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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA                                    
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului ...                                        
                                           
 
 
 

DECIZIA NR. 25 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
 
 
           Directia generala a finantelor publice a judetului ... a fost 
sesizata de Administratia finantelor publice ... asupra contestatiei 
formulata de SC X SRL ...,  cu sediul in ..., str. ..., Bl. …, Sc. …, Et. 
…, Ap. …, judetul ....  
           Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere 
nr. .../...2008, emisa de Administratia finantelor publice ..., pentru 
suma de ... lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata respinsa la 
rambursare. 
           De asemenea, SC X SRL ... ... a formulat contestatie impotriva 
Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata din 03.12.2008 
emisa de Administratia finantelor publice ....   
           Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala. 
           Directia generala a finantelor publice a judetului ..., constatand 
ca sunt indeplinite dispozitiile art.205, art. 206 si art. 207 din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala, este investita sa se pronunte asupra contestatiei. 
 
           I. Prin contestatia formulata, societatea comerciala sustine 
urmatoarele: 
   - societatea are ca obiect de activitate ,, silvicultura si alte activitati 
forestiere; 
   - taxa pe valoarea adaugata in suma de ... lei este aferenta unui 
import de utilaje destinate prelucrarii lemnului;  
   - la data efectuarii importului s-a achitat taxa pe valoarea adaugata 
stabilita de organele vamale, motiv pentru care se justifica restituirea 
de la buget a acestei sume; 



 2 

   - organele de inspectie nu au analizat activitatea desfasurata de 
societate, in perioada scursa de la data efectuarii importului si pana 
solicitarii rambursarii, facand doar afirmatii nefundamentate. 
 
           II. Prin Raportul de inspectie nr. .../...2008 care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere nr. .../...2008, emisa de 
Administratia finantelor publice ..., s-au consemnat urmatoarele: 
           Obiectivul inspectiei fiscale este solutionarea cererii de 
rambursare a soldului sumei negative evidentiat in Decontul privind 
taxa pe valoarea adaugata aferent lunii martie 2008.  
           Urmare controlului efectuat, organele de inspectie fiscala nu 
au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata in 
suma de ... lei, aferenta unor utilaje de prelucrare a lemnului, 
achizitionate din ... in anul 2007, pe motiv ca aceste utilaje nu au fost 
utilizate in vederea realizarii de operatiuni taxabile.  
 
           III. Avand in vedere, constatarile organelor de inspectie 
fiscala, motivatiile contestatoarei, documentele existente la 
dosarul cauzei, se retin urmatoarele: 
             Cauza supusa solutionarii este de a stabili daca 
societatea contestatoare are drept de deducere a taxei pe 
valoarea adaugata, achitata, aferenta unor utilaje achizitionate 
din import, in conditiile in care nu justifica utilizarea acestora in 
scopul realizarii de operatiuni impozabile. 
           In fapt, in cursul anului 2007, societatea a importat utilaje 
pentru prelucrarea lemnului si pentru care a achitat, in vama, taxa pe 
valoarea adaugata in suma totala de ... lei.  
           In urma efectuarii inspectiei fiscale, in vederea solutionarii 
cererii de rambursare a soldului sumei negative a taxei pe valoarea 
adaugata cuprinsa in decontul lunii martie 2008, organele de control 
nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata in 
suma de ... lei, achitata in vama,  pe motiv ca aceste utilaje nu au 
fost au fost utilizate in vederea realizarii de operatiuni taxabile. 
           In drept, art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile urmatoare, prevede: 
         ,,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;[…]’’ 
           Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, se 



 3 

retine ca orice persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe 
valoarea adaugata are dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata 
doar in situatia in care bunurile sau serviciile achizitionate sunt 
destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile.            
           Intrucat, societatea comerciala nu justifica in niciun fel 
folosirea utilajelor importate in scopul realizarii de operatiuni taxabile, 
organele de inspectie fiscala, in mod legal, nu au acordat drept de 
deducere a taxei pe valoarea adaugata in suma de ... lei aferenta 
acestor utilaje. 
           Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 213 si 
art. 216 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind 
Codul de procedura fiscala, se  
 
                                             DECIDE:  
 
         Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de  SC 
X SRL ... ... impotriva Deciziei de impunere nr. .../...2008, emisa de 
Administratia finantelor publice ..., pentru suma de ... lei, 
reprezentand taxa pe valoarea adaugata neacceptata la rambursare. 
           Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 
6 luni de la data comunicarii. 
 
 
 
                                   DIRECTOR  EXECUTIV, 
                                            …  


