Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava
Biroul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA NR. _044____
din ____05.05.2011__________
privind solu ionarea contesta iei formulat de
.................,
din municipiul Suceava, str. ……….., jude ul Suceava,
înregistrat la Ministerul Finan elor Publice
sub nr. ………..,
i reînregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. ……….. din …………

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat
de Direc ia General de Solu ionare a contesta iilor prin adresa nr. ………….,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava sub nr.
………, cu privire la reluarea solu ion rii contesta iei formulate de ................., cu
sediul în municipiul Suceava, str. ………. jude ul Suceava, împotriva Procesuluiverbal nr. …………, încheiat de Garda Financiar Suceava la data de
………………..
Prin Decizia nr. ................., Direc ia General de Solu ionare a
Contesta iilor din cadrul Ministerului Finan elor Publice a suspendat solu ionarea
contesta iei formulat de ................. împotriva Procesului-verbal nr. ................., emis
de Garda Financiar Suceava, pân la pronun area solu iei definitive pe latur penal .
Prin adresa nr. ………, înregistrat la Ministerul Finan elor Publice sub nr.
……….., ................., prin Lichidator judiciar Cabinet individual de insolven ……..,
solicit reluarea procedurii administrative întrucât motivul care a determinat
suspendarea a încetat definitiv.
Direc ia General de Solu ionare a Contesta iilor din cadrul Ministerului
Finan elor Publice, prin adresa nr. ………., înregistrat la Direc ia General a
Finan elor Publice a jude ului Suceava sub nr. …………, ne transmite c motivul
pentru care s-a dispus suspendarea solu ion rii cauzei a încetat definitiv i c
................., prin Lichidator judiciar Cabinet individual de insolven ………., solicit
reluarea procedurii administrative de solu ionare a contesta iei formulate împotriva
Procesului-verbal nr. ................., încheiat de Garda Financiar Suceava la data de
…………...
Prin Sentin a nr. ................., pronun at de Judec toria Suceava, r mas
definitiv începând cu data de 25.02.2011, s-a respins plângerea DGFP Suceava
împotriva Ordonan ei procurorului de la Parchetul de pe lâng Tribunalul Suceava
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din ………. în dosarul nr. ................. prin care s-a dispus scoaterea de sub urm rire
penal a învinui ilor ................. i ................. pentru infrac iunea de uz de fals i
evaziune fiscal .
................. contest m surile stabilite prin Procesul-verbal nr. .................,
încheiat de Garda Financiar Suceava la data de 01.11.2002, privind suma total de
................., reprezentând:
................. lei – TVA;
................. lei – major ri de întârziere aferente TVA;
................. lei – penalit i de întârziere aferente TVA.
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 214 alin. 3
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit
s se pronun e asupra contesta iei.
I. ................. contest Procesul-verbal nr. ................., emis de Garda
Financiar Suceava, privind suma total de ................., reprezentând TVA în
sum de ................. lei i accesorii în sum de ................. lei.
În contesta ia formulat , petenta sus ine c , potrivit art. 8, 9, 18, 19 din
OUG 17/2000 dreptul de deducere a TVA nu este condi ionat de faptul c agentul
economic care a înscris taxa într-o factur sau într-un document legal aprobat a
achitat suma respectiv la buget, este pl titor de TVA sau este înregistrat la organele
fiscale.
De asemenea, precizeaz c factura emis de agentul economic reprezint
un document legal în conformitate cu prevederile HG 831/1997 care justific dreptul
de deducere prin c ile prev zute de art. 21-23 din ordonan . Prin urmare, consider
c pl titorul de TVA nu poate fi sanc ionat cu respingerea cererii de deducere pentru
culpa unit ilor teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice privind eliberarea
formularelor tipizate cu regim special ori pentru faptul c formularele au fost
eliberate unei alte firme decât celei furnizoare, cump r torului neputându-i-se imputa
lipsa de diligen în verificarea realit ii men iunilor.
Petenta afirm c a respectat prevederile art. 25 lit. B din OUG nr. 17/2000,
iar dispozi iile art. 24 alin. 1 lit. a i art. 29 lit. B(b) din Legea nr. 345/2002 ce prev d
situa iile în care se pierde dreptul de deducere a TVA nu pot fi aplicate opera iunilor
impozabile realizate anterior datei de 01.06.2002, când erau în vigoare dispozi iile
OUG 17/2000.
Referitor la opera iunile comerciale derulate cu ................. din Bucure ti,
societatea sus ine c la primirea facturilor ................. în valoare de ................., din
care TVA în sum de ................. lei, i ................. în valoare de ................. lei, din
care TVA în sum de ................. lei, a solicitat i a primit de la furnizor copie dup
certificatul de înmatriculare a firmei, codul fiscal i dovada de pl titor de TVA emis
de DGFP Bucure ti, respectând astfel prevederile HG 401/2000, iar produsele
achizi ionate cu cele dou facturi au fost valorificate prin facturarea lor c tre ter i,
astfel c TVA pl tit este mai mare decât TVA dedus .
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Astfel, petenta consider c a dedus în mod corect TVA în sum de
................. lei.
Referitor la opera iunile comerciale derulate cu ................. din One ti,
petenta sus ine c a emis factura ................., bunurile transmise prin vânzare
r mânând în custodia vânz torului, a a cum dovede te men iunea f cut pe factur .
Afirm c faptul c administratorul firmei furnizoare ar sus ine c nu ar avea
produsele men ionate în factur este irelevant i nu produce efecte în plan fiscal,
întrucât potrivit art. 14, art. 16 alin. 2 i art.22 alin. 5 lit. a din Legea nr. 345/2002, o
dat cu emiterea facturii de c tre furnizor ia na tere dreptul de deducere al
cump r torului. De asemenea, sus ine c obliga ia de plat a pre ului vânz rii a fost
stins prin compensare cu facturile emise c tre furnizor pentru livr rile de rulmen i i
pentru care a achitat bugetului de stat TVA în sum de ................. lei, astfel c
refuzul dreptului de deducere este nelegal.
Referitor la opera iunile comerciale derulate cu ................. din Scânteia,
jud. Ia i, petenta precizeaz c m rfurile livrate de aceast firm au fost înso ite de
factura ................. i de asemenea, a solicitat i a primit de la furnizor copie dup
certificatul de înmatriculare a firmei, codul fiscal i dovada de pl titor de TVA emis
de AFP Ia i. Societatea sus ine c faptul c respectiva factur fiscal nu apar ine sau
nu a fost ridicat de societatea furnizoare, faptul c furnizorul nu a întocmit corect
facturile fiscale, nu a inut eviden a contabil , nu a întocmit deconturi de TVA, nu a
depus declara ii i bilan uri nu îi poate fi imputat ..................
Contribuabilul men ioneaz c a respectat prevederile art. 6 din HG
831/1997 i art. 19 din OUG 17/2002 i consider corect înregistrarea sumei de
................. lei, reprezentând TVA deductibil în luna ianuarie 2002.
Referitor la opera iunile comerciale derulate cu ................. din ...., jud. Ia i,
societatea sus ine c la primirea m rfii trecute în facturile ................. în valoare de
................. lei, din care TVA în sum de ................. lei, ................. în valoare de
................. lei, din care TVA în sum de ................. lei, a solicitat i a primit de la
furnizor copie dup certificatul de înmatriculare a firmei, codul fiscal i dovada de
pl titor de TVA, emis de AFP Ia i. De asemenea, afirm c , faptul c respectivele
facturi fiscale nu apar in sau nu au fost ridicate de societatea furnizoare, faptul c
furnizorul nu a întocmit corect facturile fiscale, nu a inut eviden a contabil , nu a
întocmit deconturi de TVA, nu a depus declara ii i bilan uri nu îi poate fi imputat
..................
Referitor la facturile ................., în valoare de ................. lei, din care TVA
în sum de ................. lei, ................., în valoare de ................. lei, din care TVA în
sum de ................. lei, ................. în valoare de ................. lei, din care TVA în sum
de ................. lei, ................. în valoare de ................. lei, din care TVA în sum de
................. lei, primite de la ................. din loc. .... jud. Ia i, facturile ................. în
valoare de ................. lei, din care TVA în sum de ................. lei i ................. în
sum de ................. lei, din care TVA în sum de ................. lei, primite de la
................. ...., Ia i, facturile ................. în sum de ................. lei, din care TVA în
sum de ................. lei, ................., în sum de ................. lei, din care TVA în sum
de ................. lei, ................. în sum de ................., din care TVA în sum de
................., ................. în sum de ................., primite de la ................. din loc. ....,
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Ia i, petenta sus ine c a solicitat i a primit de la furnizori copii dup certificatul de
înmatriculare a firmei, codul fiscal i dovada de pl titor de TVA, emis de AFP Ia i,
iar produsele achizi ionate cu aceste facturi au fost valorificate prin facturarea lor
c tre ter i, ceea ce a dus la TVA de plat .
De asemenea, afirm c , faptul c respectivele facturi fiscale nu sunt
completate, nu apar in sau nu au fost ridicate de societatea furnizoare, faptul c
furnizorul nu a întocmit corect facturile fiscale, nu a inut eviden a contabil , nu a
întocmit deconturi de TVA, nu a depus declara ii i bilan uri nu îi poate fi imputat
..................
Societatea solicit anularea m surilor dispuse prin procesul verbal, prin
care s-au stabilit de plat în sarcina sa suma total de ................., reprezentând TVA
în sum de ................. lei i accesorii în sum de ................. lei.
II. Prin Procesul-verbal nr. ................., emis de Garda Financiar
Suceava, s-a stabilit în sarcina societ ii suma total de ................., reprezentând
TVA în sum de ................. lei i accesorii în sum de ................. lei.
Perioada supus verific rii a fost ianuarie 2002-august 2002.
În urma verific rii, s-a stabilit c ................. a înregistrat în jurnalul de
cump r ri facturi fiscale, format A5, privind dou achizi ii de m rfuri de la
................. din Bucure ti astfel: factura ................. în valoare de ................., din care
TVA în sum de ................. lei i ................. în valoare de ................. lei, din care
TVA în sum de ................. lei. Organele fiscale au constatat c facturile nu au
completat rubrica privind expedi ia, lipsesc datele de identificare ale furnizorului i
semn tura de primire a beneficiarului.
Din datele puse la dispozi ie de ……………. s-a constatat c facturile nu
apar in ................., astfel c opera iunile consemnate în aceste formulare nu pot fi
înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac obiectul tranzac iilor respective sunt
considerate f r documente legale de provenien .
Organele fiscale au considerat c societatea a înc lcat prevederile art. 6 din
HG 831/1997, art. 19 din OUG nr. 17/2000 i HG nr. 401/2000 i a dedus în mod
nelegal în luna martie 2002 TVA în sum de ................. lei.
În urma verific rii, s-a stabilit c ................. a înregistrat în jurnalul de
cump r ri factura ................. de la ................. în sum de ................. lei, din care
TVA în sum de ................. lei, bunurile transmise prin vânzare r mânând în custodia
vânz torului, conform men iunii de pe factur , plata urmând s se realizeze prin
compensare. Pentru verificarea acestei opera iuni comerciale organul de control a
procedat la luarea unei note explicative de la administratorul societ ii furnizoare,
care a declarat c nu de ine în custodie aceste m rfuri, firma sa având calitatea de
intermediar, m rfurile fiind livrate de ................. din localitatea .... jud. Ia i.
Administratorul ................. a declarat c nu a avut în stoc m rfurile men ionate în
factur .
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Organele fiscale au concluzionat c opera iunea consemnat în factura
................. nu a avut loc i c ................. a majorat în mod nelegal TVA deductibil
pe luna august 2002 cu suma de ................. lei.
În urma verific rii, s-a stabilit c ................. a înregistrat în jurnalul de
cump r ri factura ................. de la ................. Scânteia, Ia i, în valoare de .................
lei, din care TVA în sum de ................. lei, facturile ................. în valoare de
................. lei, din care TVA în sum de ................. lei, ................. în valoare de
................. lei, din care TVA în sum de ................. lei, de la ................. ...., Ia i,
facturile ................., în valoare de ................. lei, din care TVA în sum de .................
lei, ................., în valoare de ................. lei, din care TVA în sum de ................. lei,
................. în valoare de ................. lei, din care TVA în sum de ................. lei,
................. în valoare de ................. lei, din care TVA în sum de ................. lei,
primite de la ................. din loc. .... jud. Ia i, facturile ................. în valoare de
................. lei, din care TVA în sum de ................. lei i ................. în sum de
................. lei, din care TVA în sum de ................. lei, primite de la ................. ....,
Ia i, facturile ................. în sum de ................. lei, din care TVA în sum de
................. lei, ................., în sum de ................. lei, din care TVA în sum de
................. lei, ................. în sum de ................., din care TVA în sum de
................., ................. în sum de ................., din care TVA în sum de .................
lei, primite de la ................. din loc. ...., Ia i.
Referitor la aceste facturi, organele fiscale au constatat c nu sunt
completate corespunz tor, iar în urma solicit rii de informa ii suplimentare de la
................., distribuitorul formularelor cu regim special pe jude ul Ia i, s-a constatat
c societ ile respective nu au achizi ionat carnetele de facturi din care fac parte
documentele mai sus men ionate. De asemenea, se precizeaz c societ ile
respective nu figureaz în eviden ele fiscale ale AFP Ia i cu deconturi de TVA i
declara ii privind obliga iile de plat la bugetul de stat.
Organele fiscale au considerat c societatea a înc lcat prevederile art. 6 din
HG 831/1997, art. 19 din OUG nr. 17/2000, HG nr. 401/2000 i ale art. 24 din Legea
nr. 345/2002.
Organul de control a stabilit suplimentar în sarcina societ ii suma de
................. lei, iar în urma lu rii în considerare a faptului c societatea avea de plat
sum de ................. lei i de recuperat suma de ................. lei, a stabilit prin procesulverbal nr. ................. suma de plat de ................. lei, reprezentând TVA.
Pentru neachitarea la scaden a sumei de ................. lei – TVA, s-au
calculat major ri de întârziere în sum de ................. lei aferente TVA i penalit i de
întârziere în sum de ................. lei aferente TVA.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i având
în vedere motiva iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare
pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
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1. Referitor la suma contestat de ................., reprezentând TVA în
sum de ................. lei i accesorii în sum de ................. lei, stabilit suplimentar
prin Procesul-verbal nr. ................., emis de Garda Financiar Central i Garda
Financiar Suceava, cauza supus solu ion rii este dac ................. avea dreptul
s deduc TVA aferent unor facturi care nu îndeplinesc calitatea de documente
justificative i în care sunt reflectate opera iuni care nu au avut loc în realitate.
În fapt, în urma controlului efectuat la ................., organele de inspec ie
fiscal au constatat c în perioada supus verific rii, ianuarie 2002-august 2002,
societatea a înregistrat în jurnalul de cump r ri o serie de facturi de achizi ie m rfuri,
care nu au completat rubrica privind expedi ia, lipsesc datele de identificare ale
furnizorului i semn tura de primire a beneficiarului, iar pentru o parte din aceste
facturi, în urma investiga iilor efectuate, s-a constatat c societ ile emitente nu au
achizi ionat carnetele de facturi din care fac parte documentele mai sus men ionate.
De asemenea, în urma cercet rilor efectuate s-a constatat i faptul c pentru
o parte din facturi opera iunile consemnate în acestea nu au avut loc.
Astfel, în urma verific rii, s-a stabilit c ................. a înregistrat în jurnalul
de cump r ri factura ................. de la ................. în sum de ................. lei, din care
TVA în sum de................. lei, bunurile transmise prin vânzare r mânând în custodia
vânz torului, conform men iunii de pe factur , plata urmând s se realizeze prin
compensare. Pentru verificarea acestei opera iuni comerciale organul de control a
procedat la luarea unei note explicative de la administratorul societ ii furnizoare,
care a declarat c nu de ine în custodie aceste m rfuri, firma sa având calitatea de
intermediar, m rfurile fiind livrate de ................. din localitatea .... jud. Ia i.
Administratorul ................. a declarat c nu a avut în stoc m rfurile men ionate în
factur .
Organele fiscale au concluzionat c opera iunea consemnat în factura
................. nu a avut loc i c ................. a majorat în mod nelegal TVA deductibil
pe luna august 2002 cu suma de................. lei.
În urma verific rii, s-a stabilit c ................. a înregistrat în jurnalul de
cump r ri factura ................. de la ................. Scânteia, Ia i, în valoare de .................
lei, din care TVA în sum de ................. lei, facturile ................. în valoare de
................. lei, din care TVA în sum de ................. lei, ................. în valoare de
................. lei, din care TVA în sum de ................. lei, de la ................. ...., Ia i,
facturile ................., în valoare de ................. lei, din care TVA în sum de .................
lei, ................., în valoare de ................. lei, din care TVA în sum de ................. lei,
................. în valoare de ................. lei, din care TVA în sum de ................. lei,
................. în valoare de ................. lei, din care TVA în sum de ................. lei,
primite de la ................. din loc. .... jud. Ia i, facturile ................. în valoare de
................. lei, din care TVA în sum de ................. lei i ................. în sum de
................. lei, din care TVA în sum de ................. lei, primite de la ................. ....,
Ia i, facturile ................. în sum de ................. lei, din care TVA în sum de
................. lei, ................., în sum de ................. lei, din care TVA în sum de
................. lei, ................. în sum de ................., din care TVA în sum de
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................., ................. în sum de ................., din care TVA în sum de .................
lei, primite de la ................. din loc. ...., Ia i.
Referitor la aceste facturi, organele fiscale au constatat c nu sunt
completate corespunz tor, iar în urma solicit rii de informa ii suplimentare de la
................., distribuitorul formularelor cu regim special pe jude ul Ia i, s-a constatat
c societ ile respective nu au achizi ionat carnetele de facturi din care fac parte
documentele mai sus men ionate. De asemenea, se precizeaz c societ ile
respective nu figureaz în eviden ele fiscale ale AFP Ia i cu deconturi de TVA i
declara ii privind obliga iile de plat la bugetul de stat.
Organele fiscale au considerat c societatea a înc lcat prevederile art. 6 din
HG 831/1997, art. 19 din OUG nr. 17/2000, HG nr. 401/2000 i ale art. 24 din Legea
nr. 345/2002.
Organele fiscale au constatat c societatea a dedus în mod nelegal TVA
aferent acestor facturi care nu au calitatea de documente legale de provenien i au
stabilit suplimentar în sarcina acesteia suma de ................. lei, iar în urma lu rii în
considerare a faptului c societatea avea de plat sum de ................. lei i de
recuperat suma de ................. lei, a stabilit prin procesul-verbal nr. ................. suma
de plat de ................. lei, reprezentând TVA.
Pentru neachitarea la scaden a sumei de ................. lei – TVA, s-au
calculat major ri de întârziere în sum de ................. lei aferente TVA i penalit i de
întârziere în sum de ................. lei aferente TVA.
Garda Financiar Suceava a sesizat organele de cercetare penal cu adresa
nr. …….., existând indiciile s vâr irii unei infrac iuni a c rei constatare are o
înrâurire hot râtoare asupra solu iei ce urmeaz s fie dat cu privire la contesta ia
formulat .
Prin Decizia nr. ................., Direc ia General de Solu ionare a
Contesta iilor din cadrul Ministerului Finan elor Publice a suspendat solu ionarea
contesta iei formulat de ................. împotriva Procesului-verbal nr. ................., emis
de ……………………………….., pân la pronun area solu iei definitive pe latur
penal .
Prin Sentin a nr. ................., pronun at de Judec toria Suceava, r mas
definitiv începând cu data de 25.02.2011, s-a respins plângerea DGFP Suceava
împotriva Ordonan ei procurorului de la Parchetul de pe lâng Tribunalul Suceava
din 29.01.2010 în dosarul nr. ..................
Prin Ordonan ei procurorului de la Parchetul de pe lâng Tribunalul
Suceava din ………. în dosarul nr. ................. s-a dispus încetarea urm ririi penale
fa de persoanele învinuite pentru s vâr irea infrac iunilor de uz de fals i evaziune
fiscal , întrucât a intervenit prescrip ia r spunderii penale.
Societatea sus ine c , potrivit art. 8, 9, 18, 19 din OUG 17/2000, dreptul de
deducere a TVA nu este condi ionat de faptul c agentul economic care a înscris taxa
într-o factur sau într-un document legal aprobat a achitat suma respectiv la buget,
este pl titor de TVA sau este înregistrat la organele fiscale.
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De asemenea, precizeaz c factura emis de agentul economic reprezint
un document legal în conformitate cu prevederile HG 831/1997 care justific dreptul
de deducere prin c ile prev zute de art. 21-23 din ordonan . Prin urmare, consider
c pl titorul de TVA nu poate fi sanc ionat cu respingerea cererii de deducere pentru
culpa unit ilor teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice privind eliberarea
formularelor tipizate cu regim special ori pentru faptul c formularele au fost
eliberate unei alte firme decât celei furnizoare, cump r torului neputându-i-se imputa
lipsa de diligen în verificarea realit ii men iunilor.
De asemenea, petenta afirm c a respectat prevederile art. 25 lit. B din
OUG nr. 17/2000, iar dispozi iile art. 24 alin. 1 lit. a i art. 29 lit. B(b) din Legea nr.
345/2002 ce prev d situa iile în care se pierde dreptul de deducere a TVA nu pot fi
aplicate opera iunilor impozabile realizate anterior datei de 01.06.2002, când erau în
vigoare dispozi iile OUG 17/2000.
În drept, în spe sunt aplicabile prevederile:
• art. 18, art. 19 i art. 20 din OUG nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea
ad ugat , cu modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare în perioada
supus verific rii, unde se stipuleaz c :
ART. 18
“Contribuabilii înregistra i ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat
au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor i serviciilor achizi ionate,
destinate realiz rii de:
a) opera iuni supuse taxei conform art. 17;
[…]”.
ART. 19
“Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad ugat
aferente intr rilor contribuabilii sunt obliga i:
a) s justifice suma taxei prin documente întocmite conform legii de
c tre contribuabili înregistra i ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat ;
b) s justifice c bunurile în cauz sunt destinate pentru nevoile firmei
i sunt proprietatea acesteia.
Dreptul de deducere prive te numai taxa ce este înscris într-o factur
fiscal sau în alt document legal care se refer la bunuri sau servicii destinate
pentru realizarea opera iunilor prev zute la art. 18”.
ART. 20
“Contribuabilii care folosesc pentru nevoile firmei bunuri i servicii
achizi ionate au dreptul s deduc integral taxa pe valoarea ad ugat aferent
intr rilor, numai dac sunt destinate realiz rii opera iunilor prev zute la art.
18.
[…]”.
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• Referitor la aplicarea prevederilor art. 19 i art. 20 din OUG nr. 17/2000, la
pct. 10.12, 10.13 i 10.15 din Hot rârea nr. 401 din 19 mai 2000 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
17/2000 privind taxa pe valoarea ad ugat , se stipuleaz c :
“Norme:
10.12. Pentru exercitarea dreptului de deducere contribuabilii
înregistra i ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat sunt obliga i s justifice
prin documente legal întocmite cuantumul taxei.
Documentele legale sunt:
a) exemplarul original al facturii fiscale sau, dup caz, alte documente
specifice aprobate potrivit Hot rârii Guvernului nr. 831/1997, pentru bunurile i
serviciile cump rate de la furnizorii din ar ;
[…]
10.13. Documentele aferente achizi ion rilor de bunuri i/sau servicii
care nu au leg tur cu activitatea economic desf urat de contribuabili sau
pentru a fi puse la dispozi ie altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit nu
vor fi înscrise în jurnalul pentru cump r ri, iar taxa pe valoarea ad ugat
aferent nu este deductibil ”.
“Norme:
10.15. În jurnalul pentru cump r ri se înscriu toate documentele
aferente intr rilor de bunuri i servicii pentru nevoile firmei, indiferent dac
sunt destinate realiz rii de opera iuni impozabile sau opera iuni scutite”.
• Începând cu data de 01 iunie 2002 sunt aplicabile prevederile art. 22, art. 24,
art. 29 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad ugat , i ale art. 62
din Hot rârea nr. 598 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad ugat , unde se precizeaz c :
ART. 22
“(1) Dreptul de deducere ia na tere în momentul în care taxa pe
valoarea ad ugat deductibil devine exigibil .
[…]
(4) Persoanele impozabile înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea
ad ugat au dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat aferente
bunurilor i serviciilor destinate realiz rii de:
a) opera iuni taxabile;
[…]”.
ART. 24
“(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea
ad ugat orice persoan impozabil trebuie s justifice suma taxei cu
urm toarele documente:
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a) pentru deducerea prev zut la art. 22 alin. (5) lit. a), cu facturi
fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele s u, de c tre
persoane impozabile înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat ;
[…]”.
ART. 29
“Persoanele impozabile care realizeaz opera iuni taxabile i/sau
opera iuni scutite cu drept de deducere au urm toarele obliga ii:
[…]
B. Cu privire la întocmirea documentelor:
a) s consemneze livr rile de bunuri i/sau prest rile de servicii în
facturi fiscale sau în alte documente legal aprobate i s completeze în mod
obligatoriu urm toarele date: denumirea, adresa i codul fiscal ale
furnizorului/prestatorului i, dup caz, ale beneficiarului, data emiterii,
denumirea bunurilor livrate i/sau a serviciilor prestate, cantit ile, dup caz,
pre ul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor f r tax pe valoarea ad ugat ,
suma taxei pe valoarea ad ugat . Pentru livr ri de bunuri sau prest ri de
servicii cu valoarea taxei pe valoarea ad ugat mai mare de 50 milioane lei
inclusiv, la aceste documente se anexeaz i copia de pe documentul legal care
atest calitatea de pl titor de tax pe valoarea ad ugat ;
b) persoanele impozabile pl titoare de tax pe valoarea ad ugat sunt
obligate s solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori documente legal
aprobate i s verifice întocmirea corect a acestora, iar pentru opera iunile cu o
valoare a taxei pe valoarea ad ugat mai mare de 50 milioane lei sunt obligate
s solicite i copia de pe documentul legal care atest calitatea de pl titor de tax
pe valoarea ad ugat a furnizorului/prestatorului. Primirea i înregistrarea în
contabilitate de facturi fiscale sau alte documente legal aprobate care nu con in
datele prev zute a fi completate în mod obligatoriu la lit. a), precum i lipsa
copiei de pe documentul legal care atest calitatea de pl titor de tax pe
valoarea ad ugat a furnizorului/prestatorului în cazul cump r rilor cu o
valoare a taxei pe valoarea ad ugat mai mare de 50 milioane lei inclusiv,
determin pierderea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad ugat
aferente;
[…]
C. Cu privire la eviden a opera iunilor:
a) s in eviden a contabil potrivit legii, astfel încât s poat
determina baza de impozitare i taxa pe valoarea ad ugat colectat pentru
livr rile de bunuri i/sau prest rile de servicii efectuate, precum i cea
deductibil aferent intr rilor;
[…]”.
ART. 62
„(1) Documentele legale prev zute la art. 24 alin. (1) lit. a) din lege, în
baza c rora persoanele impozabile pot deduce taxa pe valoarea ad ugat , sunt:
exemplarul original al facturii fiscale sau alte documente specifice aprobate prin
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Hot rârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiar i contabil i a normelor metodologice
privind întocmirea i utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului
finan elor publice, emise în baza Hot rârii Guvernului nr. 831/1997, bonurile
fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, aprobate conform
Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga ia agen ilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat ,
apar inând unit ilor de desfacere a carburan ilor auto, dac sunt tampilate i
au înscrise denumirea cump r torului i num rul de înmatriculare a
autovehiculului. Pentru achizi iile de bunuri supuse accizelor documentul legal
de deducere a taxei pe valoarea ad ugat este exemplarul original al facturii
fiscale speciale utilizate pentru circula ia acestor produse, vizat de
supraveghetorul fiscal. Facturile fiscale sau alte documente legale emise pe
numele salaria ilor unei persoane impozabile, afla i în deplasare în interesul
serviciului, pentru cazarea în hoteluri sau alte unit i similare, sunt documente
legale de deducere a taxei pe valoarea ad ugat , înso ite de decontul de
deplasare întocmit conform prevederilor legale.
[…]”.
Din aceste prevederi legale se re ine c , intr în sfera de aplicare a TVA
opera iunile efectuate cu plat , în categoria c rora se cuprind i livr rile de bunuri
mobile i/sau prest ri de servicii care sunt efectuate în cadrul exercit rii activit ii
profesionale.
Dreptul la deducerea taxei aferent bunurilor i serviciilor achizi ionate
intervine atunci când acele bunuri sunt destinate realiz rii opera iunilor supuse taxei.
Totodat , pentru a- i putea exercita dreptul de deducere, un contribuabil are
obliga ia de a justifica suma taxei prin documente, care trebuie s fie întocmite cu
respectarea prevederilor legale de c tre contribuabili înregistra i ca pl titori de tax
pe valoarea ad ugat . În acela i timp, bunurile achizi ionate cu acele facturi trebuie
s fie destinate pentru nevoile firmei i s fie în proprietatea acesteia.
În categoria documentelor legale se cuprinde exemplarul original al facturii
fiscale sau, dup caz, alte documente specifice aprobate potrivit Hot rârii Guvernului
nr. 831/1997, pentru bunurile i serviciile cump rate de la furnizorii din ar , iar
aceste documente se înregistreaz în jurnalul pentru cump r ri, dar cu condi ia ca
acele bunuri s fie achizi ionate pentru a fi utilizate în activitatea pe care societatea o
desf oar .
Astfel, o factur pentru a fi considerat un document emis legal i s
reprezinte un document justificativ, trebuie s fie completat cu o serie de elemente
obligatorii cum ar fi denumirea, adresa i codul fiscal ale furnizorului/prestatorului i,
dup caz, ale beneficiarului, data emiterii, denumirea bunurilor livrate i/sau a
serviciilor prestate, cantit ile, dup caz, pre ul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor
f r tax pe valoarea ad ugat , suma taxei pe valoarea ad ugat .

Pagina: 11

În situa ia în care bunurile achizi ionate nu sunt destinate utiliz rii în
activitatea firmei, acele achizi ii nu se cuprind în jurnalul de cump r ri, iar TVA
aferent nu este deductibil .
• Faptul c la baza unei opera iuni economice efectuate st un document este
prev zut i în Legea contabilit ii nr. 82/1991, unde la art. 6 precizeaz c :
ART. 6
„(1) Orice opera iune economic efectuat se consemneaz într-un
document care st la baza înregistr rilor în contabilitate, dobândind astfel
calitatea de document justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr rilor în
contabilitate angajeaz r spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat i
aprobat, precum i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup caz”.
Din aceste prevederi legale se re ine c , la baza oric rei opera iuni
economice efectuate trebuie s stea un document în care s se consemneze acea
opera iune care a avut loc, document care dobânde te calitatea de document
justificativ. Acest document va sta la baza înregistr rii opera iunilor efectuate în
eviden a contabil , iar persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat i înregistrat în
contabilitate sunt direct r spunz toare.
Se re ine astfel c i cump r torul este r spunz tor de întocmirea corect i
de înregistrarea în contabilitate a documentelor, chiar dac nu este cel care a emis i
completat formularul.
• Totodat , în ceea ce prive te formularul “factura fiscal ”, în HG 831/1997
pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar
i contabil i a normelor metodologice privind întocmirea i utilizarea
acestora, la art. 6 i în Anexa 1A se stipuleaz c :
ART. 6
“Procurarea i utilizarea de formulare tipizate cu regim special de
înseriere i numerotare din alte surse decât cele prev zute în prezenta hot râre
sunt interzise. Opera iunile consemnate în aceste formulare nu pot fi înregistrate
în contabilitate, iar bunurile care fac obiectul tranzac iilor respective sunt
considerate f r documente legale de provenien ”.
“ANEXA 1A
CATALOGUL
formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de
tip rire, înseriere i numerotare, privind activitatea financiar i contabil
[…]
FACTURA FISCAL
(cod 14-4-10/A)
[…]
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Formular cu regim special de înseriere i de numerotare.
Tip rit în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3
file în culori diferite: albastru - exemplarul 1, ro u - exemplarul 2, verde exemplarul 3.
1. Serve te ca:
- document pe baza c ruia se întocme te instrumentul de decontare
a produselor i m rfurilor livrate, a lucr rilor executate sau a serviciilor
prestate;
- document de înso ire a m rfii pe timpul transportului;
- document de înc rcare în gestiunea primitorului;
- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului
i a cump r torului.
2. Se întocme te manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei
exemplare, la livrarea produselor i a m rfurilor, la executarea lucr rilor i la
prestarea serviciilor, de c tre compartimentul desfacere sau alt compartiment
desemnat pe baza dispozi iei de livrare, a avizului de înso ire a m rfii sau a altor
documente tipizate care atest executarea lucr rilor i prestarea serviciilor i se
semneaz de compartimentul emitent.
[…]
Factura fiscal (cod 14-4-10/A) se întocme te numai de c tre pl titorii
de T.V.A. În Factur , bunurile, lucr rile executate sau serviciile prestate se
înscriu în coloana 1, grupate pe cote de T.V.A.
[…]”.
Din aceste prevederi legale rezult c sunt interzise procurarea i utilizarea
de formulare tipizate cu regim special de înseriere i numerotare din alte surse decât
cele prev zute în prezenta hot râre. De asemenea opera iunile consemnate în aceste
formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac obiectul
tranzac iilor respective sunt considerate f r documente legale de provenien .
Formularul „factur fiscal ” este un document justificativ de înregistrare în
contabilitatea furnizorului i a cump r torului, care se întocme te la livrarea
produselor i a m rfurilor.
De asemenea, pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea
ad ugat aferente intr rilor, contribuabilii au obliga ia de a justifica suma taxei cu
documente legale întocmite de contribuabili înregistra i ca pl titori de TVA i s
justifice c bunurile în cauz sunt destinate pentru nevoile firmei i sunt proprietatea
acesteia.
Din textele de lege citate i analizate la acest cap t de cerere se
concluzioneaz c , TVA aferent achizi iilor de bunuri este deductibil fiscal, doar
dac îndepline te o serie de condi ii, respectiv s aib la baz documente justificative
(în cazul de fa factura în original i care s fie completat conform legii), iar
bunurile s fie achizi ionate pentru activitatea firmei i s fie în proprietatea acesteia.
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Totodat formularele trebuie s fie achizi ionate de la societ i autorizate cu
comercializarea acestora.
Astfel rezult c pentru a se putea deduce TVA, aceast tax trebuie s fie
consemnat într-un document legal, iar opera iunea reflectat în acel document
trebuie s fie real i pentru desf urarea activit ii firmei.
De asemenea, opera iunile consemnate în formularele procurate i utilizate
din alte surse decât cele prev zute de lege nu pot fi înregistrate în contabilitate,
bunurile achizi ionate fiind considerate f r documente legale de provenien .
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c organele de
control au constatat c societatea a înregistrat în eviden a contabil i a dedus TVA
aferent unor facturi care nu au fost emise i întocmite conform legii, respectiv nu au
completat rubrica privind expedi ia, lipsesc datele de identificare ale furnizorului i
semn tura de primire a beneficiarului. De asemenea, organele de control fac
precizarea c pentru o parte din aceste facturi, în urma investiga iilor efectuate, s-a
constatat c societ ile emitente nu au achizi ionat carnetele de facturi din care fac
parte documentele mai sus men ionate, iar pentru alt parte din facturi opera iunile
consemnate în acestea nu au avut loc.
Rezult c facturile în baza c rora societatea a dedus TVA nu îndeplinesc
calitatea de document justificativ de eviden iere în contabilitate a opera iunilor,
acestea nefiind completate cu toate elementele obligatorii i fiind procurate din alte
surse interzise de lege.
Mai mult decât atât, societatea nu dovede te faptul c opera iunile
reflectate în acele facturi sunt reale, însu i organul de control f când investiga ii i
depistând faptul c opera iunile consemnate în acestea nu au avut loc.
Având în vedere aceste elemente, rezult c în mod legal organele de
control au respins la deducere TVA în sum de ................. lei, întrucât societatea nu
are la baza înregistr rilor în contabilitate documente i opera iuni reale.
De asemenea, în urma cercet rilor pe linie penal a învinui ilor .................,
director general al societ ii i …………………, director economic al agentului
economic, pentru infrac iunile de fals intelectual, uz de fals i evaziune fiscal , în
cazul primei persoane i pentru uz de fals i complicitate la evaziunea fiscal , în cazul
celei de a doua persoane, Parchetul de pe lâng Tribunalul Suceava, în Ordonan a din
29.01.2010 din Dosarul nr. ................., dispune urm toarele:
„I. Încetarea urm ririi penale fa de învinui ii:
- ................., […], pentru s vâr irea infrac iunilor de fals intelectual prev. de
art. 289 C.p., uz de fals prev. de art. 291 C.p. i evaziune fiscal prev. de art. 13
din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., întrucât a intervenit
prescrip ia r spunderii penale (pct. 1 i 2);
- ………………., […], pentru s vâr irea infrac iunilor de uz de fals prev. de
art. 291 C.p. i complicitate la evaziune fiscal prev. de art. 26 rap. la art. 13
din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., întrucât a intervenit
prescrip ia r spunderii penale (pct. 1 i 2);
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II. Neînceperea urm ririi penale fa de Cîmpan Eugenia sub aspectul
s vâr irii infrac iunii de fals intelectual prev. de art. 289 C.p., întrucât a intervenit
prescrip ia r spunderii penale (pct. 3 – întocmirea facturii fiscale seria
……………. din data de ………… emis de ................. ....-Ia i)”.
A a dup cum rezult din dispozitivul Ordonan ei nr. ................. din
29.01.2010, persoanele învinuite de infrac iunile de fals intelectual, uz de fals i
evaziune fiscal au fost scoase de sub urm rire penal deoarece a intervenit
prescrip ia r spunderii penale i nu pentru c nu sunt vinovate.
Mai mult decât atât, referitor la factura seria ………… din data de
06.02.2002 emis de ................. ....-Ia i, în baza c reia societatea a dedus TVA, în
aceea i ordonan , la pct. 3, se men ioneaz c :
„Din raportul de constatare tehnico- tiin ific nr. …………. din
………. al IPJ Suceava – …………, rezult c factura fiscal seria ……………….
emis de ................. ....-Ia i a fost completat în întregime de c tre ………………,
fapt ce întrune te elementele constitutive ale infrac iunii de fals intelectual prev.
de art. 289 C.p., pentru care, îns a fost început urm rirea penal ”.
Analizând elementele cuprinse în textul Ordonan ei nr. ................., se re ine
c i pe linie penal s-a constatat c facturile în baza c rora societatea a dedus TVA
sunt false i prin urmare, nu îndeplinesc condi iile legale pentru a fi considerate
documente justificative de înregistrare în contabilitate.
Având în vedere prevederile legale citate i analizate la acest cap t de
cerere, faptul c societatea nu dovede te c facturile sunt legale i c opera iunile
reflectate sunt reale, precum i faptul c i instan a penal a constatat existen a
infrac iunilor de fals intelectual, uz de fals i evaziune fiscal , rezult c în mod legal
organele fiscale au respins la deducere TVA în sum de ................. lei aferent
facturilor, drept pentru care urmeaz a se respinge ca neîntemeiat contesta ia
formulat cu privire la aceast sum .
De asemenea, având în vedere prevederile legale invocate i faptul c TVA
care a generat accesoriile este datorat , nu a fost achitat la scaden , i luând în
considerare i principiul de drept "accesorium sequitur principale" (accesoriul
urmeaz principalul), rezult c în mod legal organul fiscal a calculat accesorii în
sum total de ................. lei aferente TVA, drept pentru care urmeaz a se
respinge ca neîntemeiat contesta ia formulat cu privire la aceast sum .
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor art. 18, art. 19 i art. 20 din OUG nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea
ad ugat , cu modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare în perioada supus
verific rii, pct. 10.12, 10.13 i 10.15 din Hot rârea nr. 401 din 19 mai 2000 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 17/2000
privind taxa pe valoarea ad ugat , referitor la aplicarea prevederilor art. 19 i art. 20,
art. 22, art. 24, art. 29 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad ugat , i
ale art. 62 din Hot rârea nr. 598 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor de
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aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad ugat , art. 6 din Legea
contabilit ii nr. 82/1991, art. 6 i în Anexa 1A din HG 831/1997 pentru aprobarea
modelelor formularelor comune privind activitatea financiar i contabil i a
normelor metodologice privind întocmirea i utilizarea acestora, coroborate cu
prevederile art. 216 din Codul de procedur fiscal , republicat , se:
DECIDE:
1. Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulate de ................., cu
sediul în municipiul Suceava, str. ……………., jude ul Suceava, împotriva
Procesului-verbal nr. ................., emis de Garda Financiar Suceava la data de
………………, privind suma total de ................., reprezentând:
• ................. lei – TVA;
• ................. lei – major ri de întârziere aferente TVA;
•
................. lei – penalit i de întârziere aferente TVA.
Prezenta decizie poate fi atacat la Curtea de Apel Suceava, în termen de 6
luni de la data comunic rii, conform procedurii legale.
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