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ROMÂNIA - Ministerul Economiei �i Finan�elor  
���������������	��
���
��������������	��

Directia Generala a Finantelor Publice Caras-Severin 
     SERVICIUL SOLUTIONARE CONTESTATII 

 
 
 

 
DECIZIA NR.     

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X , înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii  

.  
    

Obiectul contesta�iei îl constituie: 
1).    - suma de  lei, stabilit� în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. reprezentând taxa pe valoare 
ad�ugat� respins� la rambursare, având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr.  
 
2).   - suma de  lei, stabilit� în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. , reprezentând: 
   -  lei – diferen�� taxa pe valoare ad�ugat�, 
   -      lei – major�ri de întârziere aferente diferen�ei de  taxa pe valoare ad�ugat�, 
având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr..           
 
 Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr., avînd la baza constat�rile din Raportul de inspec�ie fiscala nr. �i 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr., avînd la baza constat�rile din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. au fost emise de 
organele de inspec�ie fiscal� ale Biroului de Control Financiar din cadrul  Administra�iei 
Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii  
       
  Împotriva Deciziei de impunere nr., avînd la baza constat�rile din Raportul de 
inspectie fiscala nr. �i a Deciziei de impunere nr., având la baza constat�rile din Raportul 
de inspec�ie fiscal� nr., SC X SA  formuleaz� �i depune contesta�ie înregistrat� la 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  sub nr. 
 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 alin.(1) din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, având în vedere faptul c� actele administrative fiscale de 
mai sus, au fost comunicate contestatorului, prin adresa nr..  
 Constatând c� în spe�� sunt întrunite dispozi�iile art.209 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice , este 
legal investit s� se pronun�e asupra contesta�iei formulat� de SC X SA  
 
   I.    1). SC X SA contest� suma de  lei, stabilit� în Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. , reprezentând 
taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare, având la baz� Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr., în motivarea c�reia invoc� urm�toarele: 
- sumele încasate de SC X SA de la SC SA  pân� la data 20.09.2007 reprezint� 
împrumuturi �i se cuprind în sfera opera�iunilor scutite din punct de vedere al taxei pe 
valoare ad�ugat� conform art.141,alin.(2), lit a), pct.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. Contestatoarea sus�ine c� la data de 20.09.2007 a fost finalizat contractul de 
cooperare între SC X SA �i SC SA, iar pentru sumele încasate pân� la încheierea acestuia, 
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nu  a avut nici o obliga�ie contractual� sau de natur� comercial�, existând numai un acord 
încheiat între cele dou� societ��i de restituire a sumelor avansate în cazul nefinaliz�rii 
contractului de cooperare; 
- contestatoarea afirm� c�  „(…) prin contractul de cooperare finalizat pe data de 
20.09.2007 închiriaz� bunuri imobile, cl�diri �i terenuri iar în temeiul art.141,alin.(2), lit. e) 
din Legea nr.571/2003 sunt scutite de tax� opera�iuni de arendare de bunuri imobile. În 
conformitate cu prevederile art.1342, lit. (b) exigibilitatea taxei nu intervine la data încas�rii 
avansului pentru opera�iuni scutite sau care nu sunt impozabile”;  

- în contextul celor relatate, contestatoarea sus�ine c� „emiterea facturii de stornare nr. prin 
care se storneaz� avansurile încasate în perioada 01.06.2007-31.07.2007 în sum� total� 
Lei din care  lei TVA, a fost efectuat� corect”. 
- totodat� contestatoarea precizeaz� c� a depus în luna octombrie 2007, notificarea privind 
op�iunea pentru taxarea opera�iunilor prev�zute la art.141,alin.(2), lit.e) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, iar în data de 23.10.2007 a emis factura nr. pentru suma 
de lei (în care a fost inclus� �i suma de lei ), din care TVA în sum� de lei. 
Argumenta�ia juridic� a contestatorului: 
- art.1342, lit. (b) ; art.141,alin.(2), lit a), pct.1; art.141, alin.(2), lit. e)  din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. 
 

2). SC x SA contest� suma de lei, stabilit� în Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., reprezentând 
taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de lei �i major�ri de întârziere 
aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de lei, având la baz� 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr., în motivarea c�reia invoc� urm�toarele: 
- contestatoarea consider� c�, redeven�a minier� încasat� în avans nu poate fi confundat� 
cu încasarea avansului pentru plata par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i 
serviciilor efectuate înainte de data livr�rii sau prest�rii acestora �i în consecin�� organele 
de inspec�ie fiscal�, au procedat gre�it majorând baza de impozitare cu suma de  lei �i 
gre�it au stabilit taxa pe valoare ad�ugat� suplimentar de plat� în sum� de  lei, invocând 
art.44 �i art. 45 din Legea nr.85/2003. 

- contestatoarea consider� c� organele de inspec�ie fiscal�, au procedat gre�it la 
majorarea bazei de impozitare cu suma de lei precum �i la colectarea taxei pe valoare 
ad�ugat� în sum� de lei, deoarece pe factura emis� de c�tre furnizor a fost înscris� taxa pe 
valoare ad�ugat� f�r� a se men�iona “taxare invers�”, invocând astfel prevederile art.3 din 
Ordinul nr.155/2007 privind aplicarea m�surilor de simplificare pentru lucr�rile de 
construc�ii-montaj, prev�zute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare. 
Argumenta�ia juridic� a contestatorului: 

- art.44 �i 45 din Legea nr.85/2003, 
- art.3 din Ordinul nr. 155/ 2007 privind aplicarea m�surilor de simplificare pentru 
lucrarile de construc�ii-montaj prevazute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, 
- art.160, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 

II. 1). Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr., care a stat la baza emiterii Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
contestate, organele de inspec�ie fiscal� ale Biroului de Control Financiar din cadrul 
Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii , au constatat urm�toarele : 
 Inspec�ia fiscal� par�ial� s-a efectuat în baza decontului de taxa pe valoare ad�ugat� 
depus �i înregistrat de c�tre SC x SA la Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabilii Mijlocii  sub nr. �i a adresei nr. emis� de administra�ia sus amintit�, pentru 
rambursarea soldului sumei negative de TVA, la data de 31.08.2007, în sum� de   lei. 
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Perioada supus� inspec�iei fiscale: 01.06.2007-31.08.2007. 
 
În data de 08.06.2007 între S.C. x �i SC  SA în calitate de reprezentant al 

Consor�iului format din SC SA, SC SA i �i SC SA, s-a încheiat Contractul de cooperare 
pentru exploatarea perimetrului minier Cariera de Banatite în care erau prev�zute anumite 
condi�ii suspensive pe care SC x SA, avea obliga�ia s� le îndeplineasc�. Perioada de 
finalizare a condi�iilor suspensive  a fost stabilit� pân� la data de 28.08.2007. În data de 
28.08.2007, între cele dou� societ��i se încheie un Acord în baza Contractului de cooperare 
prin care se prelunge�te perioada de finalizare pân� cel târziu la 30.11.2007, iar în situa�ia 
încet�rii contractului de cooperare ca urmare a neândeplinirii condi�iilor pân� la data 
finaliz�rii, SC xSA va returna toate sumele încasate de la SC SA, în termen de 30 zile de la 
data încet�rii acestuia. În data de 20.09.2007 cele dou� societ��i confirm� îndeplinirea 
tuturor condi�iilor suspensive �i certific� data finaliz�rii. Conform contractului cadru –pct.15, 
investitorul se angajeaz� s� garanteze realizarea contribu�iei pentru investi�ii aferente 
fiec�rui an investi�ional prin scrisoare de garan�ie bancar�, astfel c� în perioada de 
finalizare SC SA, men�ine valabil�  scrisoarea de garan�ie bancar� nr. emis� în data 
21.03.2007, prelungit� succesiv pân� la data finaliz�rii.Conform Acordului privind 
prelungirea perioadei de finalizarea contractului cadru “Orice pl��i achitate de SC  SA în 
contul Societ��ii, prin trageri din scrisoarea de garan�ie bancar� efectuat� în avans pe baza 
conven�iei p�r�ilor, vor reduce în mod corespunz�tor valoarea scrisorii de garan�ie 
bancar�…”   

Din verificarea modului de constituire a bazei de impozitare pentru opera�iuni 
taxabile realizate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�  SC x SA, în perioada 
01.06.2007- 31.07.2007, factureaz� c�tre SC  SA, avansuri în sum� total� de 1700.000lei 
(factura nr. în sum� de lei din care TVA în sum� de lei �i factura nr. în sum� de 900.000 lei 
din care TVA în sum� de lei), reprezentând contravaloare contract avans cooperare, sume 
pe care le �i încaseaz�.  

Facturile de mai sus, au fost înscrise în jurnalul de vânz�ri, iar în contabilitatea 
societ��ii s-au efectuat urm�toarele înregistr�ri contabile: 

411 ”Clien�i” = 472 “Venituri înregistrate în avans”                        
411 ”Clien�i” =  4427 “ Taxa pe valoare ad�ugat� colectat�”           
5121 “ Conturi curente la b�nci “= 411  ”Clien�i”                            
În luna august 2007, prin factura nr., SC x SA, storneaz� avansurile încasate în 

perioada 01.06.2007- 31.07.2007, în sum� total� de  lei, din care TVA în sum� total� de lei, 
f�r� a returna �i sumele încasate c�tre SC SA, rezultând astfel un sold creditor al contului 
411 “Clien�i” în sum� total� de lei. Suma de  lei, reprezentând TVA aferent avansurilor 
încasate, este înscris� în Decontul de tax� pe valoare ad�ugat� la rândul 12 “ regulariz�ri 
taxa colectat� ”  cu semnul minus. 
Astfel c�, prin stornarea facturilor de avans, organele de inspec�ie fiscal�, constat� c� nu 
se colecteaz� TVA aferent� acestora, înc�lcându-se prevederile art.134^2, alin.(2), lit.b) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 Organele de inspec�ie fiscal�, au stabilit c� nu se justific� stornarea în luna august 
2007 a TVA colectat� în sum� total� de lei, fapt pentru care au procedat la aplicarea TVA în 
cot� de 19%  asupra avansurilor încasate. 

Urmare a celor prezentate, organele de inspec�ie fiscal�, au respins la rambursare  
suma de lei.  

 
2). Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr., care a stat la baza emiterii Deciziei de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
contestate, organele de inspec�ie fiscal� ale Biroului de Control Financiar din cadrul 
Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, au constatat urm�toarele : 
 Inspec�ia fiscal� par�ial� s-a efectuat în baza decontului de tax� pe valoare ad�ugat� 
depus �i înregistrat de c�tre SC x SA la Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
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Contribuabilii Mijlocii sub nr. �i a adresei nremis� de administra�ia sus amintit�, pentru 
rambursarea soldului sumei negative de TVA, la data de 30.09.2007, în sum� de lei. 

Perioada supus� inspec�iei fiscale: 01.09.2007-30.09.2007. 
Din verificarea modului de constituire a bazei de impozitare pentru opera�iuni 

taxabile realizate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat: 
 
a)  SC xSA, în data de 18.09.2007, conform extrasului de cont nr., încaseaz� de la 

SC SA avans redeven�� în sum� total� de lei, din care TVA suma de lei.  
Conform punctului 4.1 din Contractul de cooperare pentru exploatarea perimetrului 

minier Cariera de Banatite încheiat între SC x SA �i SC SA în calitate de reprezentant al 
Consor�iului format din SC SA, SC SA Bucure�ti �i SC f SA, investitorul se oblig� s� 
pl�teasc� lunar �i anticipat redeven�a propor�ional cu cantitatea de produse miniere 
realizate.  
 SC MOLDOMIN SA, înregistreaz� avansul încasat în eviden�a contabil� astfel: 
  
          411”Clien�i”  = 472 “Venituri înregistrate în avans”                        

512.1“ Conturi curente la b�nci “= 411 ”Clien�i”                             
far� a colecta taxa pe valoare ad�ugat� aferent� acestui avans, înc�lcându-se prevederile 
art.134^2, alin.(2), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
 Urmare celor prezentate, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la colectarea 
taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de lei, aferent� avansului încasat.  
  

b) În luna septembrie 2007, societatea înregistreaz� în eviden�a contabil� �i în 
jurnalul de cump�r�ri factura nr. emis� de c�tre SC SRL, în valoare total� de lei din care 
taxa pe valoare ad�ugat�, reprezentând contravaloare utilaje (buldozer) cu personal 
deservire. 
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu aplic� m�surile de 
simplificare pentru lucr�rile de construc�ii montaj, procedând doar la deducerea TVA 
aferent� acestor lucr�ri, f�r� a colecta taxa pe valoare ad�ugat� la nivelul taxei deductibile, 
înc�lcându-se prevederile art.160, alin. (2), lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Conform prevederilor Ordinului nr.601/2002 privind actualizarea Clasific�rii 
activit��ilor din economia na�ional� – CAEN, diviziunea “Construc�ii “ include �i “Închirierea 
utilajelor de construc�ii �i demolare, cu personal de deservire aferent ”. 
 Conform prevederilor art.2, alin.(1) din Ordinul nr.155/2007 privind aplicarea 
m�surilor de simplificare pentru lucr�rile de construc�ii-montaj prev�zute la art. 160 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare se 
prevede: 
   “ (1) Se aplic� m�surile de simplificare prev�zute la art.160 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru lucr�rile stipulate la sec�iunea F 
"Construc�ii", diviziunea 45 din anexa la Ordinul pre�edintelui Institutului Na�ional de 
Statistic� nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific�rii activit�tilor din economia na�ional� - 
CAEN,…..” . 

Organele de inspec�ie fiscal�, urmare celor de mai sus au procedat la colectarea 
TVA în sum� de lei aferent�  lucr�rilor de consruc�ii- montaj înscrise în factura nr., emis� de 
c�tre SC SRL. 

 
Pentru diferen�ele de TVA în sum� total� de lei (, organele de inspec�ie fiscal� au 

calculat major�ri de întârziere pentru perioada 26.10.2007- 05.11.2007, în sum� de lei, 
conform art.120, alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.   
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III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, motivele 
prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative invocate de c�tre contestatoare �i organul de inspec�ie fiscal�, se 
re�ine: 

 
1). Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.  , emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.  
cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice prin Serviciul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor este dac� TVA solicitat� la rambursare de  SC x SA a fost 
respins� în mod legal de organul de inspec�ie fiscal� în condi�iile în care contestatoarea nu 
a colectat taxa pe valoare ad�ugat�  aferent� avansurilor facturate c�tre SC L SA  �i 
încasate de la acesta.  

 
În fapt, societatea a solicitat prin decontul de tax� pe valoare ad�ugat� depus �i 

înregistrat la Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii sub nr., 
rambursarea soldului sumei negative de TVA la data de, în sum� de lei. 

În baza acestei solicit�ri organele de inspec�ie fiscal� ale Biroului de Control 
Financiar, din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii , �i a 
adresei nr. emis� de administra�ia sus amintit�, au efectuat inspec�ia fiscal� par�ial�, 
întocmind Raportul de inspec�ie fiscal� nr., care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� nr., prin care fa�� de suma de lei solicitat� la 
rambursare, au aprobat la rambursare suma de  lei �i au respins la rambursare suma de  
lei. 

 
Perioada supus� inspec�iei fiscale: 01.06.2007-31.08.2007. 
 
Din verificarea modului de constituire a bazei de impozitare pentru opera�iuni 

taxabile realizate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�  SC x SA, în perioada 
01.06.2007- 31.07.2007, factureaz� c�tre SC SA, avansuri în sum� total� de lei (factura nr. 
în sum� de lei din care TVA în sum� de lei �i factura nr. în sum� de lei din care TVA în 
sum� de lei), reprezentând contravaloare contract avans cooperare, sume pe care le �i 
încaseaz�. Conform contractului cadru –pct.15, investitorul se angajeaj� s� garanteze 
realizarea contribu�iei pentru investi�ii aferente fiec�rui an investi�ional prin scrisoare de 
garan�ie bancar�, astfel c� în perioada de finalizare SC SA, men�ine valabil�  scrisoarea de 
garan�ie bancar� nr. emis� în data 21.03.2007, prelungit� succesiv pân� la data 
finaliz�rii.Conform Acordului privind prelungirea perioadei de finalizare a contractului cadru 
“Orice pl��i achitate de SC SA în contul Societ��ii, prin trageri din scrisoarea de garan�ie 
bancar� efectuat� în avans pe baza conven�iei p�r�ilor, vor reduce în mod corespunz�tor 
valoarea scrisorii de garan�ie bancar�…”   

Facturile de mai sus, au fost înscrise în jurnalul de vânz�ri, iar în contabilitatea 
societ��ii s-au efectuat urm�toarele înregistr�ri contabile: 

411 ”Clien�i” = 472 “Venituri înregistrate în avans”                        
411 ”Clien�i” =  4427 “ Taxa pe valoare ad�ugat� colectat�”           
5121 “ Conturi curente la b�nci “= 411  ”Clien�i”                             
În luna august 2007, prin factura nr. SC x SA, storneaz� avansurile încasate în 

perioada 01.06.2007- 31.07.2007, în sum� total� de lei, din care TVA în sum� de lei, f�r� a 
returna  sumele încasate de la SC SA, rezultând astfel un sold creditor al contului 411 
“Clien�i” de lei. În luna august 2007, suma de lei, reprezentând TVA aferent avansurilor 
încasate, este înscris� în jurnalul de vânz�ri (pozi�ia) �i Decontul de tax� pe valoare 
ad�ugat� la rândul 12 “ regulariz�ri taxa colectat� ”  cu semnul minus. 

Organele de inspec�ie fiscal� constat� c� prin stornarea facturilor de avans nu se 
colecteaz� taxa pe valoare ad�ugat� aferent� acestora, înc�lcându-se prevederile 
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art.134^2, alin.(2), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  

Organele de inspec�ie fiscal�, au stabilit c� nu se justific� stornarea în luna august 
2007 a TVA colectat� în sum� total� de lei, fapt pentru care au procedat la aplicarea TVA în 
cot� de 19%  asupra avansurilor încasate. 

 
Urmare a celor prezentate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de lei 

reprezint� TVA care nu se justific� la rambursare astfel c�, prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� nr., contestat� de societate, la pct.2.2.1.” 
Solu�ionarea decontului de tax� pe valoare ad�ugat� cu sume negative cu op�iune de 
rambursare” au respins la rambursare  aceast� sum�. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art.134, alin.(1), alin. (2); art. 134^2, alin.(1), 

alin.(2), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care precizeaz�:  

“ ART. 134 
    (1) Faptul generator reprezint� faptul prin care sunt realizate condi�iile legale 

necesare pentru exigibilitatea taxei. 
    (2) Exigibilitatea taxei reprezint� data la care autoritatea fiscal� devine 

îndrept��it�, în baza legii, s� solicite plata de c�tre persoanele obligate la plata taxei, chiar 
dac� plata acestei taxe poate fi amânat�. 

 (…)    
ART. 134^2 
    (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine: 
    (…) 
    b) la data la care se încaseaz� avansul, pentru pl��ile în avans efectuate înainte 

de data la care intervine faptul generator. Fac excep�ie de la aceste prevederi avansurile 
încasate pentru plata importurilor �i a taxei pe valoarea adaugat� aferente importului, 
precum �i orice avansuri încasate pentru opera�iuni scutite sau care nu sunt impozabile. 
Avansurile reprezint� plata par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor si serviciilor, 
efectuat� înainte de data livr�rii sau prest�rii acestora;” 

Din dispozi�iile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� exigibilitatea taxei pe valoare 
ad�ugat� intervine la data la care se încaseaz� avansul, pentru pl��ile în avans efectuate 
înainte de data la care intervine faptul generator. 

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, respectiv din Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� nr. contestate, se re�ine c�, în data de 08.06.2007 , între SC x SA �i 
SC SA, s-a încheiat Contractul de cooperare pentru exploatarea perimetrului minier Cariera 
de Banatite, în care erau prev�zute anumite condi�ii suspensive pe care SC x  SA, avea 
obliga�ia s� le îndeplineasc�. Perioada de finalizare a condi�iilor suspensive  a fost stabilit� 
pân� la data de 28.08.2007, dat� la care între cele dou� societ��i se încheie un Acord în 
baza Contractului de cooperare, prin care se prelunge�te perioada de finalizare pân� cel 
târziu la 30.11.2007, iar în situa�ia încet�rii contractului de cooperare ca urmare a 
neândeplinirii condi�iilor pân� la data finaliz�rii, SC x  SA va returna toate sumele încasate 
de la SC SA, în termen de 30 zile de la data încet�rii acestuia. De men�ionat este faptul c�, 
în data de 20.09.2007 cele dou� societ��i confirm� îndeplinirea tuturor condi�iilor 
suspensive �i certific� data finaliz�rii, astfel c� pân� la data de 31.08.2007 Contractul de 
cooperare nu a fost reziliat, termenul pentru îndeplinirea condi�iilor suspensive nu a fost 
expirat, iar perioada supus� inspec�iei fiscale este 01.06.2007-31.08.2007. 

Având în vedere cele men�ionate mai sus, conform dispozi�iilor legale �i 
înregistr�rilor în eviden�a contabil� de c�tre societate, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit c� sumele înregistrate în contul 411 “Clien�i” reprezint� avansuri încasate de la client 
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pentru care societatea datoreaz� taxa pe valoare ad�ugat�, mai mult de atât, taxa pe 
valoare ad�ugat� a devenit exigibil� la data încas�rii avansului. 

În ceea ce prive�te afirma�ia contestatoarei, potrivit c�reia, pe de o parte “Toate 
sumele încasate de la SC SA pân� la data 20.09.2007 reprezint� împrumuturi �i se cuprind 
în sfera opera�iunilor scutite conform art.141,alin.2, lit a), pct.1 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal”, iar pe de alt� parte, c� stornarea avansurilor  încasate în luna august 
2007, pentru perioada 01.06.2007-31.07.2007, a fost efectuat� corect �i c� “SC x SA prin 
contractul de cooperare finalizat în data de 20.09.2007, închiriaz� bunuri imobile, cl�diri �i 
terenuri”, invocând art.141,alin.(2), lit e) �i art.134^2, lit b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  acesta nu poate fi re�inut�  în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât societatea nu a prezentat în sus�inerea 
contesta�iei documente care s� sus�in� argumentul invocat în contesta�ie, iar perioada 
supus� inspec�iei fiscale este 01.06.2007-31.08.2007. 

Mai mult de atât, organele de inspec�ie fiscal� au solicitat în timpul inspec�iei fiscale 
punerea la dispozi�ie a contractului de împrumut încheiat între cele dou� societ��i, f�r� ca 
acesta s� fie prezentat pân� la finalizarea verific�rilor. 

În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal �i corect au stabilit pentru 
sumele încasate de la SC SA taxa pe valoare ad�ugat� colectat� �i au respins la 
rambursare suma de lei, motiv pentru care contesta�ia pentru acest cap�t de cerere se va 
respinge ca neântemeiat�. 

   
2). Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. Finan�elor Publice prin Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor este 
dac� TVA suplimentar de plat� a fost stabilit în mod legal de organul de inspec�ie fiscal� în 
condi�iile în care contestatoarea nu a colectat taxa pe valoare ad�ugat�  pentru avansul 
încasat de la SC SA �i nu a aplicat taxarea invers� pentru lucr�rile de construc�ii montaj 
cuprinse în factura emis� de c�tre SC SRL.  

Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.   
 
Perioada supus� inspec�iei fiscale: 01.09.2007-30.09.2007. 
Inspec�ia fiscal� par�ial� s-a efectuat în baza decontului de tax� pe valoare ad�ugat� 

depus �i înregistrat de c�tre S.C. x SA la Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabilii Mijlocii �i a adresei nr. emis� de administra�ia sus amintit�, pentru 
rambursarea soldului sumei negative de TVA, la data de 30.09.2007, în sum� de lei. 

 
În fapt,  
a) În data de 18.09.2007, societatea încaseaz� de la SC SA, conform extrasului de 

cont nr.297/18.09.2007 avans redeven�� minier� în sum� total� de lei din care taxa pe 
valoare ad�ugat� în sum� de lei. 

Conform punctului 4.1 din Contractul de cooperare pentru exploatarea perimetrului 
minier Cariera de Banatite încheiat între S.C. x SA �i SC SA, investitorul se oblig� s� 
pl�teasc� lunar �i anticipat redeven�a propor�ional cu cantitatea de produse miniere 
realizate.  

În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea înregistreaz� avansul încasat în eviden�a contabil�, f�r� a colecta taxa pe 
valoare ad�ugat� aferent acestui avans, înc�lcându-se prevederile art.134^2, alin.(2), lit.b) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.   

Organele de inspec�ie fiscal� au procedat la colectarea taxei pe valoare ad�ugat� în 
sum� de 111.765 lei, aferent� avansului încasat.  

 
 b) În luna septembrie 2007, societatea înregistreaz� în eviden�a contabil� �i în 
jurnalul de cump�r�ri factura nr. emis� de c�tre SC SRL, în valoare total� de lei din care 
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taxa pe valoare ad�ugat� lei, reprezentând contravaloare utilaje (buldozer) cu personal 
deservire. 
 În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea nu aplic� m�surile de simplificare pentru lucr�rile de construc�ii montaj, 
procedând doar la deducerea TVA aferent� acestor lucr�ri, f�r� a colecta taxa pe valoare 
ad�ugat� la nivelul taxei deductibile, înc�lcându-se prevederile art.160, alin. (2), lit.c) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
coroborate cu prevederile Ordinului nr.601/2002 privind actualizarea Clasific�rii activit��ilor 
din economia na�ional� – CAEN �i a prevederilor art.2, alin.(1) din Ordinul nr.155/2007 
privind aplicarea m�surilor de simplificare pentru lucr�rile de construc�ii-montaj prev�zute la 
art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Organele de inspec�ie fiscal�, urmare a celor de mai sus au procedat la colectarea 
TVA în sum� de lei, pentru lucr�rile de construc�ii-montaj cuprinse în factura nr., emis� de 
c�tre SC SRL. 

Urmare a celor prezentate, întrucât organele de inspec�ie fiscal�, au colectat 
suplimentar taxa pe valoare ad�ugat� în sum� total� de lei, prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� nr., contestat� de societate, au stabilit c� 
aceast� sum� reprezint� TVA stabilit� suplimentar �i r�mas� de plat�. 

 
Pentru diferen�ele de TVA în sum� total� de, organele de inspec�ie fiscal� au 

calculat major�ri de întârziere pentru perioada 26.10.2007- 05.11.2007, în sum� de lei, 
conform art.120, alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.   

 
În drept,  
a) sunt aplicabile prevederile art. 134 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�:  
“ ART. 134 
    (1) Faptul generator reprezint� faptul prin care sunt realizate condi�iile legale 

necesare pentru exigibilitatea taxei. 
    (2) Exigibilitatea taxei reprezint� data la care autoritatea fiscal� devine 

îndrept��it�, în baza legii, s� solicite plata de c�tre persoanele obligate la plata taxei, chiar 
dac� plata acestei taxe poate fi amânat�. 

 (…)    
ART. 134^2 
    (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine: 
    (…) 
    b) la data la care se încaseaz� avansul, pentru pl��ile în avans efectuate înainte 

de data la care intervine faptul generator. Fac excep�ie de la aceste prevederi avansurile 
încasate pentru plata importurilor �i a taxei pe valoarea adaugat� aferente importului, 
precum �i orice avansuri încasate pentru opera�iuni scutite sau care nu sunt impozabile. 
Avansurile reprezint� plata par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor si serviciilor, 
efectuat� înainte de data livr�rii sau prest�rii acestora;” 

Din con�inutul prevederilor legale enun�ate mai sus, se re�ine c� exigibilitatea taxei 
pe valoare ad�ugat� intervine la data la care se încaseaz� avansul, pentru pl��ile în avans 
efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. 

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, respectiv din Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr., care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� nr. contestate, se re�ine faptul c� S.C. x SA, în 18.09.2007, 
încaseaz� de la  SC SA, suma total� de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� suma de lei, 
reprezentând contravaloare avans redeven�� minier�, conform Contractul de cooperare 
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pentru exploatarea perimetrului minier Cariera de Banatite, care la pct 4.1 prevedea c� 
investitorul se oblig� s� pl�teasc� lunar �i anticipat redeven�a propor�ional cu cantitatea de 
produse miniere realizate. 

Întrucât avansul în cauz� încasat de SC xSA, nu se încadra în nici una din excep�iile 
prev�zute în textul de lege men�ionat mai sus, societatea avea obliga�ia de a eviden�ia �i de 
a colecta taxa pe valoare ad�ugat� aferent� acestui avans. 

În aceste condi�ii, se re�ine c� în mod corect �i legal, organele de inspec�ie fiscal� au 
colectat TVA în sum� de lei aferent avansului încasat de societate de la  SC  SA. 

Sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia, consider� c� suma în cauz� reprezint� 
redeven�a minier� încasat� în avans �i nu poate fi confundat� cu încasarea avansului 
pentru plata par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i serviciilor efectuate înainte de 
data livr�rii sau prest�rii acestora, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei 
deoarece aceasta nu se încadreaz� în nici una din excep�iile prev�zute în textul de lege 
men�ionat mai sus. 

 
b) sunt aplicabile prevederile  art.160, alin.(1) �i alin. (2), lit.c) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform c�rora: 
 „(1) Furnizorii si beneficiarii bunurilor/serviciilor prev�zute la alin. (2) au obliga�ia s� aplice 
m�surile de simplificare prev�zute de prezentul articol. Condi�ia obligatorie pentru aplicarea 
m�surilor de simplificare este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i în 
scopuri de TVA, conform art. 153. 
    (2) Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea c�rora se aplic� m�surile de 
simplificare sunt: 
    (…)  
    c) lucr�rile de construc�ii-montaj; 
    (…)”. 

Aceste prevederi legale se coroboreaz� cu prevederile art.2, alin.(1) din Ordinul 
nr.155/2007 privind aplicarea m�surilor de simplificare pentru lucr�rile de construc�ii-montaj 
prev�zute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si 
complet�rile ulterioare, care preved: 

„(1) Se aplic� m�surile de simplificare prev�zute la art. 160 alin. (2) lit. c) din Legea 
nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru lucr�rile stipulate la sec�iunea 
F "Construc�ii", diviziunea 45 din anexa la Ordinul pre�edintelui Institutului Na�ional de 
Statistic� nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific�rii activit��ilor din economia na�ional� - 
CAEN, cu respectarea condi�iilor impuse �i �inându-se seama de excluderile prev�zute în 
cadrul grupelor �i claselor acestei diviziuni.”     
        De asemenea, conform prevederilor Ordinului nr.601/2002 privind actualizarea 
Clasific�rii activit��ilor din economia na�ional� – CAEN,   diviziunea “Construc�ii “ include �i 
„Închirierea utilajelor de construc�ii �i demolare, cu personal de deservire aferent ”. 
  Potrivit prevederilor legale în spe�� atât furnizorul cât �i beneficiarul înregistra�i în 
scopuri de tax� pe valoare ad�ugat�, aveau obliga�ia de a aplica m�surile de simplificare 
pentru lucr�rile de construc�ii –montaj. 
 De asemenea, atât furnizorul cât �i beneficiarul aveau obliga�ia de a aplica 
prevederile art.160 alin (3) �i (5)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile pct.82, alin.(5) �i (6) din H.G.nr.44/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaz�:   

- art.160 alin. (3) �i (5)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 

„  (3) Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri prev�zute la alin. (2) furnizorii sunt 
obliga�i s� înscrie men�iunea taxare invers�, f�r� s� înscrie taxa aferent�. Pe facturile 
primite de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa aferent�, pe care o eviden�iaz� atât ca 
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tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil� în decontul de tax�. Pentru opera�iunile supuse 
m�surilor de simplificare nu se face plata taxei între furnizor si beneficiar. 
     
         (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât 
furnizorii/prestatorii, cât �i beneficiarii. În situa�ia în care furnizorul/prestatorul nu a 
men�ionat taxare invers� în facturile emise pentru bunurile/serviciile care se încadreaz� la 
alin. (2), beneficiarul este obligat s� aplice taxare invers�, s� nu fac� plata taxei c�tre 
furnizor/prestator, s� înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea taxare invers� în factur� �i s� 
îndeplineasc� obliga�iile prev�zute la alin. (3)”. 

- pct.82, alin.(5) �i (6) din H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare:   
  „ (5) În cazul livr�rilor/prest�rilor, prev�zute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv 
pentru avansurile încasate, furnizorii/prestatorii emit facturi f�r� taxa �i fac mentiunea 
"taxare invers�". Taxa se calculeaz� de c�tre beneficiar asupra sumei platite în avans �i 
se înscrie în jurnalul pentru cump�r�ri, fiind preluat� atât ca tax� colectat� cât �i ca tax� 
deductibil� în decontul de tax�. Contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei 
fiscale 4426=4427 cu suma taxei aferente. 
    (6) Înregistrarea contabil� 4426=4427 la cumparator este denumit� autolichidarea taxei 
pe valoarea adaugat�, colectarea taxei pe valoarea adaugat� la nivelul taxei deductibile 
este asimilat� cu plata taxei catre furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat sunt 
valabile pentru orice alte situa�ii în care se aplic� taxare invers�.” 

Din cadrul legislativ mai sus enun�at, rezult� c� contestatoarea avea obliga�ia ca 
pentru lucr�rile de construc�ii –montaj s� aplice taxarea invers�, s� nu efectueze plata taxei 
c�tre furnizor, s� înscrie taxa aferent� pe factur�  precum �i jurnalul de cump�r�ri �i s� o 
eviden�ieze atât ca tax� colectat� cât �i ca tax� deductibil� în decontul de TVA. 

Din raportul de inspec�ie fiscal� întocmit de organele de inspec�ie fiscal�,  eviden�a 
contabil�, jurnalul de cump�r�ri rezult� c� contestatoarea a înscris taxa pe valoare 
ad�ugat� doar ca deductibil�, f�r� a colecta TVA la nivelul taxei deductibile. 

În aceste condi�ii, organele de inspec�ie fiscal� în mod legal �i corect au colectat taxa 
pe valoare ad�ugat� la nivelul taxei deductibile în sum� de lei , aferent� lucr�rilor de 
construc�ii- montaj cuprinse în factura emis� de c�tre SC SRL.  

Având în vedere situa�ia de fapt �i de drept prezentat� anterior, contesta�ia se va 
respinge ca neântemeiat� pentru suma total� de reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� 
stabilit� suplimentar de plat�. 
 

Major�rile de întârziere în sum� de lei sunt aferente diferen�ei de taxa pe valoare 
ad�ugat� în sum� total� de lei �i au fost calculate pentru perioada 26.10.2007- 05.11.2007, 
conform art.120, alin.(1),(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 

“(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat urmatoare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv. 

(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din corectarea 
declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, major�rile de întârziere se datoreaz� 
începând cu ziua imediat urmatoare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen�a si pân� la data stingerii acesteia inclusiv. 

(7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, �i 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 

 
Ca urmare, suma de de lei, stabilit� cu titlu de major�ri de întârziere reprezint� 

m�sura accesorie în raport cu debitul stabilit suplimentar �i potrivit principiului de drept 
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conform c�ruia “accesoriul urmeaz� principalul”, se va respinge contesta�ia �i pentru acest 
cap�t de cerere. 

Se re�ine c�, prin contesta�ia formulat�, societatea nu contest� modul de calcul al 
major�rilor de întârziere.  

 
 
Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art.134, alin.(1), alin. 

(2); art. 134^2, alin.(1), alin.(2), lit.b); art.160, alin.(1), alin. (2), lit.c),  alin. (3), �i alin.(5) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; pct.82, 
alin.(5) �i alin.(6) din H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 
nr.601/2002 privind actualizarea Clasific�rii activit��ilor din economia na�ional�,  art. 209; 
art.216 alin. (1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se    

                            
                                           
 

 
D E C I D E 

 
 
 
1. Respingerea contesta�iei formulat� de  SC x SA, ca neântemeiat� pentru suma 

total� de lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat�, respins� la rambursare, stabilit� în 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 

 
 2. Respingerea contesta�iei formulat� de  SC x, ca neântemeiat� pentru suma total� 

de lei reprezentând: 
- lei - diferen�� taxa pe valoare ad�ugat�,  
-   lei - major�ri de întârziere aferente diferen�ei de taxa pe valoare ad�ugat�, stabilit� în 

Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr..          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


