010, S.C. ..... S.R.L., - cu sediul social în Str. ….., 
municipiul ....., judeŃul Teleorman -, a formulat contestaŃie împotriva Deciziei de 
impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată nr....../10.09.2010, sinteză a 
Raportului de inspecŃie fiscală nr. ...../09.09.2010, acte emise de Activitatea de 
InspecŃie Fiscală din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman. 

Întrucât contestaŃia a fost depusă direct la organul de soluŃionare, acesta 
prevalându-se de prevederile pct. 3.4 al Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 
privind aprobarea InstucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, a transmis contestaŃia  şi dovezile aduse de 
petentă în susŃinerea cererii, organului care a încheiat actul atacat, respectiv Activitatea 
de InspecŃie Fiscală Teleorman, solicitând prin Adresa nr....../15.10.2010 constituirea  
dosarului contestaŃiei, verificarea condiŃiilor procedurale obligatorii şi întocmirea referatul 
cu propuneri de soluŃionare, având în vedere toate argumentele contestatoarei.  

Prin Adresa nr……                                   /04.11.2010 organul fiscal abilitat s-a 
conformat în sensul celor solicitate. 

Adresa nr....../05.11.2010 a fost transmisă administratorului firmei contestatoare 
cu solicitarea precizării în clar a sumei totale contestate, individualizată pe feluri de 
impozite, taxe şi accesorii ale acestora, în baza dispoziŃiilor pct.2.1. al Ordinului nr.519 
din 27.sept.2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, emis 
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de AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală. Prin completarea adusă la cererea 
formulată iniŃial – înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub nr....../10.11.2010 -, rezultă că 
obiectul contestaŃiei îl constituie suma totală în cuantum de ..... lei  reprezentând : 

- taxă pe valoarea adaugată 
  stabilită suplimentar:             ..... lei;  
- obligaŃii fiscale accesorii:                        ..... lei; 
           - din care: 

- majorări de întârziere:              ..... lei;       
- penalităŃi de întârziere  :                   ..... lei;  

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Fiind îndeplinite şi celelalte condiŃii procedurale de contestare prevăzute de lege, 
Directia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman, este competentă să 
soluŃioneze pe fond cererea. 

   
I. S.C. ..... S.R.L., cu sediul social în mun. .... ., jud. Teleorman contestă 

Decizia de impunere nr. nr....../10.09.2010, sinteză a Raportului de inspecŃie fiscală 
nr. ...../09.09.2010, documente emise de Activitatea de InspecŃie Fiscală din cadrul 
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman, pentru suma de ..... lei, 
reprezentând taxă pe valoarea adăugată, majorări de întârziere şi penalităŃi de 
întârziere aferente, aducând în susŃinerea cererii următoarele argumente: 

Organele fiscale au procedat la efectuarea unei inspecŃii parŃiale, ca urmare a 
solicitării de rambursare a sumei de ..... lei în baza Decontului cu sumă negativă de 
TVA şi opŃiune de rambursare aferent lunii iunie 2010, înregistrat la A.F.P. 
Teleorman sub nr....../15.07.2010, stabilindu-se în sarcina petiŃionarei obligaŃiile 
fiscale în cuantumul contestat. 

SusŃine că că în mod eronat s-au stabilit aceste sume în sarcina sa, întrucât 
terenul şi clădirea  achiziŃionate de la S.C. ..... SA cu Factura nr ...../03.12.2008, 
reprezintă operaŃiune scutită de TVA potrivit art.141, alin.(2), lit.f), din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, situaŃie în 
care organul fiscal abilitat avea obligaŃia verificării dacă tranzacŃia se încadra în 
excepŃiile prevăzute de lege; în condiŃiile în care factura a fost emisă de vânzător cu 
taxa pe valoarea adăugată. Numai în aceste condiŃii, se putea stabili dacă taxa 
consemnată în factura în cauză este sau nu deductibilă. 

Temeiul legal invocat de către petentă în susŃinerea cauzei este cel al art.105, 
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cu care inspecŃia fiscală ar fi trebuit să 
aibă în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile juridice care sunt 
relevante pentru impunere. 
 Pe baza acestor considerente, se solicită admiterea contestaŃiei şi exonerarea 
de la plată a obligaŃiilor fiscale în cuantumul contestat, ca urmare a faptului că în 
mod eronat a fost diminuată taxa de recuperat, cu consecinŃa obligării la plată a 
sumei de ..... lei, situaŃie ce a condus şi la calcularea nejustificată a accesoriilor 
aferente în cuantum de ..... lei.  
 S-au adus în susŃinere următoarele probe cu înscrisuri: 
 - Raportul de inspecŃie fiscală încheiat la data de 06.09.2010 şi înregistrat sub 
nr....../09.09.2010 ; 
 - Anexa nr.4 privind SituaŃia calculului TVA aferentă perioadei 01.08.2008-
30.06.2010; 
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 - Anexa nr.5 privind SituaŃia calculului accesoriilor până la data de 06.09.2010; 
 - Factura nr....../03.12.2008; 
 -ChitanŃa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuŃii Seria TS7 
nr……/28.09.2010, emisă la nivelul valorii totale de ..... lei. 
  

II. Din Raportul de inspectie fiscal ă încheiat la data de 06.09.2010 şi 
înregistrat sub nr....../09.09.2010, sintetizat în Decizia de impunere nr. 
...../10.09.2010 – atacate -, acte emise de Activit atea de Inspec Ńie Fiscal ă din 
cadrul D.G.F.P. Teleorman, se re Ńin urm ătoarele:  

InspecŃia fiscală s-a efectuat în vederea soluŃionării Decontului cu sumă 
negativă de TVA şi opŃiune de rambursare aferent lunii iunie 2010, înregistrat la 
A.F.P. Teleorman sub nr....../15.07.2010, prin care se solicită rambursarea sumei de 
..... lei. Cu precizarea că soluŃionarea decontului de TVA s-a efectuat cu control 
anticipat întrucât, potrivit Fişei de calcul ,,SIN”, precum şi a Fişei indicatorilor de 
inspecŃie fiscală, prezenta risc fiscal mare. 
 Perioada supusă inspecŃiei: 29.09.2008 - 30.06.2010. 
 În urma verificării în totalitate a documentelor justificative şi financiar-contabile 
din evidenŃa contestatorului, a rezultat că taxa pe valoarea adăugată deductibilă  
provine în principal ca urmare a achiziŃionării unui imobil şi a terenului aferent (..... 
lei), în baza Facturii nr....../03.12.2008. 
 ReŃinându-se că la data emiterii facturii, potrivit dispoziŃiilor art.141, alin.(2), 
lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, operaŃiunea de livrare a unui imobil precum şi a terenului pe care este 
construit, este scutită de TVA, firma petiŃionară nu are drept de deducere a taxei. 
 În aceste condiŃii, s-a dispus măsura neacordării dreptului de deducere a taxei 
pe valoarea adăugată în cauză, în cuantum de ..... lei, avându-se în vedere încălcare 
prevederilor pct.40 al HG nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii  nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Conform BalanŃei de verificare încheiată la data de 30.06.2010, soldul taxei pe 
valoarea adăugată de rambursat fiind de ..... lei, prin neacceptarea la deducere a 
taxei aferente operaŃiunii de achiziŃionare a imobilului şi a terenului aferent în 
cuantum de ..... lei,  organul de inspecŃie fiscală a stabilit o obligaŃie fiscală 
suplimentară de plată de natura taxei pe valoarea adăugată în suma de ..... lei. 
 Asupra acestei obligaŃii fiscale de plată,au fost calculate majorări de întârziere 
în sumă de ..... lei, precum şi penalităŃi de întârziere de ..... lei, potrivit dispoziŃiilor 
art.119 alin(1), art.120 alin.(1) şi alin.(7), şi art.120 indice 1 ale O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 La Cap.V  al Raportului de inspecŃie fiscală atacat, DiscuŃia finală cu 
contribuabilul, se specifică faptul că administratorul societăŃii a fost informat cu 
privire la constatările rezultate, iar în urma discuŃiei finale, acesta a fost de acord cu 
acestea, precum şi cu consecinŃele lor fiscale, notificând acest fapt în DeclaraŃia dată 
pe propria răspundere ce reprezintă Anexa nr.9 a raportului.      
 
 III. Având în vedere constat ările organului de inspec Ńie fiscal ă, sus Ńinerile 
contestatoarei, documentele anexate la dosarul cauz ei, precum şi actele 
normative în vigoare la data producerii fenomenului  economic, se re Ńin 
urm ătoarele:  
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S.C. ..... S.R.L. are domiciliul fiscal în municipiul ....., str. CarpaŃi nr.7-C5, 
judeŃul Teleorman, număr de înregistrare la O.R.C. Teleorman J34/...../24.09.2008, 
C.U.I. ..... atribut fiscal RO – atribuit din data de 29.09.2008; C.I.F. B nr. 
…../24.09.2008 – perioada fiscală trimestrială; activitatea principală desfăşurată 
conform certificatului de înregistrare este - cod CAEN 5630 –,,Baruri şi alte activităŃi 
de servire a băuturilor”, fiind reprezentată la data inspecŃiei fiscale de d-l ….., în calitate 
de administrator. 
 

Cauza supus ă solu Ńionării este aceea dac ă măsura adoptat ă  de organele de 
inspec Ńie fiscal ă - de neacceptare la deducere a taxei pe valoarea a daugat ă 
aferent ă opera Ńiunii de achizi Ńionarea a unei cl ădiri şi a terenului aferent, - urmare 
căreia petentei i-au fost stabilite obliga Ńii fiscale suplimentare de plat ă, - are temei 
legal, şi este sus Ńinut ă de probe recunoscute de lege, în condi Ńiile în care autoarea 
cererii sesizeaz ă cu privire la nerespectarea dispozi Ńiilor cu privire la examinarea 
tuturor st ărilor de fapt şi raporturile juridice  relevante pentru impunere. 

 
1. Referitor la obliga Ńia fiscal ă stabilit ă suplimentar  de natura taxei pe 

valoarea adaugat ă -, în   cuantum de ..... lei  
 
În fapt , aşa cum se reŃine din documentele anexate la dosarul cauzei, prin 

Decizia de impunere nr. ...../10.09.2010, care constituie o sinteză a Raportului de 
inspecŃie încheiat la data de 06.09.2010 şi înregistrat sub nr....../09.09.2010, au fost 
stabilite în sarcina societăŃii petiŃionare o obligaŃie fiscală suplimentară de natura taxei 
pe valoarea adăugată la nivelul valorii de ..... lei, în urma verificării modului de 
înregistrare taxei deductibile şi  colectate, a determinării taxei pe valoarea adăugată de 
rambursat, având ca scop soluŃionarea Decontului cu sumă negativă de TVA şi 
opŃiune de rambursare aferent lunii iunie 2010, - înregistrat la A.F.P. Teleorman sub 
nr....../15.07.2010 -, prin care se solicita la rambursare suma de ..... lei. 

Ca urmare a acestei acŃiuni, a rezultat că taxa pe valoarea adăugată deductibilă 
de ..... lei provine din achiziŃionarea unui imobil şi a terenului aferent, în baza Facturii 
nr....../03.12.2008. 
 ReŃinându-se că la data emiterii facturii, potrivit dispoziŃiilor art.141, alin.(2), 
lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, operaŃiunea de livrare a unui imobil precum şi a terenului pe care este 
construit, este scutită de TVA, firma petiŃionară nu avea drept de deducere a taxei;  
situaŃie care a condus la măsura neacordării dreptului de deducere a taxei în cauză 
în cuantum de ..... lei, avându-se în vedere şi dispoziŃiile pct.40 al HG nr.44/2004 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Aşa fiind, conform BalanŃei de verificare la data de 30.06.2010, soldul taxei pe 
valoarea adăugată de rambursat de ..... lei, a fost influenŃat  prin neacceptarea la 
deducere a taxei aferente operaŃiunii de achiziŃionare a imobilului şi a terenului 
aferent (..... lei), organul de inspecŃie fiscală stabilind o obligaŃie fiscală suplimentară 
de plată de natura taxei pe valoarea adăugată în cuantum de ..... lei. 
 

În vederea pronunŃării unei soluŃii în speŃa dedusă judecăŃii, organul de revizuire 
reŃine că în drept  sunt aplicabile reglementările legale ce urmează a fi citate, în vigoare 
la data producerii fenomenului economic: 
 
 - LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal - publicată în 
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MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 -, cu modificările şi 
completările aduse până la data de 01 decembrie 2008: 
 Scutiri pentru operaŃiuni din interiorul Ńării 
     ART. 141 

(2) Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă: 
f) livrarea de către orice persoană a unei construcŃii, a unei părŃi a acesteia şi a 

terenului pe care este construită, precum şi a oricărui alt teren. Prin excepŃie, scutirea nu 
se aplică pentru livrarea unei construcŃii noi, a unei părŃi a acesteia sau a unui teren 
construibil. (…) 
 

- HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările 
aduse până la data de 1 iulie 2008: 
     ...... (1) În sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, terenul pe care este 
construit un bun imobil, inclusiv terenul aferent unui bun imobil, urmează regimul bunului 
imobil dacă sunt proprietăŃi indivizibile. 

40. Cu excepŃia celor prevăzute la art. 141 alin (3) din Codul fiscal, persoanele 
impozabile nu pot aplica taxarea pentru operaŃiunile scutite prevăzute de art. 141 din 
Codul fiscal. (…) Scutirile se aplică livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii 
realizate de orice persoană impozabilă. Dacă o persoană impozabilă a facturat în mod 
eronat cu taxă livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii scutite conform art. 141 din 
Codul fiscal, este obligată să storneze facturile emise. Beneficiarii unor astfel de 
opera Ńiuni nu au deptul de deducere sau de rambursare a t axei aplicate  în mod 
eronat pentru o astfel de operaŃiune scutită. Aceştia trebuie să solicite 
furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu taxa şi emiterea unei noi facturi fără taxă. 
  
 - ORDONANłA GUVERNULUI nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicată, 
privind Codul de procedură fiscală - publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 
31 iulie 2007 -, cu modificările şi completările aduse până la data de 1 ianuarie 2009: 
 - ART. 7 
    Rolul activ 
     (2) Organul fiscal este îndreptăŃit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să 
obŃină şi să utilizeze toate informaŃiile şi documentele necesare pentru determinarea 
corectă a situaŃiei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuată organul fiscal va 
identifica şi va avea în vedere toate circumstanŃele edificatoare ale fiecarui caz. 
 - ART.13 
 Interpretarea legii 
 Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinŃa legiuitorului aşa 
cum este exprimată în lege. 
 - ART. 94 
    Obiectul şi funcŃiile inspecŃiei fiscale 
  (1) InspecŃia fiscală are ca obiect verificarea legalităŃii şi conformităŃii 
declaraŃiilor fiscale, corectitudinii şi exactităŃii îndeplinirii obligaŃiilor de către 
contribuabili, respectării prevederilor legislaŃiei fiscale şi contabile, verificarea sau 
stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenŃelor obligaŃiilor de plată 
şi a accesoriilor aferente acestora. 
(2) InspecŃia fiscală are următoarele atribuŃii: 
     a) constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului supus inspecŃiei sau altor persoane privind legalitatea şi 
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conformitatea declaraŃiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaŃiilor 
fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii 
fiscale; 
  (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuŃiilor prevăzute la alin. (2) organul de 
inspecŃie fiscală va proceda la: 
    (…) 
     e) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenŃelor datorate în plus sau 
în minus, după caz, faŃă de creanŃa fiscală declarată şi/sau stabilită, după caz, la 
momentul începerii inspecŃiei fiscale; 
     f) stabilirea de diferenŃe de obligaŃii fiscale de plată, precum şi a obligaŃiilor 
fiscale accesorii aferente acestora; 
 - ART. 105 
    Reguli privind inspecŃia fiscală 
     (1) InspecŃia fiscală va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi 
raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere. 
 
 Organul de revizuire, analizînd documentele care constituie dosarul cauzei, 
raportat la cadrul legislativ mai sus citat, apreciază că organele de inspecŃie fiscală 
au procedat la stabilirea obligaŃiei fiscale în cuantumul contestat – prin neacceptarea 
la deducere a taxei în cazul tranzacŃiei imobiliare -, având în vedere dispoziŃiile 
legale în materie citate. 

S-a reŃinut în mod corect faptul că autoarea cererii în mod nejustificat a  dedus 
taxa pe valoarea adăugată în cazul unei operaŃiuni scutite, situaŃie în care autoarea 
cererii avea obligaŃia să solicite emitentului stornarea facturii cu taxă şi emiterea unei 
noi facturi fără taxă, aşa cum în mod expres  este specificat la pct. 40 din H.G. nr. 44 
din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
  În condiŃiile date, organele de inspecŃie fiscală au fost obligate  – în baza 
dispozi Ńiilor legale în materie citate anterior -  să procedeze la determinarea legală 
a bazei de impunere prin neacceptarea la deducere a taxei aferente unei operaŃiuni 
scutite, a diferenŃelor datorate faŃă de creanŃa fiscală declarată la momentul începerii 
inspecŃiei fiscale, având drept consecinŃă stabilirea de diferenŃe privind obligaŃiile  
fiscale suplimentare, în cuantumul contestat. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la faptul că organele de inspecŃie fiscală nu 
au verificat dacă operaŃiunea în litigiu s-a încadrat în excepŃiile prevăzute de lege şi 
numai după aceea să procedeze la stabilirea deductibilităŃii taxei pe valoarea adăugată 
în cauză, urmeazã a se constata cã ea este neîntemeiatã, întrucât societatea 
contestatoare a invocat lipsa unei proceduri care în fapt a stat la baza concluziilor ce 
decurg din actele administrative fiscale atacate. 

Referitor la sesizarea faptului că în atare condiŃii au fost încălcate prevederile 
art.105, alin.(1) al O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la obligaŃia de a se avea în vedere 
examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile juridice care sunt relevante pentru 
impunere, din documentele care constituie dosarul cauzei, nu rezultă nici o trimitere 
concretă în ceea ce priveşte starea de fapt şi raporturile juridice de care nu s-a Ńinut 
seama cu ocazia desfăşurării inspecŃiei fiscale.      
 În mod evident că, la determinarea obligaŃiei fiscale în cuantumul contestat, a fost 
necesar a se Ńine cont atât de considerentele cu privire la rolul activ  al organului fiscal 
în scopul identificării circumstanŃelor edificatoare speŃei ( art.7 din O.G. nr. 92 din 24 
decembrie 2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi 
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completările aduse până la data de 1 ianuarie 2009), cât şi cu privire la obiectul şi 
func Ńiile inspec Ńiei fiscale ce fac trimitere la necesitatea  respectării prevederilor 
legislaŃiei fiscale în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea 
legii fiscale, care să conducă la  stabilirea corectă a diferenŃelor de obligaŃii fiscale de 
plată, precum şi a obligaŃiilor fiscale accesorii aferente acestora (aşa cum este 
stipulat la art.94 alin.(1) şi alin.(2) din actul normativ mai sus precizat), cu respectarea 
voinŃei legiuitorului (potrivit art.13 din actul normative mai sus precizat).  
 Cum, din documentele care constituie dosarul cauzei aflat în soluŃionare nu se 
desprind elemente care să ducă la concluzia că nu au fost respectate aceste principii, şi 
nici  autoarea cererii nu aduce argumente legice sau probe materiale de natură să 
combată constatările din actele administrative fiscale atacate, urmeazã a se proceda la 
respingerea ca neîntemeiat ă contestaŃia referitoare la acest capăt de cerere. 
 În sensul soluŃiei ce urmează a fi date, organul de revizuire reŃine şi faptul că 
însăşi petiŃionara face trimitere, citând chiar, dispoziŃiile stipulate la art.141, alin.(2), lit.f) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
precizând că operaŃiunea în litigiu este scutită de taxă pe valoarea adăugată; act 
normativ pe care, în fapt, s-a bazat şi organele de inspecŃie fiscală la stabilirea obligaŃiei 
fiscale atacate. 
 Este de reŃinut şi faptul că, din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv 
Cap.V al Raportului de inspecŃie fiscală - DiscuŃia finală cu contribuabilul - se 
specifică faptul că administratorul societăŃii a fost informat cu privire la constatările 
rezultate, iar în urma discuŃiei, acesta a fost de acord cu concluziile finale, precum şi 
cu consecinŃele lor fiscale, notificând acest fapt în DeclaraŃia dată pe propria 
răspundere – reprezentând Anexa nr.9 a raportului şi constituind parte integrantă a 
acestuia -. Drept consecinŃă, obligaŃia fiscală principală de plată împreună cu 
accesoriile aferente au fost achitate  în urma inspecŃiei şi ca urmare a acesteia, cu 
ChitanŃa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuŃii Seria TS7 nr…… din 
28.09.2010, la nivelul valorii totale de ..... lei. 

Mai mult, s-a reŃinut şi faptul că, potrivit celor sesizate de organele de 
inspecŃie fiscală, furnizorul SC ..... SA nu a avut în vedere cerinŃa procedurală cu 
privire la notificarea  acestei operaŃiuni la organul fiscal de care este arondat, a cărei 
copie urma să intre în posesia cumpărătorului contestator, în condiŃiile reglementate 
de dispoziŃiile art.141, alin.(3)-(4) ale Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 39(1) din H.G. nr. 44 din 22 
ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
  - LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal - publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 -, cu modificările şi 
completările aduse până la data de 01 decembrie 2008: 
 - art.141, alin.(3) 
 Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operaŃiunilor prevăzute 
la alin. (2) lit. e) şi f), în condiŃiile stabilite prin norme. 

- HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările 
aduse până la data de 1 iulie 2008: 

- pct.39 (1) 
În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, orice persoană impozabilă poate opta 

pentru taxarea livrării bunurilor imobile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul 
fiscal, în condiŃiile prevăzute la alin. (2)-(6). 
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(…) 
 (4) OpŃiunea prevăzută la alin. (1) se notifică organelor fiscale locale pe 

formularul prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice şi se exercită 
pentru bunurile imobile menŃionate în notificare. OpŃiunea se poate exercita şi numai 
pentru o parte a acestor bunuri. Depunerea cu întârziere a notificării nu va conduce la 
anularea opŃiunii de taxare depuse de vânzător. Notificarea trebuie transmisă în copie şi 
cumpărătorului. 

În condiŃiile date, organele de inspecŃie fiscală sesizează asupra faptului că 
furnizorul emitent al facturii în cauză (SC ..... SA) a procedat la taxarea bunurilor 
respective fără depunerea unei notific ări la organul fiscal, aşa cum rezultă din Decontul 
de TVA al lunii decembrie 2008 şi din DeclaraŃia 394 pentru semestrul II-2008; 
societatea contestatoare urmând să justifice deducerea taxei pe valoare în litigiu numai 
pe baza unei copii  a acesteia, transmisă potrivit reglementărilor legale citate. 
  Aşa fiind, argumentele de fapt şi de drept prezentate în susŃinerea contestaŃiei – 
analizate în limitele sesiz ării, potrivit dispozi Ńiilor legale în materie  -, nu sunt de 
natură să modifice cele dispuse prin actele administrative fiscale atacate, situaŃie care 
conduce la concluzia implicită a menŃinerii celor stabilite prin Decizia de impunere 
nr....../10.09.2010, sinteză a Rapotului de inspecŃie fiscală încheiat la data de 
06.09.2010 şi înregistrat sub nr....../09.09.2010.  
  

  2. Cu privire la baza legal ă privind calcularea obliga Ńiilor fiscale acesorii în 
cuantum de ..... lei ( major ări de întârziere/dobânzi în sum ă de ..... lei şi penalit ăŃi 
de întârziere în sum ă de ..... lei ), aferente taxei pe valoarea ad ăugat ă contestate. 
 

Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Teleorman este legal 
investit ă a se pronun Ńa cu privire la calcularea obliga Ńiilor fiscale acesorii în 
cuantumul contestat, în condi Ńiile în care debitul principal este datorat.  
  
 Au fost calculate obligaŃii fiscale accesorii de plată în cuantum de ..... lei – 
reprezentând majorări de întârziere/dobânzi în sumă de ..... lei şi penalităŃi de întârziere 
în sumă de ..... lei  -,  aferente taxei pe valoarea adăugată contestate, stabilită ca fiind 
datorată, în baza dispoziŃiilor art.119 al.(1), art.120 alin.(1) şi (7) şi art.120 indice 1 
ale O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  
 În vederea pronunŃării unei soluŃii în speŃa dedusă judecăŃii, organul de 
revizuire reŃine că în drept  sunt aplicabile reglementările legale ce urmează a fi 
citate, din ORDONANłA GUVERNULUI nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicată, 
privind Codul de procedură fiscală - publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 
31 iulie 2007 -, cu modificările şi completările ulterioare: 
 -ART. 94 
    Obiectul şi funcŃiile inspecŃiei fiscale 
  (1) InspecŃia fiscală are ca obiect (…), stabilirea diferenŃelor obligaŃiilor de 
plată şi a accesoriilor  aferente acestora. 
 - ART. 119 
    DispoziŃii generale privind majorări de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de 
plată, se datorează după acest termen major ări de întârziere . 
          - ART. 119 
    DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
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    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de 
plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere. 
(Art. 119 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 39 
din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.) 
 - ART. 120 
    Majorări de întârziere 
    (1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. 
    (7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, şi 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
 - ART. 120 
    Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
    (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere şi 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
(Art. 120 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 39 
din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.) 
 - ART. 120^1 
    PenalităŃi de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sanŃionează cu o penalitate de 
întârziere  datorată pentru neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale principale. 
    (2) Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel: 
 b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităŃii de 
întârziere este de 5% din obligŃiile fiscale principale stinse; 
(Art. 120^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 39 
din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.) 

 
Având în vedere faptul că motivaŃiile aduse de petiŃionară – cu privire la stabilirea 

în condiŃii nelegale a obligaŃiei de plată principală – nu înlătură, prin argumentele legice, 
constatările organelor de inspecŃie fiscală, şi având în vedere argumentele în fapt 
coroborate cu temeiul de drept citat anterior, conduc la respingerea ca neîntemeiat ă a 
solicitărilor petiŃionarei privitoare la acest capăt de cerere, pentru accesoriile în sumă 
totală de ..... lei ( major ări de întârziere/dobânzi în sum ă de ..... lei şi penalit ăŃi de 
întârziere în sum ă de ..... lei ).  

Ceea ce este accesoriu urmeaz ă situa Ńia a ceea ce este principal  – 
accesorium seqitur principalae  – adagiu latin aplicat speŃei deduse judecăŃii, exprimă 
dependenŃa necesară a regimului juridic a unui drept, de regimul juridic al unui alt drept. 

 
     
     * 

                                                                 *         * 
 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, 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 
Fiscală, a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1050/2004 privind Normele de aplicare a 
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OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a Ordinului Preşedintelui 
A.N.A.F. nr.519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, directorul executiv al 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman 
 

 
D E C I D E : 

 
Art.1.  Se respinge ca neîntemeiat ă contestaŃia formulată de SC ..... SRL ..... 

împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată 
nr....../10.09.2010, sinteză a Raportului de inspecŃie fiscală nr....../09.09.2010, acte 
întocmite de Activitatea de InspecŃie Fiscală din cadrul DirecŃiei Generale a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman, menŃinându-se – în consecinŃă – în sarcina 
petitionarei obligaŃiile de plată stabilite suplimentar în cuantum total de de ..... lei, 
reprezentând : 

 
- taxă pe valoarea ad ăugată:   ..... lei; 
- major ări de întârziere/dobânzi:   ..... lei;      
- penalit ăŃi de întârziere :                           ..... l ei. 

   
Art.2.  Decizia poate fi atacată la instanŃa judecatorească de contencios 

administrativ competentă în termen de 6 luni de la data comunicarii. 
 
 Art.3.  Prezenta a fost redactată în 5 (cinci) exemplare, egal valabile, comunicate 
celor interesaŃi. 
 
 Art.4.  Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei decizii.      
 

 
 
 
 
  

 
              DIRECTOR  EXECUTIV 
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