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                   D  E  C  I  Z  I  A   nr.133/37/30.01.2014                                                          
                      
                      privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de Asocia�ia 
Composesoral� X, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub nr…./09.10.2013 
              
 
           Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara a fost 
sesizat� cu adresa nr…./07.10.2013 de c�tre Administra�ia jude�ean� a 
finan�elor publice Hunedoara, Inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei formulat� 
de Asocia�ia Composesoral� X jude�ul Hunedoara, împotriva DECIZIEI DE 
IMPUNERE privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.F-HD .../12.08.2013 emis� de organele de inspec�ie fiscal� 
din cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal�, care vizeaz� suma de ... lei 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar.   
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1)  
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� �i 
îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura �i �tampila contestatorului. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.207 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
             
        I. Prin contesta�ie, contestatorul solicit� admiterea contesta�iei �i 
restituirea sumei re�inut� ca �i tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� prin 
decizia de impunere, sus�inând urm�toarele:              
           Nu puteau fi realizate venituri din subven�ii încasate de la APIA dac� 
asocia�ia nu ar fi executat aceste lucr�ri de între�inere a paji�tilor, plata 
subven�iilor fiind condi�ionat� de realizarea acestora. 
           Mai mult, asocia�ia a arendat în parte aceste terenuri, realizând venituri 
din facturarea �i încasarea arendei, conform facturilor �i contractelor de 
arend� încheiate.    
  
        II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul DGFP Hunedoara, Activitatea 
de inspec�ie fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
          In perioada 01.07.2012 - 30.06.2013 Asocia�ia Composesoral� X a 
înregistrat TVA deductibil� în sum� de … lei, aferent� achizi�ion�rii de 
combustibili pentru care nu a de�inut documentele prev�zute de lege pentru 
deducerea taxei (spre exemplu foi de parcurs care trebuie s� con�in� 
informa�iile prev�zute de legisla�ia în vigoare).  
         Nu au fost respectate prevederile art.145^1 din HG nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal �i s-au aplicat prevederile art.145^1 alin.(1) din Legea nr. 
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571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.         
         Fa�� de cele prezentate, pentru suma de ... lei Asocia�ia nu are drept de 
deducere a TVA. 
         De asemenea, în perioada aprilie - iunie 2013, Asocia�ia 
Composesoral� X a înregistrat în eviden�a contabil� execu�ia de lucr�ri pentru 
între�inerea paji�tilor, lucr�ri care nu sunt aferente realiz�rii de opera�iuni 
impozabile, întrucât contribuabilul nu a înregistrat în eviden�a contabil� 
venituri din activitatea de p��unat sau alte forme de exploatare a paji�tilor.       
         Lucr�rile de între�inere a p��unilor �i paji�tilor au fost achitate integral 
din subven�iile încasate de la Agen�ia de Pl��i �i Interven�ii pentru Agricultur� 
Hunedoara �i nu din surse proprii. 
         Lucr�rile de cur��are p��uni �i între�inere paji�ti au fost efectuate de 
c�tre SC Y SRL.  
         Asocia�ia Composesoral� X a dedus TVA aferent� lucr�rilor de cur��ire 
�i între�inere paji�ti în sum� de ... lei.   
         Au fost înc�lcate prevederile art.145 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal coroborat cu punctul 45 din HG nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.   
         Fa�� de cele prezentate, pentru TVA în sum� de ... lei, Asocia�ia nu are 
drept de deducere.  
         Ca urmare, pentru TVA aferent� achizi�ion�rii de combustibili �i 
execu�iilor de lucr�ri pentru între�inerea paji�tilor, în sum� total� de ... lei, 
Asocia�ia nu are drept de deducere.  
 
      III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal�, actele normative invocate �i documentele existente la 
dosarul  cauzei, se desprind urm�toarele aspecte:  
        
              Asocia�ia Composesoral� X este înregistrat� în Registrul de 
persoane fizice de pe lâng� Judec�toria Ha�eg, cod unic de înregistrare 
fiscal� RO ... �i reprezentat� legal prin domnul ...., în calitate de pre�edinte. 
 
        A. Referitor la suma de … lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� 
aferent� achizi�ion�rii de combustibil, cauza supus� solu�ion�rii o reprezint� 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, în condi�iile în care, 
contribuabilul nu a f�cut dovada cu documente c� îndepline�te toate condi�iile 
prev�zute de lege privind acordarea integral� a deductibilit��ii taxei. 
           In fapt, Asocia�ia Composesoral� X a înregistrat TVA deductibil� în 
sum� de … lei, aferent� achizi�ion�rii de combustibil în perioada 01.07.2012 - 
30.06.2013. 
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           Organele de inspec�ie fiscal� nu au admis la deducere TVA în sum� de 
… lei, în baza art.145^1 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
           In drept, prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�: 
        “(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 
achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor 
opera�iuni: 
        a) opera�iuni taxabile;” 
           Potrivit prevederilor legale citate, orice persoan� impozabil� are 
dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, în condi�iile în care acestea sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. 
           Conform art.145^1 alin.(1)din acela�i act normativ: 
           “Limit�ri speciale ale dreptului de deducere 
    (1) Prin excep�ie de la prevederile art.145 se limiteaz� la 50% dreptul de 
deducere a taxei aferente cump�r�rii, achizi�iei intracomunitare, importului, 
închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate �i a taxei aferente 
cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosin�a 
persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în 
scopul activit��ii economice.” 
            coroborat cu prevederile punctului 45^1 alin.(2) din HG nr.44/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal: 
     “… (2) În cazul vehiculelor care sunt utilizate exclusiv în scopul activit��ii 
economice, în sensul art.145^1 alin. (1) din Codul fiscal, taxa aferent� 
cump�r�rii, achizi�iei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului 
�i cheltuielilor legate de aceste vehicule este deductibil� conform regulilor 
generale prev�zute la art. 145 �i la art. 146 - 147^1 din Codul fiscal, nefiind 
aplicabil� limitarea la 50% a deducerii taxei. Este obliga�ia persoanei 
impozabile s� demonstreze c� sunt îndeplinite toate condi�iile legale pentru 
acordarea deducerii, ... În vederea exercit�rii dreptului de deducere a taxei 
orice persoan� impozabil� trebuie s� de�in� documentele prev�zute de lege 
pentru deducerea taxei �i s� întocmeasc� foaia de parcurs care trebuie s� 
con�in� cel pu�in urm�toarele informa�ii: categoria de vehicul utilizat, scopul 
�i locul deplas�rii, kilometrii parcur�i, norma proprie de consum carburant 
pe kilometru parcurs.” 
           Potrivit dispozi�iilor legale anterior citate, în cazul vehiculelor care 
sunt utilizate exclusiv în scopul activit��ii economice, cheltuielile legate de 
aceste vehicule sunt deductibile integral, inclusiv cu achizi�ia combustibilului, 
nefiind aplicabil� limitarea la 50% a deducerii taxei 
           De asemenea, este obliga�ia persoanei impozabile s� demonstreze c� 
sunt îndeplinite toate condi�iile legale pentru exercitarea drepului de deducere 
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a taxei, în acest sens, contribuabilul având obliga�ia s� de�in� documentele 
prev�zute de lege pentru deducerea taxei �i s� întocmeasc� foaia de parcurs 
care trebuie s� con�in� cel pu�in urm�toarele informa�ii: categoria de vehicul 
utilizat, scopul �i locul deplas�rii, kilometrii parcur�i, norma proprie de 
consum carburant pe kilometru parcurs. 
          Se re�ine c�, în sus�inerea contesta�iei, cu privire la achizi�ia de 
combustibil pentru perioada 01.07.2012 - 30.06.2013, contribuabilul nu a 
f�cut dovada cu documente c� îndepline�te toate condi�iile prev�zute de lege 
privind acordarea integral� a deductibilit��ii taxei pe valoarea ad�ugat�. 
           Potrivit prevederilor art.65 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare se 
specific�: 
        “Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 
baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal”. 
             Astfel, nici în timpul inspec�iei fiscale �i nici pe parcursul solu�ion�rii 
c�ii administrative de atac, nu au fost prezentate de Asocia�ia Composesoral� 
documente prev�zute de lege pentru deducerea taxei. 
            Având în vedere c� Asocia�ia Composesoral� nu aduce în sus�inere 
documente prin care s� combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� 
referitoare la exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, 
urmeaz� ca în temeiul prevederilor art.216 alin.1 alin.(1) din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, coroborat cu prevederile pct.11.1 din OANAF 
nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 
     “11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
   a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept 
prezentate în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele 
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; 
s� se resping� ca neîntemeiat� contesta�ia pentru suma de … lei reprezentând 
taxa pe valoarea ad�ugat� pentru care nu s-a acordat dreptul de deducere. 
 
        B. Referitor la suma de … lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� în mod legal organele de inspec�ie fiscal� 
nu au acordat drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru servicii 
reprezentând lucr�ri pentru între�inerea paji�tilor, pe considerentul c� 
prest�rile de servicii nu sunt aferente realiz�rii de opera�iuni taxabile, în 
condi�iile în care contestatorul depune în sus�inerea contesta�iei documente 
noi neavute în vedere la efectuarea analiz�rii documentare a cererii de 
rambursare. 
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             In fapt, în perioada aprilie - iunie 2013, Asocia�ia Composesoral� X a 
înregistrat în eviden�a contabil� execu�ia de lucr�ri pentru între�inerea 
paji�tilor. 
             Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.F-HD …/12.08.2013, organele de 
inspec�ie fiscal� au respins la deducere, în temeiul art.145 alin.2 lit.a) din 
Codul fiscal, taxa pe valoarea ad�ugat� în suma de … lei, pe motiv ca la 
momentul verific�rii serviciile nu sunt aferente realiz�rii de opera�iuni 
taxabile ale Asocia�iei Composesorale X. 
             Din raportul de inspec�ie fiscal� nr.F-HD …/12.08.2013 rezult� c� 
Asocia�ia composesoral� a fost beneficiara unor lucr�ri de servicii pentru 
între�inerea paji�tilor pentru care nu a putut demonstra c� sunt efectuate în 
folosul realiz�rii de opera�iuni taxabile, aceasta nerealizând venituri din 
activitatea de p��unat sau exploatare paji�ti.              
             In drept, potrivit prevederilor art.145 �i art.146 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  
        Art.145 “Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
     (1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
     (2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 
achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor 
opera�iuni: 
    a) opera�iuni taxabile; [...]”. 
       Art.146 “Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
         (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 
impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
prestate în beneficiul s�u de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� 
emis� în conformitate cu prevederile art. 155, …; 
          Legisla�ia fiscal� condi�ioneaz� deductibilitatea taxei pe valoarea 
ad�ugat� a achizi�iilor de îndeplinirea cumulativ�, pe lâng� condi�iile de 
form� (inclusiv condi�ia ca persoana impozabil� s� de�in� factura care s� 
con�in� informa�iile obligatorii prev�zute de lege), a condi�iei de fond 
esen�iale, aceea c� achizi�iile pentru care se solicit� deducerea s� fie destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale persoanei impozabile. 
           Prin urmare, conform dispozi�iilor legale, persoanele impozabile au 
dreptul s�-�i deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor de bunuri 
�i servicii numai dac� sunt îndeplinite dou� condi�ii cumulative, �i anume: 
achizi�iile sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile �i au la baz� 
facturi care con�in obligatoriu toate informa�iile necesare stabilirii dreptului 
de deducere. In aceste condi�ii, pentru a dovedi c� serviciile achizi�ionate sunt 
utilizate, într-adevar, în folosul opera�iunii taxabile, persoana impozabil� este 
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obligat� nu numai s� de�in� factura în care este înscris� taxa pe valoarea 
ad�ugat� deductibil�, ci s� �i demonstreze c� serviciile facturate au fost 
prestate efectiv în folosul opera�iunii taxabile respective. 
            In prezenta cauz�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� Asocia�ia 
Composesoral� X nu îndepline�te condi�iile de exercitare a dreptului deducere 
a taxei pe valoarea ad�ugat�, re�inând faptul c�, lucr�rile pentru între�inerea 
paji�tilor nu sunt aferente realiz�rii de opera�iuni impozabile, întrucât 
contribuabilul nu a înregistrat în eviden�a contabil� venituri din activitatea de 
p��unat sau alte forme de exploatare a paji�tilor. 
            In spe�a, ulterior emiterii Deciziei de impunere, Asocia�ia 
composesoral� a depus în sus�inerea contesta�iei documente care s� 
eviden�ieze realizarea de venituri, conform facturi �i contracte de arend�. 
          In ceea ce prive�te dreptul contestatorilor de a depune probe noi în 
sustinerea cauzei, sunt incidente prevederile art.213 alin.(4) din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, potrivit c�rora: 
        “Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun� 
probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal emitent al 
actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de 
control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 
           Din textul de lege mai sus prezentat, se re�ine c�, contestatorii pot 
depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� acestea 
anterior nu au fost cercetate de organele fiscale. 
           In aceast� situa�ie, organului fiscal care a efectuat activitatea de 
documentare i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora. 
           Se re�ine c� AJFP Hunedoara, Serviciul de inspec�ie fiscal� persoane 
juridice nu s-a pronun�at cu privire la documentele depuse de Asocia�ia 
composesoral� în sus�inerea contesta�iei. 
             Fa�� de cele prezentate �i având în vedere c� petentul a depus în 
sus�inerea contesta�iei documente noi, f�r� ca organul de solu�ionare a 
contesta�iei s� poat� identifica modul în care acestea au fost avute în vedere la 
analiza documentar� iar, organele de inspec�ie fiscal� ar fi trebuit s� verifice 
îndeplinirea de c�tre petent a tuturor condi�iilor, având caracter obligatoriu �i 
totodat� cumulativ, impuse de legea fiscal� privind deductibilitatea taxei pe 
valoarea ad�ugat�, s� analizeze opera�iunile realizate de contestator în întregul 
lor, luând în considerare toate aspectele legate de efectuarea acestor 
opera�iuni, se va face aplicarea prevederilor art. 216 alin.3 din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
        “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” 
coroborate cu prevederile pct. 11.6 din OANAF nr.450/2013 pentru aprobarea 
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instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, potrivit c�rora: 
       “Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de 
la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i 
obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente. ” 
          Având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate la dosarul 
cauzei, precum �i prevederile legale în vigoare în perioada verificat�, urmeaz� 
s� se desfiin�eze par�ial DECIZIA DE IMPUNERE privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.F-HD .../12.08.2013, 
pentru TVA respins� la rambursare în sum� de … lei, în vederea analiz�rii 
documentelor suplimentare depuse de contestator în sus�inerea cauzei. 
          Prin urmare, Serviciul de inspec�ie fiscal� persoane juridice va proceda 
la o nou� verificare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare �i cu 
re�inerile din prezenta decizie, prin solicitarea, în temeiul art.7 “Rolul activ” 
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, de dovezi 
obiective referitoare la posibilitatea Asocia�iei composesorale de a solicita la 
rambursare TVA în sum� de … lei. 
 
       Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul 
prevederilor art.216 alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea contesta�iilor 
formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative fiscale, în 
baza referatului nr.                                            , se  
 
                                                     DECIDE: 
 
     1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de Asocia�ia 
Composesoral� X împotriva DECIZIEI DE IMPUNERE privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.F-HD 
.../12.08.2013, pentru suma de ... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar.   
 
     2. Desfiin�area par�ial� a DECIZIEI DE IMPUNERE privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.F-HD 
.../12.08.2013, pentru suma de ... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, altele decât cele 
care au încheiat actul de control contestat, s� procedeze la reanalizarea 
situa�iei de fapt pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit. 
 

Prezenta decizie se comunic� la: 
- Asocia�ia Composesoral� X  
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- Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara,    
     Inspec�ia fiscal�, cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OANAF       
     nr.450/2013. 

 
           Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate 
fi atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ competent�, 
în termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 

                                                
DIRECTOR GENERAL, 

 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 


