
D E C I Z I E nr.                  
privind solu ionarea contesta iilor formulate de  SC X  SRL  înregistrate la  

DGFP Arad sub nr. ./28.12.2012 i nr. ./17.05.2013    

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad a fost sesizat de 
c tre Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad cu adresa nr. ./16.05.2013, 
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. 

./17.05.2013, iar Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a 
fost sesizat de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad cu adresa 
nr. ./17.09.2013, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. ../25.09.2013, asupra contesta iilor formulate de 

  

S.C. X  S.R.L. 
CUI RO ...  

cu sediul în localitatea ...    

înregistrate la Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad sub nr. 17685/17.12.2012 i 
respectiv nr. 6506/09.05.2013, iar în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 17 
din O.U.G. nr. 74/2013 coroborat cu art. 13 din H.G. nr. 520/2013 i art. 209 alin. 
(1) din Codul de Procedur fiscal , republicat, Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara 

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii a procedat la 
analizarea dosarului contesta iilor, constatând urm toarele:

    

Societatea comercial X  SRL formuleaz contesta iile înregistrate la 
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad sub nr. ./17.12.2012, respectiv nr. 

./09.05.2013 i la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. 
/28.12.2012, respectiv nr. /17.05.2013, contesta ii prin care s-a îndreptat 

împotriva Deciziei de impunere F-AR nr. /12.12.2012 privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal i respectiv a Deciziei de 
impunere F-AR nr. ./02.04.2013 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, 
solicitând desfiin area/anularea actelor administrative atacate, pentru suma total 
de . lei reprezentând:  

- . lei 

 

taxa pe valoarea ad ugat i accesorii stabilite prin

 

Decizia de 
impunere nr. F-AR ./12.12.2012 i 

- . lei 

 

taxa pe valoarea ad ugat i accesorii stabilite prin Decizia de 
impunere nr. F-AR ./02.04.2013.  

Pentru suma totala de . lei stabilit în sarcina petentei prin Decizia de 
impunere nr. F-AR ./12.12.2012 emis de A.I.F. Arad, Direc ia General a 
Finan elor Publice a jude ului Arad, prin Decizia nr. ../18.02.2013

 

a dispus 
suspendarea solu ion rii cauzei pân la pronun area unei solu ii definitive pe latura 
penal în temeiul art. 214 alin.(1) lit. a) din OG nr.92/2003 privind Codul de 



procedur fiscal , procedura de solu ionare urmând a fi reluat la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea.   

La data de 17.09.2013 Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad cu adresa nr. 
./17.09.2013, a transmis DGRFP Timi oara dosarul contesta iei în scopul 

relu rii procedurii de solu ionare a contesta iei conform art. 214 din Codul de 
procedur fiscal , republicat, în considerarea Rezolu iei nr. ./P/2012 din 
17.04.2013 a Parchetului de pe lâng Tribunalul Arad, confirmat de Rezolu ia nr. 

../II/2/2013 din data de 12.06.2013 a Prim procurorului Parchetului de pe lâng 
Tribunalul Arad, prin care s-a dispus scoaterea de sub urm rire penal a învinuitei 
P , pentru s vâr irea infrac iunii prev zut de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
241/2005, întrucât fapta nu exist , ac iunea penal neputând fi pus în mi care. 

  

Urmare reorganiz rii activit ii Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal 
conform OUG nr. 74/2013 prin fuziunea prin absorb ie, Direc ia General

 

a 
Finan elor Publice a jude ului Arad a fost absorbit

 

de Direc ia General Regional 
a Finan elor Publice Timi oara, conform art. 10 i art. 17 coroborat cu art. 13 din 
HG nr. 520/2013 privind organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de 
Administrare Fiscal , astfel c , în considerarea actelor normative mai sus indicate, 
din data de 01.08.2013 organul competent în solu ionarea contesta iilor conform 
art. 209 alin. (1) din Codul de procedur fiscal , republicat , raportat la cuantumul 
sumei care face obiectul contesta iei formulate de petenta S.C. X  S.R.L., respectiv 
suma total de 

 

lei, este Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara, în cadrul c reia este organizat activitatea de solu ionare a contesta iilor 
la nivelul Serviciului Solu ionare Contesta ii. 

  

Pe cale de consecin , în considerarea art. 214 din Codul de procedur 
fiscal , republicat, Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad a transmis dosarul 
contesta iei formulate de SC X  SRL împotriva Deciziei de impunere nr. F-AR 

./12.12.2012 D.G.R.F.P. Timi oara, cu adresa nr. ./17.09.2013, înregistrat la 
D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. /25.09.2013, împreun cu Referatul cu propuneri 
de solu ionare a contesta iei nr. ./17.09.2013, în scopul relu rii procedurii de 
solu ionare a contesta iei. 

  

În ceea ce prive te suma totala de .. lei stabilit în sarcina petentei prin 
Decizia de impunere nr. F-AR ./02.04.2013 emis de A.I.F. Arad, dosarul cauzei 
a fost transmis de c tre A.I.F. Arad cu adresa nr. ./16.05.2013, înregistrat la 
D.G.F.P. a jude ului Arad sub nr. ./17.05.2013, la dosarul cauzei existând o 
copie a Procesului verbal nr. /03.04.2013 i a Sesiz rii penale nr. 

../03.04.2013, prin care Ministerul Finan elor Publice prin Activitatea de 
Inspec ie Fiscal s-a constituit parte civil fa de P  i fa de partea responsabil 
civilmente SC X  SRL pentru datoria fiscal în sum total de 

 

lei reprezentând 
taxa pe valoarea ad ugat i accesorii aferente reprezentând 

 

lei - major ri de 
întârziere i respectiv . lei 

 

penalit i

 

de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad ugat stabilit suplimentar. În vederea solu ion rii contesta iei formulate de 
c tre SC X  SRL, Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad a 
solicitat Parchetului de pe lâng Tribunalul Arad cu adresa nr. ./06.06.2013, s 



comunice stadiul solu ion rii sesiz rii penale nr. /03.04.2013, în considerarea 
principiului general de drept  penalul ine în loc civilul

 
consacrat de art. 19 alin. 3 

Cod procedur penal ; motiv pentru care termenul de solu ionare al contesta iei s-a 
întrerupt, prelungindu-se conform art. 70 alin. (2) Cod procedur fiscal , 
republicat. Pân la data prezentei Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad nu a 
formulat r spunsul s u la solicitarea D.G.F.P. a jud. Arad nr. ../06.06.2013.  

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 
Inspec ie Fiscal a 

transmis cu adresa nr. /07.11.2013, înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. 
/14.11.2013, Referatul cu propunerea de solu ionare a contesta iei formulate 

împotriva Deciziei de impunere nr. F-AR ./02.04.2013, împreun cu fotocopia 
Ordonan ei nr. ./P/2013 din data de 31.07.2013 a Parchetului de pe lâng 
Tribunalul Arad, prin care s-a dispus scoaterea de sub urm rire penal a învinuitei 
P  pentru s vâr irea infrac iunii prev zut de

 

art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
241/2005 întrucât fapta nu exist , astfel c ac iunea nu poate fi pus în mi care, 
neînceperea urm ririi penale pentru s vâr irea infrac iunii prev zut de art. 8 alin. 
(1) din Legea nr. 241/2005 întrucât fapta nu exist , astfel c ac iunea penal nu 
poate fi pus în mi care.  

  

În condi iile în care contesta iile petentei au fost formulate împotriva 
Deciziilor de impunere nr. F-AR /12.12.2012 privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal i respectiv nr. F-AR nr. 

./02.04.2013 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de 
inspec ia fiscal emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, prin care a fost 
stabilit o tax pe valoarea ad ugat suplimentar cu accesorii

 

aferente, în 
condi iile în care sumele contestate vizeaz aceea i categorie de obliga ii fiscale 

 

TVA 

 

în temeiul prevederilor punctului 9.5 din Ordinul 450/2013 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , se vor conexa dosarele contesta iilor 
formulate de SC X  SRL împotriva actelor administrativ fiscale prezentate mai sus, 
cu consecin a întocmirii unei singure decizii în solu ionarea contesta iilor, pentru 
urm toarele motive:

  

- cauzele deduse judec ii sunt identice 

 

exercitarea dreptului de deducere a 
TVA, urmare a achizi iilor de combustibil reprezentând motorin euro 5, în 
condi iile în care achizi iile au fost efectuate de la

 

societ i comerciale care nu 
confirm livrarea, societ ile în cauz nedepunând nicio declara ie fiscal privind 
achizi iile efectuate sau posibilii clien i de la care s fi ob inut combustibilul, nu 
de in mijloace de transport în patrimoniu, numerele autovehiculelor înscrise în 
documentele de achizi ie nu exist , documentele de transport ale m rfurilor 
achizi ionate 

 

scrisoare de transport (CMR) 

 

nu au fost prezentate, bonurile de 
consum prezentate sunt pe întreaga cantitate achizi ionate; 

  

- firma SC O SRL din Constan a are calitatea de furnizor în ambele dosare; 

 

- argumentele prezentate în contesta iile formulate raportat la dispozi iile 
legale invocate, respectiv art. 145 alin. (1) i alin. (2), art. 146 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum i pct. 46 din HG nr. 44/2004, în 
opinia petentei, conduc petenta la aceea i concluzie final 

 

Dispozi iile legale 



invocate ( ) nu condi ioneaz deducerea TVA de nerespectarea de c tre furnizori 
a obliga iilor fiscale, mai mult, potrivit textelor legale men ionate, justificarea 
deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor care 
s con in cel pu in informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal. ;

 
- în sus inerea contesta iilor, pentru fiecare dosar, petenta a depus Rapoartele 

de expertiz contabil extrajudiciar din 30 decembrie 2012 i din 26 aprilie 2013.

 
În considerarea celor mai sus ar tate, în condi iile în care contesta iile 

petentei formulate împotriva Deciziilor de impunere F-AR nr. ../12.12.2012 i F-
AR nr. ./02.04.2013 emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad emise de 
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad vizeaz aceea i categorie de obliga ii fiscale 

 

în temeiul prevederilor punctului 9.5 din Ordinul 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscal , republicat , se vor conexa dosarele 
contesta iilor formulate de SC X  SRL cu sediul în .., înregistrate la Activitatea 
de Inspec ie Fiscal Arad sub nr. ./09.05.2013, respectiv /17.12.2012, 
împotriva Deciziilor de impunere F-AR nr. ./12.12.2012 i F-AR nr. 

../02.04.2013 emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad emise de 
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad. 

  

Contesta iile au fost semnate de reprezentantul legal al petentei, 
administrator P , a a dup cum prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

 

Contesta iile au fost depuse în termenul legal de depunere prev zut de art. 
207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat . 

 

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea contesta iilor:

  

I.  În contesta iile formulate, petenta SC X  SRL se îndreapt împotriva 
Deciziilor de impunere nr. F-AR ./12.12.2012 i nr. F-AR /02.04.2013 emise 
de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, solicitând desfiin area par ial a Deciziei 
de impunere nr. F-AR /12.12.2012 i anularea Deciziei de impunere nr. F-AR 

./02.04.2013, în sus inerea cauzelor invocând urm toarele motive:

 

În ceea ce prive te Decizia de impunere F-AR nr. ../12.12.2012, arat 
urm toarele:

 

- în mod eronat organele de inspec ie fiscal au constatat c societatea  
petent a dedus taxa pe valoarea ad ugat în sum total de 457.597 lei, apreciind 
c motorina livrat de societ ile comerciale: SC O SRL, SC P  SRL i SC B  SRL 
nu ar fi fost achizi ionat în mod real;

   

- inspec ia fiscal a ignorat documentele care dovedesc indubitabil c 
motorina a intrat în patrimoniul societ ii, petenta enumerând motivele care conduc 
la concluzia c respectivele cantit i de combustibil, au intrat în mod real i s-au 
folosit de parcul nostru auto în perioada respectiv ( ) ;

  

- referitor la obliga ia petentei de a de ine documente de transport ale 
m rfurilor achizi ionate aceasta precizeaz c nu îi incumb aceast obliga ie, 
furnizorii având obliga ia transport rii m rfii la sediul beneficiarului;

 



 
- în ce prive te bonurile de consum, petenta arat c dispune de un program 

informatic privind centralizarea foilor de parcurs pe fiecare lun i cumulat, din 
care rezult consumurile efective de carburan i pe fiecare perioad i autovehicul 
în parte. ;  

- societatea petent arat c i-a respectat obliga ia verific rii în eviden ele 
Registrului Camerei de Comer în ceea ce prive te faptul c respectivele firme sunt 
active, în acest sens primind confirm ri, dar nu intr în atribu iile noastre, dac 
furnizorii i-au respectat sau nu obliga iile fiscale, la cere se refer decizia i nici 
dac respectivele societ i comerciale, de in parc auto sau angaja i ;

  

- petenta a depus cu adresa nr. ./14.02.2013, înregistrat la D.G.F.P. a jud. 
Arad sub nr. ./ad/14.02.2013, Raportul de expertiz contabil extrajudiciar 
efectuat la cererea SC X  SRL de c tre Cabinet Expert Contabil ... , la data de 
30.12.2012, pentru a fi luat în considerare la solu ionarea contesta iei .  

 

În ceea ce prive te Decizia de impunere F-AR nr. ../02.04.2013, arat 
urm toarele:

  

- prezint succint motivele organelor de inspec ie fiscal care au condus la 
neacordarea dreptului de deducere a TVA în sum de . lei aferent achizi iilor de 
motorin de la firmele SC O SRL i SC A SRL, considerând aceast m sur 
netemeinic i nelegal în condi iile în care inspec ia fiscal a ignorat existen a 
contractelor comerciale de vânzare 

 

cump rare în care au fost stipulate printre 
altele i obliga ia furnizorului de a transporta carburan ii la sediul cump r torului, 
plata efectiv a facturilor prin confirmarea pl ilor la b ncile indicate de furnizori, 
pl i care justific realizarea vânz rii i cump r rii a bunurilor cuprinse în facturi, 
confirmate de autorit ile vamale. ;

  

- motiva iile petentei în ceea ce prive te obliga ia sa de a de ine documente 
de transport ale m rfurilor

 

achizi ionate, respectiv modul în care au fost întocmite 
bonurile de consum, precum i obliga ia sa de a verifica furnizorii în sensul 
respect rii de c tre ace tia a dispozi iilor fiscale, sunt reiterate argumentele 
prezentate i în contesta ia formulat anterior împotriva Deciziei de impunere F-
AR nr. ./12.12.2012; 

- în vederea demonstr rii faptului c a folosit combustibilul achizi ionat în 
realitate i c a fost utilizat pentru parcul auto propriu, la dosarul contesta iei 
petenta a depus Raportul de expertiz contabil extrajudiciar din 26 aprilie 2013 
efectuat de c tre expertul contabil ... , care, în opinia petentei, r spunde punctual 
la fiecare situa ie privind achizi ia de combustibil în anul 2010, unde este cuprins 
i cantitatea de  litri achizi ionat de la S.C. O S.R.L. i de la S.C. A  S.R.L. ( ) 

S-a efectuat prin expertiz i analiza indicatorilor financiari pe anii financiari 2010, 
2011 i 2012, tocmai pentru a se putea observa cum s-a realizat obiectul de 
activitate al societ ii generând venituri i chiar profit.

  

II. Prin Decizia de impunere nr. F-AR ./12.12.2012 i Decizia de impunere 
nr. F-AR /02.04.2013 emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad au fost 
stabilite obliga ii suplimentare în sarcina petentei ca urmare a constat rilor 
cuprinse în Raportul de inspec ie fiscal nr. F-AR ./12.12.2012 i respectiv în 
Raportul de inspec ie fiscal nr. F-AR /02.04.2013, organele de inspec ie fiscal 



constatând c petenta i-a exercitat în mod eronat dreptul de deducere al taxei pe 
valoarea ad ugat taxa pe valoarea ad ugat aferent achizi iilor de combustibil 

 
motorina euro5  astfel:  

- cantitatea de 127.919 litri de la S.C. O S.R.L. din Constan a în valoare de 
total de .. lei din care TVA în sum de 

 
lei, (stare de fapt consemnat 

în RIF F-AR ./12.12.2012); 
- cantitatea de . litri de la S.C. P  S.R.L. din Oradea în valoare de total de 

 

lei din care TVA în sum de 

 

lei, (stare de fapt consemnat în RIF F-
AR ../12.12.2012); 

- cantitatea de 

 

litri de la S.C. B  Limited S.R.L. din Zal u în valoare de 
total de . lei din care TVA în sum de 

 

lei, (stare de fapt consemnat în 
RIF F-AR ./12.12.2012); 

- cantitatea de 408.706 litri de la S.C. O S.R.L. din Constan a în valoare de 
total de . lei din care TVA în sum de . lei, (stare de fapt consemnat 
în RIF F-AR ./02.04.2013); 

- cantitatea de . litri de la S.C. A S.R.L. din Constan a în valoare de total 
de . lei din care TVA în sum de . lei, (stare de fapt consemnat în RIF 
F-AR /02.04.2013). 
Din datele ANAF 

 

INFOPC a rezultat c firmele care au emis facturi de 
combustibil reprezentând motorina euro5 c tre SC X  SRL, respectiv SC O SRL, 
SC P  SRL, SC B  SRL i S.C. A S.R.L. nu au depus la organul fiscal teritorial 
declara ii 

 

nici declara iile cod 300 privind decontul de TVA i nici declara iile 
cod 394 privind achizi iile/livr rile i prest rile efectuate pe teritoriul na ional, 
neconfirmând astfel livrarea combustibilului, nu de in în patrimoniu mijloace de 
transport i nu au niciun angajat.   

Organele de inspec ie fiscal au constatat faptul c opera iunile privind 
achizi ia de combustibil reprezentând motorina euro5 ar putea fi fictive, facturile 
fiind emise în scopul deducerii taxei pe valoarea ad ugat de c tre SC X  SRL 
deoarece niciuna din cele patru firme mai sus enumerate nu au confirmat livrarea, 
nede inând în patrimoniu mijloace de transport, neavând angaja i, numerele 
autovehiculelor înscrise în documentele de achizi ie nu exist , bonurile de consum 
prezentate organelor de control sunt pe întreaga cantitate achizi ionat , iar 
documentele de transport ale m rfurilor achizi ionate 

 

scrisoare de transport 
(CMR-uri) nu au fost prezentate.  

Conform r spunsurilor primite la solicit rile de controale încruci ate 
efectuate de organele de control competente din ar , achizi iile de marf de la 
firmele în cauz nu au putut fi probate, aceste firme nedepunând nicio declara ie 
fiscal privind achizi iile efectuate sau posibilii clien i de la care s fi ob inut 
combustibilul, motiv pentru care organele de inspec ie fiscal au considerat c 
aceste m rfuri nu au fost livrate c tre SC X  SRL, respectiv achizi ionate, 
opera iunile putând fi fictive, societatea petent înc lcând astfel prevederile art. 
145 alin. (1) i alin. (2), art. 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i pct. 46 din HG 
nr. 44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare, fiind întocmite sesiz rile 
penale nr. ./19.12.2012 i nr. ../03.04.2013.  



 
Referitor la Decizia de impunere F-AR nr. . din 12.12.2012, a fost 

întocmit sesizarea penal nr. ./19.12.2012, organele fiscale s-au constituit parte 
civil fa de f ptuitorul P  i fa de partea responsabil civilmente SC X  SRL 
pentru prejudiciul în sum total de 

 
lei reprezentând taxa pe valoarea ad ugat 

i accesorii calculate reprezentând . lei - major ri de întârziere i respectiv 

 
lei 

 
penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar, 

calculate pana la data de 03.12.2012, la dosarul cauzei existând o copie a sesiz rii 
penale transmis c tre Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad.   

 

În scopul solu ion rii contesta iei formulate de c tre SC X  SRL, conform 
legii, Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad a solicitat Parchetului 
de pe lâng Tribunalul Arad cu adresa nr. /23.01.2013, comunicarea stadiului de 
solu ionare al sesiz rii penale nr. ./19.12.2012.  

Prin adresa din Dosar nr. /P/2012 din 30.01.2013 înregistrat la Direc ia 
General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. /07.02.2013 Parchetul de 
pe lâng Tribunalul Arad a comunicat faptul c ( ) dosarul privind pe P , 
administrator al SC X  SRL se afl în curs de solu ionare.

 

Prin Decizia nr. ../18.02.2013 emis de Direc ia General a Finan elor 
Publice a jude ului Arad s-a dispus suspendarea solu ion rii cauzei pân la 
pronun area unei solu ii definitive pe latura penal , procedura de solu ionare 
urmând a fi reluat la încetarea motivului care a determinat suspendarea. 

 

În considerarea dispozi iilor legale incidente în domeniul organiz rii i 
func ion rii Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , mai sus citate, la data de 
17.09.2013

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad cu adresa nr. ../17.09.2013, a 
transmis Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice Timi oara dosarul 
contesta iei formulate de S.C. X  S.R.L. împotriva Deciziei de impunere F-AR nr. 

./12.12.2012 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de 
inspec ia fiscal emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal , pentru suma total de 

. lei reprezentând taxa pe valoarea ad ugat i accesorii aferente, în considerarea 
dispozi iilor art. 214 din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur 
fiscal ; în scopul relu rii procedurii de solu ionare a contesta iei. 

 

În considerarea dispozi iilor exprese ale art. 213 alin. (1) i alin. (4) 
coroborat cu art. 65 din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur 
fiscal , cu adresa nr. ../11.11.2013 Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara a transmis Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad înscrisurile de 
natura mijloacelor de prob depuse de S.C. X  S.R.L. în etapa de solu ionare a 
contesta iei, respectiv fotocopia Raportului de expertiz contabil extrajudiciar , 
un num r de 9 file, în vederea determin rii st rii de fapt fiscale, Activitatea de 
Inspec ie Fiscal Arad urmând a proceda la aprecierea, în limitele atribu iilor i 
competen elor ce-i revin, a relevan ei st rilor de fapt fiscale, adoptând solu ia 
admis de lege, întemeiat pe constat ri complete asupra tuturor

 

împrejur rilor 
edificatoare în cauz , în vederea stabilirii tratamentului fiscal din punct de vedere 
al taxei pe valoarea ad ugat al tranzac iilor supuse controlului, urmând ca 
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad s completeze referatul cu propuneri de

 

solu ionare a contesta iei, pronun ându-se asupra acestor probe noi depuse de 



petent , conform art. 213 alin. (4) din Codul de procedur fiscal , republicat; 
efectuând, dac este cazul, conform punctului 9.9 din O.P.A.N.A.F. nr. 450/2013, 
o cercetare la fa a locului, în condi iile legii.

  
La data de 11.12.2013 cu adresa nr. ./ad/11.12.2013, Inspec ia Fiscal din 

cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Arad 

 
în calitate de organ 

emitent al actului atacat, a r spuns solicit rii con inute în adresa nr. ./11.11.2013 
a Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice Timi oara, r spunsul s u fiind 
înregistrat la organul competent în solu ionare conform art. 209(1) din Codul de 
procedur fiscal , republicat, sub nr. /16.12.2013.    

Referitor la Decizia de impunere F-AR nr. . din 02.04.2013, conform 
sesiz rii penale nr. /03.04.2013, organele fiscale s-au constituit parte civil fa 
de f ptuitorul P  i fa de partea responsabil civilmente SC X  SRL pentru 
prejudiciul în sum total de . lei reprezentând: taxa pe valoarea ad ugat în 
sum de 

 

lei i accesorii calculate reprezentând 

 

lei - major ri de întârziere i 
respectiv 

 

lei 

 

penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat 
stabilit suplimentar, la dosarul cauzei existând o copie a sesiz rii penale transmis 
c tre Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad.

 

În considerarea faptului c Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad a formulat 
în cauz sesizarea penal nr. /03.04.2013, împotriva numitei P , CNP ...  cu 
domiciliul în ...  , in calitate de asociat i administrator al SC X  SRL, Direc ia 
General a Finan elor Publice a jude ului Arad cu adresa nr. /06.06.2013 a 
solicitat Parchetului de pe lâng Tribunalul Arad, comunicarea stadiului 
solu ion rii sesiz rii penale nr. ./03.04.2013

 

formulat împotriva numitei P , 
CNP ...  cu domiciliul în ...  , in calitate de asociat i administrator al SC X  SRL 
deoarece organele administrativ - jurisdic ionale, respectiv Direc ia General a 
Finan elor Publice a jude ului Arad, nu se pot pronun a pe fondul cauzei mai 
înainte  de  a  se  finaliza  solu ionarea laturii  penale,  prioritatea  de  solu ionare în 
spe o au organele penale care se vor pronun a asupra caracterului infrac ional al 
faptei ce atrage plata la bugetul statului a obliga iilor datorate i constatate în 
virtutea faptei infrac ionale, potrivit principiului de drept penalul ine în loc 
civilul consacrat prin art. 19 alin. 2 din Codul de procedur penal ; adresa nr. 

./06.06.2013 a fost înregistrat la Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad la data 
de 11.06.2013, conform tampilei registraturii acestei unit i de parchet, termenul 
de solu ionare al contesta iei prev zut la art. 70 alin. (1) din Codul de procedur 
fiscal , republicat, fiind astfel întrerupt, iar conform art. 70

 

alin. (2) acesta s-a 
prelungit pân la comunicarea de c tre Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad a 
celor solicitate; pân la data prezentei Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad nu a 
comunicat r spunsul la adresa nr. ../06.06.2013.  

Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad cu adresa nr. ./07.11.2013, 
înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. ../14.11.2013, a transmis în 
fotocopie Ordonan a nr. ./P/2013 din data de 31.07.2013 emis de Parchetul de 
pe lâng Tribunalul Arad în dosar nr. /P/2013, împreun cu Referatul cu 
propuneri de solu ionare a contesta iei nr. /07.11.2013, astfel c DGRFP 



Timi oara, ca organ competent conform art. 209 din Codul de procedur fiscal , 
republicat, a procedat la analizarea dosarului contesta iei în scopul solu ion rii 
acesteia pe fond, în condi iile legii.    

  
III.  SC X  SRL cu sediul în ...   este înregistrata la Oficiul Registrului 

Comer ului Arad sub nr. ...  , are cod unic de înregistrare ...  cont bancar deschis la 
Banca . 

 
.. i are ca obiect principal de activitate   cod CAEN .  

IV. Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile 
art. 214 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 republicata, care dispune

 

Procedura administrativ este reluat la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea s-a re inut c ,

 

Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara este investit s se pronun e dac petenta 
datoreaz aceste obliga ii fiscale de natura TVA, în cuantum de .. lei, în 
condi iile în care din documentele existente la dosarele cauzelor rezult c solu iile 
organelor de urm rire penal referitor la sesiz rile penale nr. /19.12.2012 i nr. 

./03.04.2013 ale Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad au fost de scoatere de sub 
urm rire penal a învinuitei P  pentru s vâr irea infrac iunii prev zut la art. 9 alin. 
(1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 întrucât fapta penal nu exist , ac iunea penal 
neputând fi pus în mi care. 

  

În fapt, societatea petent i-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea ad ugat aferent achizi iilor de combustibil  motorina euro5  astfel:  

- cantitatea de . litri de la S.C. O S.R.L. din Constan a în valoare de total 
de 

 

din care TVA în sum de . lei, (stare de fapt consemnat în RIF 
F-AR ./12.12.2012); 

- cantitatea de . litri de la S.C. P  S.R.L. din Oradea în valoare de total de 
. lei din care TVA în sum de . lei, (stare de fapt consemnat în RIF F-

AR ./12.12.2012); 
- cantitatea de . litri de la S.C. B  . S.R.L. din Zal u în valoare de total de 

. lei din care TVA în sum de 

 

lei, (stare de fapt consemnat în RIF F-
AR ./12.12.2012); 

- cantitatea de 408.706 litri de la S.C. O S.R.L. din Constan a în valoare de 
total de . lei din care TVA în sum de . lei, (stare de fapt consemnat 
în RIF F-AR ../02.04.2013); 

- cantitatea de . litri de la S.C. A S.R.L. din Constan a în valoare de total 
de . lei din care TVA în sum de 

 

lei, (stare de fapt consemnat în RIF 
F-AR /02.04.2013).  

În drept, Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003, actualizat , privind Codul 
fiscal: 
CAP. X 

    Regimul deducerilor  

    Sfera de aplicare a dreptului de deducere 



    ART. 145     
(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;

 
( ) 

Condi ii de exercitare a dreptului de deducere

 

    ART. 146     
(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 de c tre o persoan impozabil , s de in o factur emis în 
conformitate cu prevederile art. 155; 

( )

  

HOT RÂRE nr. 44 din 22 ianuarie 2004

 

pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 

Codul fiscal:     
Condi ii de exercitare a dreptului de deducere

 

    Art. 146. 
( ) 
Norme metodologice:     

46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original 
al documentelor prev zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal, inclusiv facturi 
transmise pe cale electronic în condi iile stabilite la pct. 73, care s con in cel 
pu in informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu excep ia 
facturilor simplificate prev zute la pct. 78. Facturile transmise prin po ta 
electronic sunt considerate facturi în original. În cazul pierderii, sustragerii sau 
distrugerii exemplarului original al documentului de justificare, beneficiarul va 
solicita emitentului un duplicat al facturii, pe care se va men iona c înlocuie te 
documentul ini ial. Duplicatul poate fi o factur nou emis de furnizor/prestator, 
care s cuprind acelea i date ca i factura ini ial , i pe care s se men ioneze c 
este duplicat i c înlocuie te factura ini ial sau o fotocopie a facturii ini iale, pe 
care s se aplice tampila furnizorului/prestatorului i s se men ioneze c este 
duplicat i c înlocuie te factura ini ial . În cazul pierderii, sustragerii sau 
distrugerii exemplarului original al declara iei vamale pentru import sau al 
documentului pentru regularizarea situa iei, persoana impozabil va solicita un 
duplicat certificat de organele vamale.

  

Din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv datele ANAF 

 

INFOPC, rezult c firmele care au emis facturi de livrare a combustibilului 
reprezentând motorina euro5 c tre SC X  SRL, respectiv SC O SRL, SC P  SRL, 
SC B  SRL i S.C. A S.R.L. nu au depus la organele fiscale teritoriale declara ii 

 

nici declara iile cod 300 privind decontul de TVA i nici declara iile cod 394 



privind achizi iile/livr rile i prest rile efectuate pe teritoriul na ional, 
neconfirmând astfel livrarea combustibilului, nu de in în patrimoniu mijloace de 
transport i nu au niciun angajat.    

Pe cale de consecin , în situa ia existen ei unor suspiciuni cu privire la 
realitatea i legalitatea opera iunilor economice efectuate de persoana impozabil 
SC X  SRL, referitor la achizi iile de combustibil reprezentând motorina euro5 de 
la societ ile SC O SRL, SC P  SRL, SC B  SRL i S.C. A S.R.L.,  echipa de 
inspec ie fiscal , pentru clarificarea st rii de fapt, a solicitat organelor fiscale 
competente efectuarea unor controale încruci ate la firmele mai sus enumerate.   

Urmare r spunsurilor primite la solicit rile de controale încruci ate efectuate 
de organele de control competente din ar s-a stabilit c achizi iile de combustibil 
de la firmele în cauz nu pot fi probate, aceste firme nedepunând nicio declara ie 
fiscal privind achizi iile efectuate sau posibilii clien i de la care s

 

fi ob inut 
combustibilul, motiv pentru care organele de inspec ie fiscal au considerat c 
aceste produse nu au fost livrate c tre SC X  SRL, respectiv achizi ionate, 
opera iunile putând fi fictive. Organele de inspec ie fiscal au procedat la sesizarea 
organelor de urm rire i cercetare penal , în condi iile legii, fiind întocmite 
sesiz rile penale nr. ./19.12.2012 i nr. ./03.04.2013.   

Sesizarea penal nr. /19.12.2012 întocmit în leg tur cu starea de fapt 
consemnat în cuprinsul Deciziei de impunere F-AR nr. ./12.12.2012  a fost 
solu ionat de c tre Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad care a emis Rezolu ia 
nr. /P/2012 din 17 aprilie 2013, în care s-a re inut faptul c în sarcina învinuitei 
P  nu se poate re ine s vâr irea infrac iunii de evaziune fiscal prev zut de art. 9 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, pentru urm toarele motive:

 

- din probele administrate în cauz a rezultat c motorina a fost în mod real 
achizi ionat de la cei trei furnizori, fiind alimentat i consumat de camioanele 
din parcul auto al SC X  SRL, societatea prezentând facturile de achizi ie pentru 
întreaga cantitate de combustibil, plata acestora f cându-se integral prin virament 
bancar, a a cum rezult din extrasele de cont existente la dosar; de asemenea au 
fost verificate bonurile de consum, FAZ-uri, foi de parcurs i diagrame tahograf 
care reflect consumul de combustibil achizi ionat;

 

- la dosarul cauzei a fost depus de c tre învinuita P , administrator al SC X  
SRL, o expertiz extrajudiciar din care rezult c în perioada ianuarie 20111 

 

iunie 2011, SC X  SRL a achizi ionat cantitatea total de . litri motorin , din 
care . litri de la cei trei furnizori i s-a consumat în total, în aceea i perioad , 
cantitatea de  litri ; 

- conform comunic rilor f cute de Oficiul Registrului Comer ului, cele trei 
societ i de la care petenta a achizi ionat combustibil erau în func iune i 
contribuabili activi la data la care au avut loc rela iile comerciale cu SC X  SRL.  

În urma celor constatate, Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad a dispus: 
scoaterea de sub urm rire penal a învinuitei P  pentru s vâr irea infrac iunii 
prev zut de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 întrucât fapta nu exist , 
astfel c ac iunea penal nu poate fi pus în mi care.  

 



Împotriva Rezolu iei nr. ./P/2012 din 17 aprilie 2013 Activitatea de 
Inspec ie Fiscal Arad a formulat plângerea nr. ./09.05.2013, urmare c reia a 
fost emis Rezolu ia nr. ./II/2/2013 din 12 iunie 2013 prin care s-a dispus 
respingerea plângerii petentei D.G.F.P. a jude ului Arad  A.I.F. Arad, în cuprinsul 
acesteia ar tându-se c solu ia dispus este legal i temeinic , bazându-se pe o 
just apreciere a probatoriului administrat în cauz i o interpretare corect a 
normelor legale incidente. . 

Cu adresa nr. ./17.09.2013, înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr. 
/25.09.2013, Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad a transmis 

Referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei nr. ./17.09.2013 în scopul 
relu rii procedurii de solu ionare a contesta iei suspendat conform Deciziei nr. 

./2013 a D.G.F.P. a jude ului Arad. 

  

Sesizarea penal nr. ../03.04.2013 întocmit în leg tur cu starea de fapt 
consemnat în cuprinsul Deciziei de impunere F-AR nr. ./02.04.2013 a fost 
solu ionat de Parchetul de pe

 

lâng Tribunalul Arad care a emis Ordonan a nr. 
./P/2013 din 31 iulie 2013, în care a re inut faptul c în sarcina învinuite P  nu se 

poate re ine s vâr irea infrac iunilor de evaziune fiscal prev zute de art. 8 alin. 
(1) i art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, în cuprinsul acestei ordonan e 
fiind reluate motivele prezentate în cuprinsul Rezolu iei nr. ./P/2012 din 17 
aprilie 2013, mai sus ar tate. 

 

Pe cale de consecin , Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad a dispus: 
scoaterea de sub urm rire penal a învinuitei P  pentru s vâr irea infrac iunii 
prev zut de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 întrucât fapta nu exist , 
astfel c ac iunea penal nu poate fi pus în mi care.  

 

Cu adresa nr. ./07.11.2013, înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr. 
./14.11.2013, Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad a transmis 

Referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei nr. ./07.11.2013 împreun cu 
fotocopia Ordonan ei nr. ../P/2013 din 31.07.2013 a Parchetului de pe lâng 
Tribunalul Arad.   

Având în vedere c petenta a solicitat a-i fi administrat proba Raport de 
expertiz contabil extrajudiciar (depus pentru fiecare contesta ie în parte), în 
considerarea art. 213 din Codul de procedur fiscal , republicat organului fiscal 
emitent al actelor atacate i s-a oferit posibilitatea de a pronun a asupra acestor 
probe, astfel: 

- în cuprinsul Referatului nr. ./07.11.2013 din 07.11.2013 s-a precizat 
faptul c În Raportul de expertiz contabil precum i în anexe expertul nu a 
prezentat nicio situa ie centralizatoare privind consumul de combustibil în litri. De 
asemenea, nu s-au prezentat documentele care au stat la baza stabilirii acestui 
consum în condi iile în care conform eviden ei contabile aceasta era eviden iat 
doar valoric, iar achizi iile de combustibil efectuate de societatea verificat au fost 
atât prin depozitarea la punctul de lucru al societ ii din localitatea ...  , cât i direct 
în rezervoarele mijloacelor de transport, astfel c situa iile privind consumurile de 



combustibil (litri) trebuia s fie întocmit având în vedere atât facturile de achizi ie 
cât i bunurile fiscale de alimentare în rezervorul mijloacelor de transport. ; 

- având în vedere dispozi iile exprese ale art. 213 Cod procedur fiscal , 
republicat, organul competent în solu ionarea contesta iei are obliga ia de a 
proceda la o examinare efectiv a motivelor, argumentelor i a cererilor de 
probatoriu ale p r ilor, astfel c DGRFP Timi oara cu adresa nr. ../11.11.2013, 
în considerarea art. 213 alin. (1) i alin. (4) coroborat cu art. 65 alin. (1) din Codul 
de procedur fiscal , republicat, a transmis înscrisurile de natura mijloacelor de 
prob depuse de S.C. X  S.R.L. în etapa de solu ionare a contesta iei, în vederea 
determin rii de c tre organul fiscal emitent al actului atacat a st rii de fapt fiscale, 
AIF Arad urmând a proceda la aprecierea, în limitele atribu iilor i competen elor 
ce-i revin, a relevan ei st rilor de fapt fiscale adoptând solu ia admis de lege, 
întemeiat pe constat ri complete asupra tuturor împrejur rilor edificatoare în 
cauz , în vederea stabilirii tratamentului fiscal din punct de vedere al taxei pe 
valoarea ad ugat al tranzac iilor supuse controlului, urmând ca AIF Arad s 
completeze referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei, pronun ându-se 
asupra acestor probe noi depuse de petent , conform art. 213 alin. (4) din Codul de 
procedur fiscal , republicat.

 

Urmare solicit rii DGRFP Timi oara din adresa nr. ./11.11.2013, AJFP 
Arad 

 

Inspec ie Fiscal Contribuabili Mijlocii a r spuns cu adresa nr. 
./ad/11.12.2013, înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. ./18.12.2013, 

organele fiscale au precizat c motivele invocate de petent sunt nefondate, 
deoarece Ponderea veniturilor realizate de SC X  SRL în perioada verificat a fost 
în principal de transport de marf în Comunitate i în afara Comunit ii. Astfel, 
distan a parcurs de mijloacele de transport marf i implicit consumul de 
combustibil necesar parcurgerii distan elor de la sediul social sau punctele de lucru 
ale societ ii verificate din România pân la beneficiarii intracomunitari i 
extracomunitari nu putea fi realizat doar cu alimentarea prealabil din «depozitul» 
societ ii. De asemenea, au existat furnizori intracomunitari care au facturat c tre 
SC X  SRL atât taxa de drum cât i combustibil, îns în Raportul de expertiz nu 
au fost men iona i acei furnizori externi.

  

În vederea determin rii st rii de fapt fiscale, organul competent în 
solu ionarea contesta iilor, având obliga ia administr rii mijloacelor de prob în 
condi iile legii (Capitolul III Administrarea i aprecierea probelor din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal coroborat cu art. 213 din acela i act 
normativ), situa ie în care se poate proceda la solicitarea informa iilor, de orice fel, 
din partea contribuabililor, dar i a altor persoane, a f cut aplica iunea dispozi iilor 
art. 60 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicat, având în 
vedere faptul c din documentele existente la dosarele cauzelor a rezultat c 
petenta a declarat c a depozitat aceste cantit i în recipien ii  proprii afla i la 
punctul nostru de lucru din .. , nu am comercializat în sistem engro produse 
energetice din depozitul propriu , modulul de contabilitate pe care îl de inem nu 
permite desc rcarea e alonat a m rfurilor recep ionate. Fiind astfel dat spre 
consum o cantitate de combustibil determinat în prealabil în func ie de necesarul 



solicitat de eful de garaj. , în timp ce organele de inspec ie fiscal au constatat c 
distan a parcurs de mijloacele de transport marf i implicit consumul de 

combustibil necesar parcurgerii distan elor de la sediul social sau punctele de lucru 
ale societ ii verificate din România pân la beneficiarii intracomunitari i 
extracomunitari nu putea fi realizat doar cu alimentarea prealabil din «depozitul» 
societ ii i având în vedere c autoritatea vamal emitent a Atestatelor de 
înregistrare pentru comercializare en gros de produse energetice acordate SC X  
SRL în perioada 2010 

 

2012 a consemnat în cuprinsul acestora c SC X  SRL nu 
de ine rezervoare i nici capacit i în rezervoare, la niciunul din punctele de lucru 
situate în Arad.  

Astfel DGRFP Timi oara cu adresa nr. ./10.01.2014 a solicitat G rzii 
Na ionale de Mediu - Comisariatul Jude ean Arad, s comunice dac în perioada 
2008 

 

2012 societ ile comerciale care s-au aprovizionat cu produse energetice în 
scopul realiz rii obiectului de activitate aveau obliga ia organiz rii i de inerii unor 
spa ii special amenajate de depozitare în siguran i de alimentare controlat a 
autovehiculelor de inute în parcul propriu auto, a produsului energetic  constând în 
motorin ; în situa ia dat SC X  SRL efectuând mai multe achizi ii de produse 
energetice, pentru care organele de inspec ie fiscal au considerat c nu este 
probat realizarea acestor achizi ii,  în caz afirmativ, ar tând dac sub aspectul 
protec iei mediului SC X  SRL a fost înregistrat în eviden a G rzii Na ionale de 
Mediu ca de inând astfel de spa ii. 

 

Garda Na ional de Mediu a r spuns solicit rii cu adresa nr. ./CJ 
Arad/30.01.2014, înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr. ./06.02.2014, în care 
a ar tat c La punctul de lucru din . agentul economic a solicitat autoriza ie de 
mediu (nr. înregistrare /13.11.2013) pentru activit ile conform cod CAEN (nou) 

.. între inerea i repararea mijloacelor auto (sp l torie auto) i cod CAEN . 
comer cu ridicata al carburan ilor. Pe acest amplasament unitatea dispune de . 
rezervoare metalice montate suprateran de c tre 

 

litri i . rezervoare metalice 
montate suprateran de c tre .. litri. .  

În considerarea informa iilor con inute de r spunsul Comisariatului Jude ean 
Arad al G rzii Na ionale de Mediu, DGRFP Timi oara cu adresa nr. 

./31.01.2014, a solicitat Activit ii de Inspec ie Fiscal Contribuabili Mijlocii 
Arad completarea referatului cu propuneri de solu ionare a contesta iei cu preciz ri 
privind de inerea de c tre petenta SC X  SRL, conform eviden ei contabile a 
acesteia, în perioada ianuarie 2010 

 

iulie 2011, a rezervoarelor la care Garda 
Na ional de Mediu 

 

Comisariatul General 

 

Serviciul Comisariatul Jude ean 
Arad face referire în adresa nr. ./CJ Arad/30.01.2014, efectuând, dac este cazul, 
conform punctului 9.9 din O.P.A.N.A.F. nr. 450/2013.  

Cu adresa nr. ../ad/11.02.2014, Administra ia Jude ean a Finan elor 
Publice Arad 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal a transmis Procesul verbal de 
cercetare la fa a locului nr. ./11.02.2014 din care a rezultat c :

 

- petenta are înregistrate în eviden a contabil un num r de 2 (dou ) 
rezervoare metalice montate suprateran de câte . litri, achizi ionate în cursul 
anului 2008, la data achizi iei fiind înregistrate eronat ca i mijloace de transport; 



ulterior, în luna decembrie 2012 cele dou rezervoare au fost transferate din clasa 
mijlocie de transport în clasa de echipamente tehnologice de inute de c tre petent ;

 
- referitor la cele patru rezervoare metalice montate suprateran, având o 

capacitate de 9.500 litri, a rezultat conform Notei explicative dat de c tre d-na. P , 
în calitate de administrator al SC X  SRL, c acestea au fost achizi ionate în baza 
contractului de vânzare 

 
cump rare autentificat sub nr. . din 23.11.2006, prin 

care a fost achizi ionat imobilul situat în .., loca ie unde petenta are declarat 
punct de lucru din anul 1999, organele de control în Procesul verbal de cercetare la 
fa a locului, ar tând urm toarele:

 

întrucât prin contractul de vânzare cump rare amintit nu au fost eviden iate 
distinct rezervoarele, neavând atribuit o anumit valoare, acestea nu au fost 
eviden iate distinct nici în contabilitate. De asemenea se precizeaz faptul c 
rezervoarele au fost cuprinse, în urma identific rii faptice a acestora, în listele de 
inventar din 23.12.2011, fiindu-le atribuit o valoare zero de inventar. 

 

De asemenea, d-na. P  în calitate de administrator precizeaz faptul c aceste 
4 (patru) rezervoare au existat în proprietatea societ ii X  SRL de la data achizi iei 
imobilului din , fiind utilizate în scopul activit ii desf urate, respectiv 
transport interna ional de m rfuri. Înregistrarea în contabilitate cu valoare 0 (zero) 
s-a efectuat doar în data de 23.12.2011, datorit unei erori generate de faptul c 
prin contractul de vânzare cump rare nu au fost eviden iate, în mod distinct, pre ul 
achitat fiind unul global .   

Pe cale de consecin , având în vedere documentele existente la dosarul 
cauzelor, respectiv solu iile pronun ate de Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad în 
dosarele nr. /P/2012 i nr. ./P/2013, urmare administr rii mijloacelor de prob 
în etapa de urm rire penal efectuat în cauzele privind pe învinuita P , în 
conformitate cu dispozi iile pct. 10.4 din Ordinul nr. 450 din 19 aprilie 2013 
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal :

 

10.4. La solu ionarea contesta iilor, organele de solu ionare se vor pronun a i în 
raport cu motivarea rezolu iilor de scoatere de sub urm rire penal , neîncepere 
sau încetare a urm ririi penale, precum i a expertizelor efectuate în cauz , în 
m sura în care au implica ii asupra aspectelor fiscale.

 

rezult c starea de fapt descris de organele de control în Rapoartele de inspec ie 
fiscal , bazat pe constat rile ob inute în urma controalelor încruci ate la firmele 
de la care a fost achizi ionat combustibilul, respectiv c achizi iile de marf de la 
societ ile în cauz nu pot fi justificate, aceste societ i nedepunând nicio 
declara ie fiscal privind achizi iile efectuate sau posibilii clien i de la care s fi 
ob inut combustibilul, precum i concluzia final a organelor de control, respectiv 
c aceste m rfuri nu au fost livrate c tre SC X  SRL, opera iunile putând fi fictive, 
nu mai pot fi luate în considerare în condi iile în care prin solu iile pronun ate de 
Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad în dosarele nr. /P/2012 i nr. ./P/2013 
s-a dispus scoaterea de sub urm rire penal a învinuitei P  pentru s vâr irea 
infrac iunii prev zut de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 întrucât fapta 
nu exist ,

 

astfel c ac iunea penal nu poate fi pus în mi care, în cuprinsul 



acestora ar tându-se c motorina a fost în mod real achizi ionat de la cei trei 
furnizori, fiind alimentat i consumat de camioanele din parcul auto al SC X  
SRL, societatea prezentând facturile de achizi ie pentru întreaga cantitate de 
combustibil, plata acestora f cându-se integral prin virament bancar, a a cum 
rezult din extrasele de cont existente la dosar .  

  
Din analiza documentelor existente la dosarele cauzelor, respectiv punctul 

de vedere al organelor de inspec ie fiscal asupra mijloacele de prob depuse de 
petent , a coresponden ei dintre organul competent în solu ionarea contesta iilor i 
Garda Na ional de Mediu, precum i a constat rilor cuprinse în Procesul verbal de 
cercetare la fa a locului nr. ./11.02.2014 emis de AJFP Arad, în considerarea art. 
213 (1) din Codul de procedur fiscal , republicat i a dreptului la ap rare al 
p r ilor, reglementat ca drept fundamental la art. 24 din Constitu ia României, cu 
tr s turi caracteristice unui drept subiectiv natural conform art. 6 din Conven ia 
european a drepturilor omului, a rezultat c petenta dispune de rezervoare 
metalice montate suprateran, aflându-ne astfel în prezen a unor aspecte 
contradictorii în ceea ce prive te situa ia de fapt prezentat ini ial de organele 
fiscale, respectiv c distan a parcurs de mijloacele de transport marf i implicit 
consumul de combustibil ( ) nu putea fi realizat doar cu alimentarea prealabil 
din «depozitul» societ ii. i  constat rile ulterioare ale acestora.   

Astfel, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara nu se 
poate pronun a asupra bazei impozabile suplimentare stabilit de organele de 
inspec ie fiscal , în condi iile în care starea de fapt constatat de organele fiscale 
nu mai subzist , conform celor ar tate în cele ce preced, astfel c deciziile de 
impunere atacate nu mai îndeplinesc calitatea de act administrativ fiscal a a cum 
este reglementat acesta la art. 43 din OG nr. 92/2003, republicat , starea de fapt 
stabilit ini ial  de organele fiscale nefiind probat de constat rile organelor de 
urm rire penal i ale G rzii Na ionale de Mediu, raportat la Procesul verbal de 
cercetare la fa a locului nr. ../11.02.2014 emis de AJFP Arad.   

Înveder m c în cauza dedus judec ii s-a avut în vedere i jurispruden a 
Cur ii Europene de Justi ie care este direct aplicabil în sistemul român de drept 
a a cum de altfel i Curtea Constitu ional a României a re inut în Decizia nr. 
81/1994 i Decizia 136/1994 c interpretarea instan ei de contencios european în 
virtutea principiului subsidiarit ii  impunându-se i fa de instan a de 
contencios constitu ional na ional ; spre exemplificare Cauza C-80/11 i C-142/11 
din 21.06.2012, din al c rui cuprins cit m:

 

45. În aceste împrejur ri, beneficiul dreptului de deducere nu poate fi 
refuzat unei persoane impozabile decât în temeiul jurispruden ei care rezult de la 
punctele 56-61 din Hot rârea Kittel i Recolta Recycling, citat anterior, potrivit 
c reia trebuie s se stabileasc , având în vedere elemente obiective, c persoana 
impozabil , c reia i-au fost furnizate bunurile sau serviciile care îi servesc de 
baz pentru a justifica dreptul de deducere, tia sau ar fi trebuit s tie c aceast 
opera iune era implicat într-o fraud s vâr it de furnizor sau de un alt operator 
în amonte. 



46. Astfel, o persoan impozabil care tia sau ar fi trebuit s tie c , prin 
achizi ia sa, participa la o opera iune implicat într-o fraud privind TVA-ul 
trebuie, în scopul Directivei 2006/112, s fie considerat ca participând la aceast 
fraud , independent de aspectul dac ob ine sau nu ob ine un avantaj din 
revânzarea bunurilor sau din utilizarea serviciilor în cadrul opera iunilor taxate 
efectuate de aceasta în aval (a se vedea Hot rârea Kittel i Recolta Recycling, 
citat anterior, punctul 56).

 

47. În schimb, nu este compatibil cu regimul dreptului de deducere prev zut 
de directiva men ionat , astfel cum este amintit la punctele 37-40 din prezenta 
hot râre, s se sanc ioneze, prin refuzarea acestui drept, o persoan impozabil 
care nu tia i nu ar fi putut s tie c opera iunea în cauz era implicat într-o 
fraud s vâr it de furnizor sau c o alt opera iune care face parte din lan ul de 
livrare, anterioar sau posterioar celei realizate de persoana impozabil 
men ionat , era afectat de frauda privind TVA-ul (a se vedea în acest sens 
Hot rârile citate anterior Optigen i al ii, punctele 52 i 55, i Kittel i Recolta 
Recycling, punctele 45, 46 i 60). 

 

( ) 
50. Având în vedere considera iile care preced , trebuie s se r spund la 

întreb rile adresate în cauza C-142/11 c articolul 167, articolul 168 litera (a), 
articolul 178 litera (a), articolul 220 punctul 1 i articolul 226 din Directiva 
2006/112 trebuie interpretate în sensul c se

 

opun unei practici na ionale în 
temeiul c reia autoritatea fiscal refuz unei persoane impozabile dreptul de a 
deduce din valoarea TVA-ului pe care îl datoreaz valoarea taxei datorate sau 
achitate pentru serviciile care i-au fost furnizate pentru motivul c emitentul 
facturii aferente acestor servicii sau unul dintre prestatorii s i a s vâr it nereguli, 
f r ca aceast autoritate s dovedeasc , având în vedere elemente obiective, c 
persoana impozabil respectiv tia sau ar fi trebuit s tie c opera iunea 
invocat pentru a justifica dreptul de deducere era implicat într-o fraud 
s vâr it de emitentul men ionat sau de un alt operator care intervine în amonte în 
lan ul de presta ii. .  

În consecin , având în vedere prevederile art. 216 alin.(3) din Ordonan a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , care 
precizeaz :

 

Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, 
situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea 
in vedere strict considerentele deciziei de solutionare , se vor desfiin a Deciziile 
de impunere nr. ./12.12.2012 i nr. F-AR nr. ./02.04.2013 privind obliga iile 
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal emise de Activitatea de 
Inspec ie Fiscal Arad, urmând ca organele de inspec ie fiscal , prin alte persoane 
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 impozite, în conformitate 
cu prevederile legale incidente în spe , cele precizate în prezenta decizie. 

 



 
La reverificare organele de inspec ie fiscal vor stabili dac petenta 

îndepline te toate condi iile de fond i de form pentru na terea i exercitarea 
dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad ugat în conformitate cu dispozi iile 
art. 145 i art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; potrivit unei 
jurispruden e constante, dreptul persoanelor impozabile de a deduce din TVA-ul pe 
care îl datoreaz TVA-ul datorat sau achitat pentru bunurile achizi ionate i 
serviciile primite anterior de acestea constituie un principiu fundamental al 
sistemului comun al TVA-ului instituit prin legisla ia Uniunii (a se vedea printre 
altele Hot rârea din 25 octombrie 2001, Comisia/Italia, C-78/00, Rec., p. I-8195, 
punctul 28, Hot rârea din 10 iulie 2008, Sosnowska, C-25/07, Rep., p. I-5129, 
punctul 14, i Hot rârea din 28 iulie 2011, Comisia/Ungaria, C-274/10, 
nepublicat înc în Repertoriu, punctul 42). 

 

Referitor la major rile de întârziere i penalit ile de întârziere aferente taxei 
pe valoarea ad ugata stabilita suplimentar, calculate în Deciziile de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspec ia fiscal nr. 

./12.12.2012 i nr. F-AR nr. ./02.04.2013  emise de c tre Activitatea de 
Inspec ie Fiscala Arad, se re ine c stabilirea de major ri de întârziere i penalit i 
de întârziere în sarcina contestatoarei reprezint masura accesorie în raport cu 
debitul. Deoarece pentru debitul de natura taxei pe valoarea adaugat stabilita în 
sarcina petentei, Deciziile de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de 
plata stabilite de inspec ia fiscal nr. /12.12.2012 i nr. F-AR nr. ./02.04.2013  
au fost desfiin ate, i pentru debitul reprezentând major ri

 

de întârziere, în sum 
total de . lei, respectiv penalit i de întârziere, în sum total de .. lei, 
reprezentând m sura accesorie, conform principiului de drept accesorium sequitur 
principalem, Deciziile de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de 
plata stabilite de inspec ia fiscal nr. ./12.12.2012 i nr. F-AR nr. ./02.04.2013  
vor fi desfiin ate. 

  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 145, art. 146 din 
Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003, actualizat , privind Codul fiscal, pct. 46 din 
HG nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 10.4 din Ordinul nr. 450 din 
19 aprilie 2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , art. 213, 
art. 216 OG nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedur fiscal , în baza 
referatului nr.                                    , se  

D E C I D E   

- desfiin area Deciziei de impunere F-AR nr. ./12.12.2012 privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal i respectiv a 
Deciziei de impunere F-AR nr. ./02.04.2013 privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal emise de Activitatea de Inspec ie 
Fiscal Arad, pentru suma total de .. lei reprezentând: 



 
- . lei 

 
taxa pe valoarea ad ugat i accesorii stabilite prin Decizia de 

impunere nr. F-AR ./12.12.2012 i 
- . lei 

 
taxa pe valoarea ad ugat i accesorii stabilite prin Decizia de 

impunere nr. F-AR ./02.04.2013,  
urmând ca AJFP Arad s emit o nou decizie pentru aceea i perioad , conform 
actelor normative în vigoare, inând cont de aspectele re inute  în prezenta decizie 
i în conformitate cu dispozi iile art. 216 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur fiscal , republicat .

 

- prezenta decizie se comunica la:  
SC X  SRL    
AJFP Arad  

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Curtea de Apel Timi oara în termen de 6 luni 
de la primirea prezentei.   

 DIRECTOR GENERAL, 
.    
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