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MINISTERUL  FINAN�ELOR PUBLICE  
AGEN�IA NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL�  
Direc�ia general� a finan�elor publice                    
a jude�ului …                                             

DECIZIA NR. 29 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
                Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., a fost 
sesizat� cu adresa nr..../...2009, de c�tre Administra�ia finan�elor 
publice pentru contribuabili mijlocii asupra contesta�iei formulat� de 
SC X SRL , cu sediul în comuna ..., sat ..., nr…., jude�ul ..., împotriva 
Deciziei de impunere nr..../...2008 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, încheiat� de 
c�tre Administra�ia finan�elor publice pentru contribuabili mijlocii �i 
care vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat� respins� la rambursare. 
 
       Contesta�ia formulat� de SC X SRL  din ... a fost depus� �i 
înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice pentru contribuabili 
mijlocii sub nr..../...2009. 
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205, art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului ... este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul sus�ine 
faptul c�, stabilirea TVA în sum� de ... lei ca obliga�ie de plat� 
suplimentar�, s-a f�cut cu înc�lcarea normelor legale, motivând 
urm�toarele:  
        Achizi�ionarea avionului ... s-a f�cut în scopul utiliz�rii pentru 
nevoile societ��ii �i a închirierii c�tre firma C... A... SRL, având ca 
obiect principal de activitate "�coli de pilotaj", în acest sens fiind 
încheiat �i un contract cert cu aceast� firm�, utilizare deci în folosul 
opera�iunilor taxabile a�a cum prevede art.145 alin.2 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal”. 
        Deducerea taxei pe valoare ad�ugat� s-a f�cut în baza unei 
facturi fiscale �i a documentelor justificative în acest sens, (contract 
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încheiat între p�r�i �i factura fiscal�) a�a cum prevede art.146 alin.1 
lit.a) din Codul Fiscal �i art.6 din Legea Contabilit��ii .  
        In decizia de impunere emis�, organul de control nu a respectat 
voin�a legiuitorului, nu a motivat �i nici nu a precizat corect temeiul de 
drept a na�terii obliga�iei fiscale suplimentare privind TVA, de�i avea 
obliga�ia s� o fac� având în vedere prevederile art.43 din OG 
nr.92/2003 republicat�.  
       Concluzionând, contestatorul afirm� cu certitudine �i f�r� echivoc 
c� în conformitate cu prevederile art.145 alin.2 �i art.146 alin.1 Iit.a 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, avea dreptul s� deduc� 
TVA în sum� de ... lei.  
 
   II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Administra�iei finan�elor publice pentru contribuabili 
mijlocii, au consemnat urm�toarele: 
         Agentul economic a depus decontul de TVA intocmit pentru 
luna octombrie 2008 cu optiunea de rambursare a soldului sumei 
negative a TVA inregistrat la Administratia Finantelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii sub nr..../...2008 pentru suma de ... lei.  
         In conformitate cu prevederile art.145 �i art.146 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, societatea comercial� îndepline�te condi�iile de exercitare 
a dreptului de deducere a TVA, în sensul c� bunurile achizi�ionate 
sunt destinate opera�iunilor taxabile, cu excep�ia opera�iunilor 
consemnate în factura nr..../...2008 �i factura nr..../...2008 emise de 
... IFN SA ... �i c� de�ine documentele legale întocmite conform 
prevederilor art.155 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
         Din verificarea documentelor puse la dispozi�ie a rezultat c� au 
fost înregistrate în eviden�a contabil� factura nr..../...2008 �i factura 
nr..../...2008 emise de ... IFN SA ... reprezentând rate la contractul de 
leasing financiar prin care s-a achizi�ionat un avion ..., factur� în baza 
c�reia s-a dedus TVA în suma de ... lei.  
          Nu au fost prezentate organelor de inspec�ie fiscal� acte �i 
documente din care s� rezulte c� avionul a fost utilizat în scopul 
realiz�rii de opera�iuni taxabile pân� la data efectu�rii inspec�iei 
fiscale par�iale, nu s-au prezentat alte înscrisuri �i nici actul constitutiv 
din care s� rezulte c� are prev�zut în obiectul de activitate transport 
aerian ori �coal� de zbor, astfel c� nu s-a acordat drept de deducere 



 3

a TVA pentru suma de ... lei în conformitate cu prevederile art.145 
alin.2 din actul normativ men�ionat mai sus.  
 
   III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele invocate de aceasta, constat�rile organelor 
de inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate de 
contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, se 
re�in urm�toarele: 
        
            SC X SRL , are sediul în comuna ..., sat ..., nr…., jude�ul ..., 
înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului sub nr…., cod unic de 
înregistrare … atribut …, reprezentat� prin domnul T în calitate de 
administrator. 
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... prin 
Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, este investit� s� se 
pronun�e asupra legalit��ii m�surii dispuse de organele de 
inspec�ie fiscal� de respingere la rambursare a TVA în sum� de 
... lei, pe motiv c� bunul achizi�ionat nu este destinat 
opera�iunilor taxabile, f�r� ca organele de inspec�ie fiscal� s� 
analizeze atât inten�ia societ��ii contestatoare de a realiza 
opera�iuni taxabile cât �i utilizarea acestuia în folosul 
opera�iunilor sale taxabile. 
           Verificarea efectuat� la SC X SRL  din ... concretizat� în 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr..../...2008 în baza c�ruia s-a emis 
Decizia de impunere nr..../...2008 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, a avut ca 
obiectiv solu�ionarea cererii de rambursare a soldului sumei 
negative a TVA înscris� în decontul lunii octombrie 2008, cerere 
înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice pentru contribuabili 
mijlocii sub nr..../...2008.  
          In fapt, la data de ...2008, ... IFN SA  din ... în calitate de 
locator a încheiat cu SC X SRL din ... în calitate de utilizator, 
contractul de leasing financiar nr...., anexat în copie la dosarul 
cauzei, al c�rui obiect îl constituie “finan�area �i transmiterea 
dreptului de posesie �i folosin�� al Avionului ...”. 
         In luna septembrie �i octombrie 2008, SC X SRL  din ... a 
înregistrat în eviden�a contabil� factura nr..../...2008 �i factura 
nr..../...2008, emise de ... IFN SA  din ... reprezentand “rat� �i 
dobând� conform contract nr..../...2008”, pentru care �i-a exercitat 
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dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în acestea 
în sum� de ... lei. 
         In urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
societ��ii contestatoare dreptul de deducere al taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� facturilor în cauz�, întrucât nu reiese c� avionul a 
fost utilizat în scopul realiz�rii de opera�iuni taxabile pân� la data 
efectu�rii inspec�iei �i aceasta nu a prezentat documente din care 
s� rezulte c� are prev�zut în obiectul de activitate transport 
aerian ori �coal� de zbor. 
              In drept, potrivit prevederilor art.145 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în 
vigoare pe perioada supus� controlului: 
   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;…” 
          Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� prev�zut la alin.(1), potrivit pct.45 alin.(2) din Norme, 
trebuie îndeplinite urm�toarele cerin�e: 
  “a) bunurile respective urmeaz� a fi utilizate pentru opera�iuni 
care dau drept de deducere ; 
  b) persoana impozabil� trebuie s� de�in� o factur� sau un alt 
document legal aprobat prin care s� justifice suma taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferente bunurilor achizi�ionate;…” 
           Potrivit prevederilor art.146 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pe 
perioada supus� controlului: 
   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 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);” 
         Fa�� de prevederile legale de mai sus, contestatorul arat� c�, 
scopul achizi�iei efectuate, este utilizarea bunului în folosul 
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opera�iunilor taxabile, respectiv pentru nevoile societ��ii �i a închirierii 
c�tre firma C... A... SRL. 
         Se re�ine faptul c�, de�i utilizarea bunului în cauz� pentru 
nevoile firmei nu genereaz� în mod direct opera�iuni taxabile, 
exploatarea acestuia contribuie în mod indirect la realizarea 
obiectului de activitate al societ��ii.  
         Din perspectiva celei de a doua ipoteze, utilizarea în folosul 
opera�iunilor impozabile prin închiriere, se constat� c� afirma�ia 
organului de inspec�ie potrivit c�reia bunul achizi�ionat nu a fost 
destinat realiz�rii de opera�iuni taxabile pân� la data efectu�rii 
inspec�iei, nu este întemeiat�. 
         Pentru a justifica utilizarea bunului achizi�ionat în folosul 
opera�iunilor taxabile, petenta depune la dosarul contesta�iei o copie 
xerox dup� contractul de închiriere, demonstrând în acest fel c� 
opinia organului de inspec�ie este eronat�.           
         Astfel, SC X SRL  în calitate de furnizor a încheiat cu SC C... 
A... SRL în calitate de client, Contractul acord de principiu pentru 
închirierea unui aparat de zbor ultrau�or .... 
        La art.1 din contractul mai sus mentionat se prevede: 
“ - perioada de închiriere: 5 ani începând cu data de ...08.2008; 
- tariful de închiriere: ... Euro/ora de zbor efectiv�, …" 

iar la art.2 se stipuleaz� c� “Inchirierea se face pe ora de zbor 
efectiv�”. 
       In cuprinsul Actului constitutiv al societ��ii comerciale “Casito 
Aerotransport” SRL înregistrat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe 
lâng� Tribunalul ... la data de ...2008, la Art.7 “Obiectul de activitate 
al prezentei societ��i va fi: …Activitatea principal�: 8553 �coli de 
conducere (pilotaj)”. 
           De altfel, din interpretarea prevederilor art.145 alin.(2) din 
Codul fiscal, coroborate cu Normele metodologice, rezult� c� dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru bunurile 
achizi�ionate este condi�ionat de utilizarea acestora “în folosul 
opera�iunilor taxabile”. Cu alte cuvinte, dreptul de deducere se 
câ�tig� �i se exercit� nu numai în situa�iile în care bunurile 
achizi�ionate sunt utilizate pentru realizarea opera�iunilor taxabile, ci 
�i atunci când acestea sunt destinate în folosul unor asemenea 
opera�iuni. 
           Mai mult, faptul c� societatea nu a desf��urat vreo activitate în 
perioada verificat� �i prin urmare nu a realizat opera�iuni taxabile cu 
bunul în cauz�, nu constituie motive pentru excluderea de la 
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deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�. In sus�inerea m�surilor 
dispuse, organul de inspec�ie fiscal� nu aduce nicio prob� pertinent� 
din care s� rezulte c� bunul achizi�ionat nu ar fi destinat utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor taxabile ale contribuabilului. 
         Din dosarul cauzei rezult� c� inten�ia persoanei impozabile din 
punct de vedere al TVA a fost de a realiza opera�iuni economice, deci 
opera�iuni taxabile, prezente sau viitoare.  
        In acest sens este relevant� decizia Cur�ii Europene de Justi�ie 
C110/94 (INZO) conform c�reia:  
     „chiar �i prima cheltuial� de investi�ie în scopul unei activit��i poate 
fi considerat� activitate economic� în sensul art.4 din Directiva a VI-a 
(în prezent art.9 din Directiva 112/2006/CE) �i, în acest context, 
autorit��ile fiscale trebuie s� �in� cont de inten�ia declarat� a 
persoanei de a desf��ura activit��i care vor face subiectul 
TVA;[...]  
        Hot�rârile Cur�ii de Justi�ie Europene fac parte din aquis-ul 
comunitar �i, prin Tratatul de aderare la Uniunea European�, 
România s-a angajat s� aplice aceste hot�râri.  
        Din jurispruden�a Cur�ii Europene de Justi�ie reiese c� dreptul 
de deducere a TVA se acord� pe baza inten�iei declarate a 
persoanei impozabile de a desf��ura activit��i supuse taxei pe 
valoarea ad�ugat�. [...]” 
            Având în vedere cele de mai sus �i de probele depuse la 
dosar rezult� c� m�surile dispuse de organele de inspec�ie fiscale 
sunt neîntemeiate. 
            Fa�� de cele re�inute, urmeaz� a se admite contesta�ia 
formulat� de contribuabil. 
        Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se  

DECIDE: 
                  
        Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL  din ... pentru 
suma de ... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la 
rambursare �i  anularea Deciziei de impunere nr..../...2008 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�. 


