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DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC SRL înregistrat�  la Direc�ia General� 

a Finan�elor Publice  
 
 
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile suplimentare stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr., în sum� de lei din 
care: lei  taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare �i  lei taxa pe valoare 
ad�ugat� stabilit� suplimentar �i r�mas� de plat�. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
  
 Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinite dispozi�iile art.209 (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, este legal învestit� s� solu�ioneze contesta�ia formulat�.  
 
 I. Prin contesta�ia formulat� SC SRL solicit� anularea Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.50/30.01.2009, invocând 
urm�toarele motive: 
 În perioada 15.06.2005 - 31.03.2008, contestatoarea a executat lucr�ri de 
reamenajare la sediul b�ncii din Bucure�ti, în baza contractului încheiat cu antrepenorul 
general al lucr�rilor, SC SRL din Bucure�ti. Astfel, pentru lucr�rile executate în anul 
2007, SC SRL a emis 5 facturi cu taxare invers�, în valoare total� de lei, încasate în 
totalitate.  
 Totodat�, pentru lucr�rile contractate contestatoarea a achizi�ionat materiale de 
construc�ii de la diver�i furnizori, exercitându-�i dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� de pe facturile respective, în sum� de lei, fapt consemnat �i de organele de 
inspec�ie fiscal� în Raportul de inspec�ie fiscal� nr..  
 SC SRL precizeaz� faptul c�, organele de inspec�ie fiscal� având îndoieli privind 
realitatea execut�rii lucr�rilor de construc�ii pentru SC SRL din Bucure�ti, au suspendat 
inspec�ia fiscal�, solicitând un control încruci�at la D.G.F.P. Bucure�ti, în urma c�ruia s-
a precizat c�, SC SRL a realizat în totalitate lucr�rile civile pentru reamenajarea sediului 
din Bucure�ti, a�a cum prevedea contractul, doar c� suma facturat� este de lei, încasat� 
pân� la data de 17.11.2008, iar diferen�a fa�� de valoarea total� a lucr�rii nu a fost 
facturat�.   
 Cu toate acestea, contestatoarea arat� c�, organele de inspec�e fiscal� au 
constatat c�, nu s-a f�cut dovada realit��ii opera�iunilor prestate, întucât nu s-au 
prezentat documente justificative, cum sunt: note de intrare-recep�ie �i bonuri de 
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consum pentru materialele achizi�ionate, rapoarte de lucru, fi�e de eviden�a personalului 
participant la lucrare �i procesul verbal de recep�ie a lucr�rii, precum �i faptul c� nu s-a 
organizat contabilitatea de gestiune prin stabilirea costului lucr�rilor pe produse finite, 
stabilirea cheltuielilor directe �i indirecte. 
 Contestatoarea sus�ine c�, pe baza acestor argumente, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c�, aceasta nu î�i poate exercita dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor achizi�ionate, întrucât nu se face dovada c�, fost 
achizi�ionate în scopul ob�inerii de venituri, conform prevederilor art.145, alin.(3), 
coroborate cu prevederilor art.21, alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare.   
 De asemenea, contestatoarea mai arat� c�, articolele din Codul fiscal, invocate de 
organele de inspec�ie fiscal� nu au nici o leg�tur� cu deductibilitatea taxei pe valoarea 
ad�ugat� în cazul s�u. Totodat�, sus�ine c�, îi sunt aplicabile prevederile art.145, alin.(1) 
�i alin.(2), lit.a), iar condi�iile de exercitare a dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� sunt prev�zute la art.146 din Codul fiscal. A�a cum este men�ionat în Raportul 
de inspec�ie fiscal�, pentru toate achizi�iile efectuate de�ine facturi fiscale care cuprind 
informa�iile prev�zute la art.155, alin.(5) din Codul fiscal, iar achizi�iile respective au fost 
destinate utiliz�rii în folosul unor opera�iuni taxabile.   
 În concluzie SC SRL precizeaz� c�, a îndeplinit condi�iile prev�zute de lege 
referitoare la exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în perioada 
verificat�, având dreptul la deducerea integral� a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
lei. 
 
 În ceea ce prive�te, taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal�, în sum� de  lei, contestatoarea precizeaz� c�, nu are nici 
un temei legal, bazându-se doar pe constatarea inspec�iei fiscale c�: ”În condi�iile în 
care beneficiarul a declarat c� lucrarea a fost efectuat� dar nu a prezentat documente 
justificative �i SC SRL a facturat prest�rile de servicii efectuate doar în sum� de lei, 
sum� ce a fost încasat� pân� la data de 17.11.2008, iar diferen�a fa�� de valoarea total� 
a lucr�rii nefacturat� este în sum� de lei, cu TVA aferent� în sum� de lei”, �i întrucât nu 
a fost emise facturi fiscale aferente devizului ofert� pân� la data verific�rii, „suma de lei 
devine diferen�� de TVA de plat�”, conform art.134, alin.(3) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. 
 Contestatoarea sus�ine c�, în realitate contractul de lucr�ri în subantrepriz� 
încheiat cu antrepenorul general SC SRL, nu a fost executat integral, întrucât 
beneficiarul lucr�rii a renun�at la unele lucr�ri din devizul de ofert�, achizi�ionând unele 
materiale din Spania, fapt confirmat prin Notificarea primit� de la antrepenorul general 
(anexa nr.2) în care se confirm� c� valoarea lucr�rilor executate de SC SRL este în 
valoare de euro, conform facturilor emise nr.01 din luna iulie 2007 �i facturilor fiscale 
nr.02, 03,04,05 din luna septembrie 2007 c�tre SC SRL. 
 De asemenea, contestatoarea precizeaz� c�, nu a efectuat alte lucr�ri în plus fa�� 
de valoarea facturat�, iar recep�ia final� a lucr�rilor urma s� fie f�cut între beneficiar, 
banca spaniol� �i antrepenorul general SC SRL la finalizarea tuturor lucr�rilor. 
 Totodat�, arat� c�, în anul 2007, luc�rile de constuc�ii montaj au fost supuse 
m�surilor de simplificare din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, prestatorii 
emi�ând facturi cu taxare invers�, astfel c�, SC SRL  chiar dac� ar fi trebuit s� factureze 
diferen�a dintre lucr�rile executate �i cele contractate nu ar fi avut de înregistrat taxa pe 
valoarea ad�ugat� de colectat. 
 În concluzie, contestatoarea sus�ine c�, valoarea luc�rilor facturate în anul 2007 a 
fost în sum� de lei, net superioar� cheltuielilor înregistrate în sum� de lei, înregistrând 
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un profit brut de lei, pentru care a calculat �i înregistrat un impozit pe profit de lei, iar 
soldul negativ al taxei pe valoarea ad�ugat� a rezultat ca urmare a aplic�rii tax�rii 
inverse �i nu prin nefacturarea unor lucr�ri. 
 
 Argumenta�ia juridic� a contestatoarei: 
- art.145, art.146 �i art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
- H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal; 
- O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.   
 
 
 II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr., organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activitat��ii de 
Inspec�ie Fiscal�, D.G.F.P., au stabilit în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de lei, din care: lei taxa pe 
valoare ad�ugat� respins� la rambursare �i lei taxa pe valoarea ad�ugat�  stabilit� 
suplimentar �i r�mas� de plat�. 
 
 Verificarea s-a efectuat în baza adresei nr. emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr., prin care se înainteaz� 
Decontul de TVA cu op�iunea de rambursare a soldului sumei negative de TVA aferent 
lunii martie 2008, înregistrat sub nr., în sum� de lei, împreun� cu fi�a de calcul SIN. 
Perioada verificat� este 15.06.2005 – 31.03.2008. 
 
1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�. 
  
 În perioda verificat� s-a constatat c�, taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� 
provine în principal din achizi�ii de materie prim� �i materiale, servicii necesare 
desf��ur�rii activit��ii, pe baz� de facturi legale, întocmite conform art.155, alin.(5) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 În timpul verific�rii  SC SRL a prezentat organelor de inspec�ie fiscal�: 
- contractul comercial încheiat cu SC SRL Bucure�ti, obiectul fiind „lucr�ri civile pentru 
reamenajare sediu, Bucure�ti”, iar calitatea societ��ii verificate este de executant al 
lucr�rilor de construc�ii montaj subcontractate de SC SRL; 
- devizul ofert� în care sunt men�ionate cheltuielile directe �i indirecte.  
 Societatea verificat� nu a prezentat organelor de inspec�ie fiscal�, în timpul 
verific�rii, documente justificative aferente activit��ii def��urate în baza contractului 
men�ionat mai sus, în valoare total� de lei, respectiv: note de intrare-recep�ie �i bonuri 
de consum pentru materialele achizi�ionate, rapoarte de lucru, fi�e de eviden�� a 
personalului participant la lucrare �i procesul verbal de recep�ie a lucr�rii, care s� ateste 
faptul c� serviciile au fost prestate. 
 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, societatea nu a 
organizat contabilitatea de gestiune prin stabilirea costului lucr�rilor pe produse finite, 
stabilirea cheltuielilor directe �i indirecte, precum �i faptul c�, nici în contabilitatea 
financiar� nu este eviden�iat� activitatea prestat�, fiind eviden�iat� doar achizi�ia de 
materiale �i facturarea prest�rilor de servicii. 
 Din verificarea  documentelor de�inute de societate, preluate în jurnalele de 
cump�r�ri, taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� de societate în sum� de  lei, pentru 
perioada supus� verific�rii, respectiv 15.06.2005 -31.03.2008, provine în întregime din 
facturi fiscale aferente materilor prime �i materiale auxiliare pentru lucr�rile de construc�ii 
contractate cu SC SRL Bucure�ti.  
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 Organele de inspec�ie fiscal� au suspendat inspec�ia fiscal� pentru ob�inerea de 
informa�ii suplimentare, prin solicitare de control încruci�at la D.G.F.P.Bucure�ti pentru 
beneficiarul SC Global SRL, în urma c�ruia s-a constatat c�, SC SRL a realizat în 
totalitate lucr�rile civile pentru reamenajarea sediului din Bucure�ti, a�a cum prevedea 
contractul, doar c� valoarea facturat� este de lei, încasat� pân� la data de 17.11.2008, 
iar diferen�a fa�� de valoarea total� a lucr�rii nu a fost facturat�.   
 Ca urmare a celor prezentate, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, în sum� de lei, dedus� de contestatoare, 
întrucât este aferent� bunurilor pentru care nu se face dovada achizi�ion�rii în scopul 
ob�inerii de venituri, conform prevederilor art.145, alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborate cu prevederile art.21, 
alin.(4), lit. f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
  
 2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� colectat�. 
  
 În timpul inspec�iei fiscale, societatea a prezentat un contract comercial încheiat 
cu  SC SRL Bucure�ti, având ca obiect „lucr�ri civile pentru reamenajare sediu , 
Bucure�ti”, �i devizul ofert� din data de 06.06.2007, valoarea total� a lucr�rilor care 
urmeaz� s� fie prestate este în sum� de lei. 
 Organele de inspec�ie fiscal� arat� c�, nu a fost posibil a se determina dac� 
lucrarea a fost finalizat� �i pus� în func�iune, conform documentelor prezentate, 
respectiv nu a fost prezentat� recep�ia lucr�rilor, în condi�iile în care contestatoarea are 
doar dou� persoane necalificate angajate cu carte de munc� pentru perioada 
15.06.2007 - 31.08.2007. În urma controlului încruci�at se precizeaz� c�, beneficiarul a 
declarat c� a fost efectuat� lucrarea, dar nu a prezentat documente justificative, precum 
�i faptul c�, SC SRL a facturat prest�rile de servicii efectuate doar în sum� de lei, sum� 
încasat� pân� la data de 17.11.2008, iar diferen�a fa�� de valoarea total� a lucr�rii, 
nefactuat� este în sum� de lei, cu taxa pe valoare ad�ugat� aferent� în sum� de  
 Având în vedere cele mai sus,  organele de inspec�ie fiscal� au considerat  c�, 
întrucât nu au fost emise facturi fiscale aferente devizului ofert� pân� la data supus� 
verific�rii, conform prevederilor art.134, alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, suma de 16.156 lei reprezint� diferen�� 
de  taxa pe valoare ad�ugat� de plat�. 
  

La punctul 2.2.1 „Solu�ionarea decontului de taxa pe valoare ad�ugat� cu sume 
negative cu op�iune de rambursare” din Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr., organele de inspec�ie fiscal� au eviden�iat 
taxa pe valoare ad�ugat� solicitat� la rambursare în sum� de lei, taxa pe valoare 
ad�ugat� suplimentar de plat� în sum� de lei, taxa pe valoare ad�ugat� respins� la 
rambursare în sum� de lei �i taxa pe valoare  ad�ugat� suplimentar �i r�mas� de plat� 
în sum� de lei. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 
invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare �i de organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 
  
 Verificarea s-a efectuat în baza adresei nr. emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� II sub nr., prin care se înainteaz� 
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Decontul de TVA cu op�iunea de rambursare a soldului sumei negative de TVA, aferent 
lunii martie 2008, în sum� de lei, înregistrat sub nr. împreun� cu fi�a de calcul SIN. 
Perioada verificat� este 15.06.2005 – 31.03.2008. 
 
 1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�, cauza supus� 
solu�ion�rii D.G.F.P. prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� SC SRL poate 
beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferent� bunurilor achizi�ionate, în sum� de lei, în condi�iile în care organele de 
inspec�ie fiscal� au considerat c�, taxa pe valoare ad�ugat� dedus� de societate 
este aferent� bunurilor pentru care nu se face dovada achizi�ion�rii în scopul 
ob�inerii de venituri, f�r� s� procedeze la o analiz� detaliat� a situa�iei de fapt, f�r� 
o motivare complet� a constat�rilor �i invocarea corect� a temeiului de drept. 
 
 În fapt, societatea �i-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferent� achizi�iilor de materii prime �i materiale, servicii aferente lucr�rilor de construc�ii 
contractate cu SC SRL Bucure�ti. 
 Societatea a prezentat  organelor de inspec�ie fiscal�:  
 -contractul comercial încheiat cu SC SRL Bucure�ti, obiectul fiind „lucr�ri civile 
pentru reamenajare sediu, Bucure�ti”, iar calitatea societ��ii verificate este de executant 
al lucr�rilor de construc�ii montaj subcontractate de SC SRL; 
   - devizul ofert� în care sunt men�ionate cheltuielile directe �i indirecte.  
  
 Referitor la contractul comercial, anexat la dosarul cauzei de organele de 
inspec�ie fiscal� s-a constatat c�, acesta nu este datat, termenul de  livrare �i execu�ie 
este de 45 zile lucr�toare de la confimarea avansului, valoarea total� a contractului este 
de euro exclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�, suplimentar euro conform anexelor, în 
valoarea contractului fiind cuprinse cheltuielile necesare derul�rii importului, iar devizul 
ofert� nu este semnat �i �tampilat de nici una din p�r�i. 
 
 În timpul verific�rii, contestatoarea nu a prezentat organelor de inspec�ie fiscal� 
documente justificative aferente activit��ii def��urate în baza contractului men�ionat mai 
sus, în valoare total� de lei, respectiv: note de intrare-recep�ie �i bonuri de consum 
pentru materialele achizi�ionate, rapoarte de lucru, fi�e de eviden�� a personalului 
participant la lucrare �i procesul verbal de recep�ie a lucr�rii, care s� ateste faptul c� 
serviciile au fost prestate. 
 Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, societatea nu a organizat 
contabilitatea de gestiune prin stabilirea costului lucr�rilor pe produse finite, stabilirea 
cheltuielilor directe �i indirecte, precum �i faptul c� nici în contabilitatea financiar� nu 
este eviden�iat� activitatea prestat�, fiind eviden�iat� doar achizi�ia de materiale �i 
facturarea prest�rilor de servicii.  
 Din verificarea  documentelor de�inute de societate, preluate în jurnalele de 
cump�r�ri, taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� de societate în sum� de lei, pentru 
perioada supus� verific�rii, respectiv 15.06.2005 -31.03.2008, provine în întregime din 
facturi fiscale aferente materilor prime �i materiale auxiliare pentru lucr�rile de construc�ii 
contractate cu SC SRL Bucure�ti.  
 Organele de inspec�ie fiscal� au suspendat inspec�ia fiscal� pentru ob�inerea de 
informa�ii suplimentare, prin solicitare de control încruci�at la D.G.F.P. Bucure�ti pentru 
beneficiarul SC SRL, în urma c�ruia, s-a constatat c�, SC SRL a realizat în totalitate 
lucr�rile civile pentru reamenajarea sediului din Bucure�ti, a�a cum prevedea contractul, 



 6 

doar c� valoarea facturat� este de, încasat� pân� la data de 17.11.2008, iar diferen�a 
fa�� de valoarea total� a lucr�rii nu a fost facturat�.  
 De asemenea, în Nota explicativ� dat� de administratorul societ��ii SC l SRL, 
organelor de inspec�ie fiscal� din cadrul D.G.F.P. Bucure�ti – Serviciul Inspec�ie Fiscal�  
se precizeaz� c�, nu poate pune la dispozi�ie nici un document care s� ateste realitatea 
efectu�rii presta�iilor de servicii facturate de c�tre contestatoare, precum �i faptul c�, 
dac� ele au existat au fost transmise atât originalele, cât �i copiile documentelor 
justificative la sfâr�itul anului la Madrid, întrucât fac obiectul activit��ii de audit financiar 
anual. 
 Urmare a celor prezentate, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, în sum� de lei, dedus� de contestatoare, 
întrucât este aferent� bunurilor pentru care nu se face dovada achizi�ion�rii în scopul 
ob�inerii de venituri, conform prevederilor art.145, alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborate cu prevederile art.21, 
alin.(4), lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea sus�ine c� pentru toate achizi�iile 
efectuate de�ine facturi fiscale care cuprinf informa�iile prev�zute la art.155, alin.(5) din 
Codul fiscal, iar achizi�iile au fost destinate utiliz�rii în folosul opra�iunilor taxabile 
(construc�ii).   
 
 În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
Art.145, alin.(2), lit.a) 
 “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), lit.a) 
  “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);” 
 
 Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine c� dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru bunurile �i serviciile achizi�ionate este 
condi�ionat� de utilizarea acestora „în folosul opera�iunilor sale taxabile”, respectiv 
persoana înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc� 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor care i-au fost livrate, respectiv prest�rile 
de servicii care i-au fost prestate de c�tre persoane impozabile, cu condi�ia de a justifica 
c� acele bunuri sau servicii sunt destinate a fi utilizate în scopul opera�iunilor sale 
taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�.  

 
Din analiza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. care a stat la baza emiterii Deciziei 

de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� nr., se re�ine, c� organele de inspec�ie fiscal�, de�i au constatat c�, societatea 
nu-�i poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de lei 
„fiind aferent� bunurilor pentru care nu se face dovada achizi�ion�rii în scopul ob�inerii 
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de venituri”, deoarece nu face dovada realit��ii opera�iunilor prestate argumentând lipsa 
documentelor justificative solicitate, nu rezult� c� au procedat la o analiz� detaliat� a 
situa�iei de fapt, neprezentând motivele pentru care au considerat c�, bunurile 
achizi�ionate nu  fac dovada folosirii �i destina�ia lor în lucrarea contractat� cu SC 
Bucure�ti, în baza contractului comercial (f�r� num�r �i data de înregistrare, respectiv 
data de la care opereaz� acest contract)  încheiat cu SC SRL.  Totodat�, în m�sura în 
care organele de inspec�ie fiscal� au considerat c�, societatea nu face dovada realit��ii 
opera�iunilor prestate, acestea nu au ar�tat pe de o parte în ce a constat rela�ia 
economic� între cele dou� societ��i, iar pe de alt� parte dac� pentru bunurile 
achizi�ionate se demonstreaz� realitatea �i utilitatea acestora în folosul opera�iunilor 
taxabile.                                                   
 
 Mai mult de atât, de�i în Raportul de inspec�ie fiscal�, organele de inspec�ie 
fiscal� arat� c�, pentru anii 2005 �i 2006 contestatoarea nu are activitate (evolu�ia cifrei 
de afaceri �i a rezultatului exerci�iului este zero), invoc� ca temei de drept pentru cauza 
în spe��, prevederile art.145, alin.(3) aplicabil pân� la data de 31.12.2006. Or, începând 
cu data de 01.01.2007 sunt aplicabile prevederile art.145, alin.(2), lit.a) �i art.146, 
alin.(1), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, an în care, a�a cum arat� organele de inspec�ie fiscal�, societatea 
desf��oar� activitate. 
 
 De�i, în cuprinsul contesta�iei, contestatoarea sus�ine c� de�ine pentru toate 
achizi�iile f�cute facturi fiscale care cuprind informa�iile prev�zute la art.155, alin.(5) din 
Codul fiscal, iar achizi�iile au fost destinate utiliz�rii în folosul opra�iunilor 
taxabile(construc�ii), men�ion�m faptul c�, pentru a justifica dreptul de deducere a taxei 
pe valoarea ad�ugat� societatea are obliga�ia de a de�ine �i alte documente justificate 
conform prevederilor art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, care s� 
demonstreze realitatea �i utilitatea bunurilor achizi�ionate, nefiind suficient� numai 
existen�a unor facturi fiscale care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art.155, alin. (5) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
 Prin urmare, luând în considerare cele ar�tate mai sus, pe cale de consecin��, 
urmeaz� a se face aplicarea prevederilor art.216 „Solu�ii asupra contesta�iei”, alin.(3) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, conform c�ruia: 
 
“(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 “, 
  
  astfel c�, se va desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. mis� de Serviciul de Inspec�ie 
Fiscal� din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� II, pentru suma de lei reprezentând taxa 
pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, 
prin alt� echip� de inspec�ie s� efectueze o nou� verificare, luând în considerare cele 
re�inute prin prezenta, pentru aceia�i perioad� �i acela�i tip de impozit, iar, în func�ie de 
cele constatate s� emit� o nou� decizie de impunere.      
  
  În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere prevederile 
pct.12.7 �i 12.8 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea 
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titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, 
republicat�, care precizeaz�: 
 12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi 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 decat cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
   
 2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� în 
sum� de lei prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., cauza supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. 
Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate pronun�a cu privire 
la aceasta, în condi�iile în care contestatoarea nu de�ine situa�ii de lucr�ri aferente 
lucr�rilor de construc�ii montaj, procesul verbal de recep�ie a acestora, iar 
organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� pentru diferen�a fa�� de valoarea 
total� a lucr�rii, nefacturat� pân� la data supus� verific�rii, conform devizului 
ofert�, societatea datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat�. 
 
 În fapt, contestatoarea a prezentat organelor de control contractul comercial 
încheiat cu SC SRL Bucure�ti, obiectul fiind „lucr�ri civile pentru reamenajare sediu, 
Bucure�ti” �i devizul ofert� din data de 06.06.2007, valoarea total� a lucr�rilor care 
urmeaz� a fi prestate este în sum� de lei. 
 Organele de inspec�ie fiscal� nu au putut determina dac� lucrarea a fost finalizat� 
�i pus� în func�iune, respectiv nu a fost prezentat� recep�ia lucr�rilor, societatea având 
doar 2 persoane necalificate angajate cu carte de munc� pentru perioada 15.06.2007-
31.08.2007. 
 În urma controlului încruci�at efectuat la SC SRL, prin Procesul verbal nr., 
D.G.F.P. Bucure�ti a constatat c�, SC SRL a realizat în totalitate lucr�rile civile pentru 
reamenajarea sediului din Bucure�ti, a�a cum prevedea contractul, doar c� valoarea 
facturat� este de lei, încasat� pân� la data de 17.11.2008, iar diferen�a de lei, fa�� de 
valoarea total� a lucr�rii nu a fost facturat�.  
 De asemenea, în „Nota explicativ�” a administratorul societ��ii SC SRL, dat� 
organelor de inspec�ie fiscal� din cadrul D.G.F.P. Bucure�ti – Serviciul Inspec�ie Fiscal� 
, se precizeaz� c�, nu poate pune la dispozi�ie nici un document care s� ateste 
realitatea efectu�rii presta�iilor de servicii facturate de c�tre contestatoare, precum �i 
faptul c�, dac� ele au existat au fost transmise atât originalele, cât �i copiile 
documentelor justificative la sfâr�itul anului la Madrid, întrucât fac obiectul activit��ii de 
audit financiar anual. 
  
 Având în vedere cele mai sus,  organele de inspec�ie fiscal� au considerat  c� 
întrucât nu au fost emise facturi fiscale aferente devizului ofert� pân� la data supus� 
verific�rii, conform prevederilor art.134, alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, suma de lei reprezint� diferen�� de  taxa 
pe valoare ad�ugat� de plat�. 
 Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea sus�ine c�, în realitate contractul 
încheiat cu SC SRL, nu a fost executat integral, întrucât beneficiarul lucr�rii a renun�at la 
unele lucr�ri din devizul ofert�, achizi�ionând unele materiale din Spania, precum �i 
faptul c� lucr�rile de construc�ii montaj, în anul 2007, au fost supuse m�surilor de 
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simplificare din punct de vedere al taxei pe valoare ad�ugat�, iar soldul negativ al taxei 
pe valoare ad�ugat�, a rezultat ca urmare a aplic�rii tax�rii inverse �i nu prin 
nefacturarea unor lucr�ri. 
   
 În sus�inera cauzei, contestatoarea anexeaz� la dosarul contesta�iei o „Notificare” 
emis� de SC  SRL,  prin care se confirm� faptul c� în perioada iulie – septembrie 2007  
SC SRL  a executat lucr�ri civile de reamenajare la sediul, „în valoare de euro, 
contravaloare în Ron, plus TVA conform facturilor emise de SC SRL, cu nr.: 01/07/2007, 
�i, 02.03.04,05/09/2007”, f�r� a anexa documente justificative care s� sus�in� cele 
confirmate. 
  
 În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare (aplicabil� începând cu 01.01.2007): 
 
Art. 134^1 
   “(1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data prest�rii serviciilor, 
cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol. 
    […] 
    (4) Pentru prest�rile de servicii decontate pe baz� de situa�ii de lucr�ri, cum sunt 
serviciile de construc�ii-montaj, consultan��, cercetare, expertiz� �i alte servicii 
similare, faptul generator ia na�tere la data emiterii situa�iilor de lucr�ri sau, dup� 
caz, la data la care aceste situa�ii sunt acceptate de beneficiar.” 
 
Art. 155, alin.(1) 
    „(1) Persoana impozabil� care efectueaz� o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o 
livrare/prestare f�r� drept de deducere a taxei, conform art.141 alin. (1) �i (2), trebuie s� emit� o factur� 
c�tre fiecare beneficiar, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi lucr�toare a lunii urm�toare 
celei în care ia na�tere faptul generator al taxei     […].” 
 
 Conform textelor de lege enun�ate, se re�ine c�, legiuitorul prevede c�, pentru 
prest�rile de servicii decontate pe baz� de situa�ii de lucr�ri, cum sunt serviciile de 
construc�ii-montaj, faptul generator ia na�tere la data emiterii situa�iilor de lucr�ri sau, 
dup� caz, la data la care aceste situa�ii sunt acceptate de beneficiar. 
 În contextul de mai sus, data întocmirii sau dup� caz data accept�rii de c�tre 
beneficiar a situa�iei de lucr�ri reprezint� elemente esen�iale �i de strict� necesitate, 
întrucât legiuitorul le ia în considerare ca fiind data efectu�rii de servicii, func�ie de care 
prestatorii sunt obliga�i la emiterea facturii fiscale.  
 În spe��, sunt inciente �i prevederile H.G. nr.273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recep�ie a lucr�rilor de construc�ii �i instala�ii aferente acestora, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 
“Art. 6 
    Executantul trebuie s� comunice investitorului data termin�rii tuturor lucr�rilor 
prev�zute în contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a 
comunic�rii va fi transmis� de executant �i reprezentantului investitorului pe �antier. 
 
Art. 8 
    Investitorul va organiza începerea recep�iei în maximum 15 zile de la notificarea 
termin�rii lucr�rilor �i va comunica data stabilit�: 
    a) membrilor comisiei de recep�ie; 
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    b) executantului; 
    c) proiectantului. 
    […] 
 
Art. 26 
    Data recep�iei este cea a încheierii de c�tre comisia de recep�ie a procesului-verbal 
de recep�ie a lucr�rilor, cu sau f�r� obiec�ii“. 
 
 Conform textelor de lege men�ionate, se re�ine obligativitatea societ��ii 
contestatoare, în calitate de executant al lucr�rilor, de a aduce la cuno�tin�� 
beneficiarului data termin�rii lucr�rilor prev�zute în contract, printr-un document scris ce 
urma a fi confirmat de c�tre beneficiar. 
 SC GTM ROM Global SRL avea obliga�ia de a organiza începerea recep�iei în 
maxim 15 zile de la notificarea termin�rii lucr�rilor, de a comunica aceast� dat� 
executantului data recep�iei fiind cea a încheierii de c�tre comisia de recep�ie a 
procesului-verbal de recep�ie a lucr�rilor, cu sau f�r� obiec�ii. 
  
 A�a cum rezult� din Raportul de inspec�ie fiscal� nr., organele de inspec�ie fiscal� 
au considerat c�, „în condi�iile în care beneficiarul a declarat c� lucrarea a fost 
terminat�, dar nu a prezentat documente justificative �i SC SRL a facturat prest�ri de 
servicii  efectuate doar în sum� de lei, suma ce a fost încasat� pân� la data de 
17.11.2008”, pentru diferen�a fa�� de valoarea total� a lucr�rii nefacturat� în sum� de lei, 
cu  TVA aferent� în sum� de lei, reprezint� diferen�a de taxa pe valoarea ad�ugat� de 
plat�, „întrucâ nu au fost emise facturi aferente devizului ofert� pân� la data supus� 
verific�rii”. 
  
 Din cele prezentate în Raportul de inspec�ie fiscal� nr. �i din documentele 
existente la dosarul cauzei, nu rezult� data la care ia na�tere faptul generator, respectiv 
data prest�rii lucr�rilor la obiectivul „lucr�ri civile pentru reamenajare sediu Bucure�ti”, 
neexistând emise „situa�ii de lucr�ri” aferente lucr�rilor de construc�ii montaj sau situa�ii 
acceptate de beneficiar, procesul verbal de recep�ie a lucr�rilor, nefiind posibil a se 
determina dac� lucrarea a fost finalizat� �i pus� în func�iune, fapt constatat �i de 
organele de inspec�ie fiscal� �i recunoscut  de contestatoare în contesta�ia formulat�, �i 
anume c�,  „….nu a întocmit  vreo situa�ie de lucr�ri care s� fie confirmat� de client” iar „ 
În ceea ce prive�te recep�ia final� a lucr�rilor, aceasta urma s� fie f�cut� între 
beneficiar, banca spaniol� �i antrepenorul general SC l SRL la finalizarea tuturor 
lucr�rilor de construc�ii.”  
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, organele de solu�ionare a contesta�iilor 
nu se pot pronun�a asupra diferen�ei de taxa pe valoarea ad�ugat� de plat�, în suma de 
16.156 lei, stabilit� de organele de inspec�ie, în condi�iile în care din elementele 
prezentate în Raportul de inspec�ie fiscal� �i documentele existente la dosarul cauzei nu 
rezult� dac� �i cînd a fost realizat� lucrarea conform contractului �i a anexelor aferente 
acestuia, neexistând situa�ii de lucr�ri, procesul verbal de recep�ie a acestora, 
necunoscându-se ra�ionamentul func�ie de care organele de inspec�ie fiscal� au 
considerat c�, pentru diferen�a fa�� de valoarea total� a lucr�rii, nefacturat� pân� la data 
supus� verific�rii (31.03.2008), conform devizului ofert�, societatea datoreaz� taxa pe 
valoarea ad�ugat�, precum �i în condi�iile în care contestatoarea nu anexeaz� la 
contesta�ia formulat� documente justificative care s� sus�in� cele afirmate. 
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 Urmarea a celor prezentate, se face aplica�iunea prevederilor art.216 „Solu�ii 
asupra contesta�iei”, alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, conform c�ruia: 
 
“(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 “, 
  
  astfel c�, se va desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. emis� de Serviciul de Inspec�ie 
Fiscal� din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� II, pentru suma de lei reprezentând taxa 
pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, prin alt� echip� de inspec�ie s� efectueze o nou� verificare, luând în considerare 
cele re�inute prin prezenta, pentru aceia�i perioad� �i acela�i tip de impozit, iar, în func�ie 
de cele constatate s� emit� o nou� decizie de impunere.      
  
  În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere prevederile 
pct.12.7 �i 12.8 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, 
republicat�, care precizeaz�: 
 12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi 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 decat cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
 
 Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza art. 134^1, alin.(1), alin.(4), 
art.145, alin.(2), lit.a), art.146, alin.(1), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind  
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.6, art.8 �i art.26 din H.G. 
nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep�ie a lucr�rilor de construc�ii �i 
instala�ii aferente acestora, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.216, alin.(3) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pct.12.7 �i pct.12.8 din Ordinul nr.519/ 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscal�, republicat�, se: 

 
 

D E C I D E  
 

 Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr., pentru suma total� de  lei, din care: lei taxa pe valoare 
ad�ugat� respins� la rambursare �i  lei taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar 
�i r�mas� de plat�, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, printr-o alt� echip� decât 
cea care a efectuat verificarea, s� procedeze la o nou� verificare pentru aceia�i 
perioad� �i acela�i tip de impozit, �inând cont de cele re�inute în cuprinsul prezentei 
decizii �i prevederile legale aplicabile în spe�� în perioada verificat�, iar, în func�ie de 
cele constatate s� emit� o nou� decizie de impunere.      
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