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DECIZIE NR……../…………...2016
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de
XX R , înregistrată la
D.G.R.F.P. GalaŃi sub nr. GLR_REG - ......../.........2015

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), coroborat cu art.5 alin.(2) din O.P
A.N.A.F nr.3333/2011 privind condiŃiile de delegare a competenŃei de soluŃionare a
contestaŃiilor altui organ de soluŃionare, Ministerul FinanŃelor Publice - AgenŃia NaŃională
de Administrare Fiscală - DirecŃia Generală de SoluŃionare a ContestaŃiilor prin adresa nr.
A-SLP........../...............2015 înregistrată la D.G.R.F.P. GalaŃi sub nr. GLR_REG ........../.........2015 a delegat competenŃa de soluŃionare a contestaŃiei formulată de SC XX
R , împotriva Deciziei de impunere nr. F-...... /.........2015 privind obligaŃiile suplimentare de
plată stabilite de inspecŃia fiscală pentru persoane juridice, emisă de D.G.R.F.P. A AdministraŃia ........ a FinanŃelor Publice şi a Raportului de inspectie fiscala nr.F......../........2015, serviciului specializat din cadrul D.G.R.F.P. GalaŃi.
Delegarea în speŃă s-a comunicat către contribuabilul în cauză prin adresa nr.
........./..........2015.
Petenta, XX R , a formulat contestaŃia înregistrată la D.G.R.F.P. A
sub nr.
......./........2015.
XX R , are sediul în mun. A , sector.., int. BB, ...., et.1, este înregistrată la Oficiul
Registrului ComerŃului sub nr. ..../.../..., are codul de identificare fiscală ....... şi este
reprezentată prin
VV SCA - prin avocat LL care a semnat şi a aplicat amprenta
ştampilei societăŃii, pe contestaŃie, în original în baza împuterniciri avocaŃionale
nr.B/......./2015.
Obiectul contestaŃiei: obligaŃii fiscale suplimentare stabilite prin Decizia nr. F......./........2015, emisă de AdministraŃia ........ a FinanŃelor Publice – AIF, în sumă totală de
0000 lei, din care:
TVA
- 0000 lei
dobânzi/majorări de întârziere aferente TVA
00 lei
penalităŃi de întârziere aferente TVA
00 lei
Analizând termenul de depunere a contestaŃiei se constată că Decizia de
impunere nr. F- ......./........2015, referitoare la obligaŃiile de plată suplimentare, a fost
înmânată contribuabilului în data de …….2015, semnată şi ştampilată de către CC în
calitate de împuternicit al X SRL, iar contestaŃia a fost depusă la D.G.R.F.P. A AdministraŃia ........ a FinanŃelor Publice, în data de …...2015, înregistrată sub nr………..
Astfel, conform prevederilor art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contestaŃia a fost
depusă în termenul legal .
Constatând că, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile procedurale prevăzute de
art.206, art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
D.G.R.F.P. GalaŃi este investită să soluŃioneze contestaŃia pe fond.
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I. Prin contestaŃia formulată XX R , solicită în principal anularea parŃială a
deciziei de impunere nr. F-... ..../........2015, a Raportului de inspectie fiscala nr.
F-... ...../........2015, precum
si a actelor
administrative fiscale ulterioare si
subsecvente, cu consecinŃa anulării în parte a obligatiilor de plată
către bugetul
de stat, cu privire la suma totală de 0000 lei, reprezentând TVA solicitată la
rambursare şi stabilită suplimentar de plată, considerată nelegal de către organele de
inspecŃie fiscală ca fiind nedeductibilă, aferentă următoarelor deconturi:
- Decont nr. ......../........2014, aferent perioadei .........2013 - .........2014,
prin
care s-a solicitat suma de ............ lei şi a fost respinsă la rambursare suma
de ........lei, sumă contestată în totalitate;
- Decont nr. ......../.......2015, aferent perioadei 01.10.2014 - .........2014,
prin
care s-a solicitat suma de ....... lei şi a fost respinsă la rambursare suma de
..........lei, sumă contestată în totalitate
- Decont nr. ......./......2015, aferent perioadei 01.01.2015 - .........2015, prin care
s-a solicitat suma de .......... lei şi a fost respinsă la rambursare suma
de
...... lei, sumă contestată în totalitate;
- Decont nr. ......./......2015, aferent perioadei 01.02.2015- .........2015,
prin
care s-a solicitat suma de .......... lei şi a fost respinsă la rambursare suma
de . . . . . . . . . . le i, c o n t e s t a t ă în l im it a s u m e i d e .......... lei
şi accesoriile aferente, în cuantum de 00 lei, pentru următoarele motive de fapt şi de
drept:
Descrierea situaŃiei de fapt
Contestatoarea a depus la AdministraŃia
FinanŃelor
Publice .........
deconturile de TV A pentru activitatea desfăşurată
şi a solicitat rambursarea de
TV A conform urmatoarelor deconturi de TV A cu optiune de rambursare:
- Decont nr. ......../........2014, prin care se solicita rambursarea sumei de
......... lei, aferent perioadei .........2013 - .........2014 .
- Decont nr. ........../...........2015, prin care se solicită rambursarea sumei
de ....... lei, aferent perioadei 01.10.2014 - .........2014.
- Decont nr. ......./......2015, prin care se solicită rambursarea sumei de ..........
lei, aferent perioadei 01.01.2015 - .........2015.
- Decont nr. ......./......2015,
prin care se solicită rambursarea sumei de
.......... lei, aferent perioadei 01.02.2015 - .........201 5 .
SC XX R SRL este o societate membră a XXXX, una dintre cele mai
reprezentative societăŃi spaniole, activând în sectorul petrol şi gaze la nivel mondial în
peste 50 de Ńări şi având în jur de ........ de angajaŃi.
ActivităŃile de explorare şi producŃie ale XXXX sunt gestionate de către XXX SA
(VV).
În România, XXXX, a decis să intre pe piaŃa petrolieră în parteneriat cu ZZZ SA,
deŃinătoarea a ......perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare, conform Acordului de
concesiune de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră încheiat la data de 12
septembrie 1997 cu AgenŃia NaŃională pentru Resurse Minerale, acord aprobat prin
Hotărârea guvernului nr.287/2000, modificat ulterior prin acte adiŃionale.
În anul 2013, XXXX a înfiinŃat în România patru societăŃi comerciale: XX R , XX
B SRL, XX C SRL şi XX D SRL, pentru fiecare în parte, încheind mai multe acorduri
comerciale.
În data de ....2013, a fost încheiat cu
ZZZ SA
Acordul de Farm Out
(,,AFO"),
prin care XX R a achizŃionat de la ZZZ o cota de participare
indiviza de 49% din drepturile şi obligatiile
născute în baza acordului de
ZZZ rămânând cu o participaŃie de
concesiune în legătura cu perimetrul V R ,
51 %, în baza unui preŃ plătit şi asumării unor angajamente.
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Contestatoarea precizează că preŃul plătit de către XX R SRL către ZZZ pentru
dobândirea unei cote de 49% din drepturile născute în legătură cu concesiunea
perimetrului V R a fost structurat astfel:
- ........... euro plătibil în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
acordului de Farm Out.
- ……… euro pentru fiecare dintre sondele de exploatare construite în perimetrul V
R , în limita a maximum 3 sonde, plătibilă la data la care se demarează lucrările de foraj la
fiecare sondă. În cazul în care se vor fora mai mult de 3 sonde, costurile vor fi împărŃite
conform cotei de participare deŃinute.
- o alocare mai mare pentru XX R SRL a costurilor aferente activităŃilor de
forare pentru fiecare sondă, diferită de cota de participare a XX R SRL de 49%,
dupa cum urmează : (i) până la concurenŃa sumei de ....... euro, ZZZ va plăti
31,4%, iar XX R SRL 68,6%; (ii) orice cost aferent unei sonde de explorare
care depăşeşte ....... euro va fi împărŃit pe baza de pro-rată între părŃi în funcŃie de
cotele de participare deŃinute (respectiv 5 1% de ZZZ şi 49% de XX R SRL).
Conform Acordului de Farm Out, angajamentele asumate de către SC XX R SRL
către ZZZ , în vederea transferului de către ZZZ a cotei de 49% din drepturile dobândite
şi obligaŃiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi
exploatare în perimetrul V R , au o structură dualistă:
- plata preŃului conform art.4.1 din Acordul de Farm Out, respectiv
- obligaŃia de a realiza pe propria cheltuială, anterior demarării lucrărilor de foraj,
activităŃi de interpretare a datelor geologice şi geofizice existente, aşa cum este prevăzut
la art.4.2 din AFO.
Acordul de Farm Out a intrat in vigoare ulterior semnării
sale, ca
urmare a aprobarii de către ANRM prin Ordinul nr. 142/17.09.2013, ZZZ si XX
de explorare şi exploatare a
R SRL devenind astfel co-titulari ai licenŃei
perimetrului V R , dobândind practic un drept de proprietate în cotă de 49%
asupra tuturor bunurilor care vor fi generate din activitatea de exploatare a
perimetrului V R .
Ca urmare a aprobarii Acordul de Farm Out de către ANRM, petenta şi
ZZZ au încheiat la data de ......2013 un Acord de Exploatare în Comun , in
baza căruia contestatoarea a dobandit calitatea de non-operator, iar ZZZ calitatea
de operator.
Acordul de exploatare în comun are ca scop reglementarea aspectelor referitoare
la operaŃiunilor ce urmează a fi derulate de către părŃi, şi anume; drepturile şi obligaŃiile
părŃilor, alocarea costurilor şi profiturilor, modalitate de efectuarea a operaŃiunilor
exclusive, accesul la date, participarea non-operatorului la realizarea operaŃiunilor,
mecanismul de luare a deciziilor.
Petenta precizează că prin decizia de impunere şi raportul de inspectie
fiscală
A.F.P ... au stabilit în mod eronat o obligaŃie fiscală suplimentară de
plată în cuantum de 000 lei (obligatie principală) reprezentand TV A suplimentar
aferent
neacceptarii
la deducere a TVA solicitat la rambursare în perioada de
timp supusă inspecŃiei fiscale, respectiv .........2013 - .........2015.
Suma suplimentară de 0000 lei stabilită de organul de inspecŃie fiscală este
compusă din :
• 0000 lei reprezintând TVA considerat nedeductibilă, aferent achizitiilor de
mărfuri/materiale în custodie de la ZZZ , inspectorii fiscali susŃinând că societatea nu
deŃine documentele necesare înregistrarii acestor mărfuri/materiale în contabilitate ca şi
mărfuri în custodie;
• 000 lei reprezintând TVA colectată
stabilită
suplimentar
aferentă
care ar fi trebuit refacturate
achizitiilor de servicii intracomunitare ale societăŃii şi
de societate către ZZZ într-o cota de 51%;
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• 000 lei reprezintând TVA considerat nedeductibilă, aferent facturii de
avans emisă de ZZZ către societate pentru serviciile lunii martie 2015, şi care a
fost stomată parŃial în luna martie 2015.
Petentea contestă obligaŃii de plată aferente TVA stabilite suplimentar analizând
punctual fiecare decont, raportat la cele reŃinute de organele fiscale în cadrul deciziei de
impunere şi a raportului de inspecŃie fiscală astfel:
Cu privire la suma de 000 lei, reprezentând T.V.A. deductibilă aferentă
perioadei .........2013 - .........2014.
La data de .........2014, petenta a înregistrat în contul 351.10 ,,Materiale privind
investiŃiile aflate în custodie - " Sonda 6500 " un sold debitor în sumă de .....lei. şi
T.V.A. aferentă în sumă de .... lei.
C o n t e s t a t o a r e a menŃionează faptul că a înregistrat în mod corect în
contabilitate activităŃile
prestate de către
ZZZ către societate, inclusiv bunurile
achiziŃionate de către ZZZ în contextul prestării acestor servicii, în baza facturilor
emise de către ZZZ nr. ..../.......2014 si nr. ...../.....2014 .
Cu privire la suma de 000. lei, reprezentând T.V.A. deductibilă aferentă
perioadei 01.10.2014 - .........2014.
La data de .........2014, petenta a înregistrat în contul 351.10 ,,Materiale privind
investiŃiile aflate în custodie - " Sonda 6500 " un sold debitor în sumă de ............ lei.
şi T.V.A. aferentă în sumă de ..... lei.
C o n t e s t a t o a r e a menŃionează faptul că a înregistrat în mod corect în
contabilitate activităŃile
prestate de către
ZZZ către societate, inclusiv bunurile
achiziŃionate de către ZZZ în contextul prestării acestor servicii, în baza facturii nr.
......./..........2014.
Cu privire la suma de 000 lei, reprezentand T.V.A. deductibila aferenta
perioadei 01.01.2015 - .........2015.
La data de ......2015, societatea a inregistrat in contuI 35110 ,,Materiale privind
investitiile aflate în custodie - Sonda 6500" un sold debitor in suma de N lei si T.V.A.
aferenta in suma de N lei.
C o n t e s t a t o a r e a menŃionează faptul că a înregistrat în mod corect în
prestate de către
ZZZ către societate, inclusiv bunurile
contabilitate activităŃile
achiziŃionate de către ZZZ în contextul prestării acestor servicii, în baza facturilor
emise de către ZZZ nr. ......../.....2015 şi ......../............2015.
Cu privire la suma de 000 lei, reprezentand T.V.A. deductibila aferenta
perioadei 01.02.2015 - .........2015.
La data de .........2014, societatea
a inregistrat
in contul 35110
,,Materiale privind investitiile aflate in custodie - Sonda 6500" un sold debitor în
sumă de N lei, aferent facturilor nr......./......2015 si ........../......2015 emise de
către ZZZ cu T.V.A. aferentă în sumă de .... lei.
În legatură cu aceste tranzacŃii contestatoarea susŃine că :
- statutul juridic real al materialelor achizitionate de către ZZZ (considerate de
către AFP ... “mărfuri în custodie") în baza unei documentatii contabile preliminare,
reprezintă ,,materiale pentru investiŃii aflate în custodie, în vederea realizării activităŃilor
asumate de către ZZZ , în calitate de Operator, pentru realizarea
investitiilor, în
conformitate cu prevederile acordului de exploatare în comun .
Mentionează că, în baza art. 3.3 (A) din acordul de exploatare în comun,
,,toate drepturile şi participaŃiile care decurg din şi în baza contractului cu privire la aria
contractată cesionată, toate proprietăŃile comune şi orice hidrocarburi produse în aria
contractată cesionată, sub rezerva respectării termenilor contractului, deŃinute de părŃi
conform cotelor de participare aferente" şi în conformitate cu art.1, sectiunea definiŃii din
acordului de exploatare în comun, prin proprietăŃi comune se înŃelege ,,în orice moment,
toate
sondele,
instalaŃiile, echipamentele, materialele, informaŃiile, fondurile şi
proprietăŃile (altele decat hidrocarburile) deŃinute în scopul utilizării
în cadrul
operaŃiunilor comune".
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În acest sens, precizează că, din punct de vedere contractual, bunurile au
fost în proprietatea XX R în cota de 49%, iar fluxul înregistrarilor contabile evidenŃiat
arată în mod clar că XX R
a avut întodeauna
calitatea de coproprietar al
mărfurilor.
Contestatoarea precizează că a efectuat înregistrarile contabile având în
vedere procedura contabilă (anexa A la Acordul de Exploatare î n comun încheiat cu
ZZZ ), conform căruia
ZZZ emite facturi şi situaŃii finale pentru costurile şi
cheltuielile efectuate în luna calendaristică precedentă, indicând clasificarea
corespunzatoare naturii şi proporŃia din respectivele costuri alocată fiecarei părŃi
contractante;
Ca urmare a procesului anual de inventariere a conturilor, incluzând
confirmarea soldului “InvestiŃie în curs cu ZZZ " s-a reclasificat soldul contului 351 în
"conturi de investiŃii în curs". Având în vedere că societatea foloseşte conturi analitice
distincte pentru diverse elemente capitalizate în valoarea investiŃiei în curs (în oglinda cu
detaliile de la facturile ZZZ ) s-au înregistrat separat reclasificarile identificate prin
notele contabile.
Petenta menŃionează faptul că iniŃial
(până
la data inventarierii
patrimoniului, bunurilor şi valorilor materiale
ale societăŃii), s-au înregistrat în
contabilitate
materialele achiziŃionate
de către
ZZZ în vederea
realizării
investiŃiilor, în conformitate cu prevederile acordului de exploatare în comun ,
ca .materiale în custodie", aceste înregistrări
au fost
efectuate în baza
limitate primite de la
ZZZ până la acea dată (reprezentând
documentaŃiei
facturi şi detalierea costurilor aferentă fiecărei facturi - detaliere denumită de către
ZZZ ,,billing reports", în conformitate cu prevederile acordul de exploatare
în
comun
şi tradusă ulterior în mod imprecis în limba romana ca ,,deconturi de
asociere").
Contestatoarea precizează că organele de inspecŃie fiscală au calculat greşit, ca
nedeductibilă, taxa pe valoarea adăugată, aşa cum se poate observa din Registrul Jurnal
General, în care, iniŃial a fost efectuată o înregistrare contabilă intermediară cu privire la
suma de ......... lei în soldul contului 351, iar conform balanŃei de verificare în soldul
contului 351 apare suma de .......... lei, ambele sume fiind constatate de către A.F.P ...şi
evidenŃiate în RIF rezultând o situaŃie reconciliantă între diferenŃele constatate şi
înregistrările contabile efectuate.
FaŃă de cele prezentate mai sus, petenta susŃine că materialele nu s-au aflat în
nici un moment în gestiunea societăŃii, acestea nefiind predate de către ZZZ către
societate, receptionate de către societate ori deŃinute şi/sau utilizate
de către
societate, ZZZ în calitate de operator, are dreptul, conform acordului de exploatare în
comun, de a detine şi utiliza aceste mărfuri, în scopul îndeplinirii obligaŃiilor sale în
baza acordul de exploatare în comun.
Astfel, urmare a desfăşurării procedurii de inventariere, societatea a corectat
înregistrarile contabile
efectuate
în Registrul Jurnal General şi în balanŃa de
verificare, în sensul modificării lor, pentru a reflecta situaŃia reală cu privire la
mărfurile respective.
Referitor la procedura de inventarierea a patrimoniului bunurilor şi a valorilor
materiale în conformitate cu prevederile Legii nr.82/ 1991, republicată, coroborat cu
prevederile Ordinului 2861/... pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, petenta
precizează că a îndeplinit procedura anuală de inventariere a patrimoniului, bunurilor
şi valorilor materiale ale societăŃii, atât pentru anul financiar 2013,
cât şi pentru anul
financiar 2014, aşa cum rezultă din documentaŃia cu privire la inventariere, dar în cursul
pregătirii situaŃiilor financiare anuale aferente anului financiar 2014 (care include
şi efectuarea procedurii de inventariere), societatea a primit de la
ZZZ o
documentatie suplimentară, în ceea ce priveşte mărfurile achiziŃionate deŃinute şi
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utilizate de către ZZZ , în scopul îndeplinirii obligaŃiilor sale în baza acordului de
exploatare în comun, aferentă inventarierii, de către ZZZ , a mărfurilor în custodie.
Astfel, pentru mărfurile aflate în proprietatea societăŃii(în cotă de 49%, conform
Acordului de exploatare în comun), dar aflate fizic în proprietatea operatorului ZZZ ( sau
a sub-contractanŃilor săi), în scopul deŃinerii şi utilizării acestora de către ZZZ în vederea
îndeplinirii activităŃilor ce-i revin conform AEC, ZZZ avea obligaŃia legală de a inventaria
în liste disticte mărfurile respective şi de a transmite listele respective către SC X R SRL,
în calitatea sa de co-proprietar, conform art.6.1 din AEC.
justificative
suplimentare din
În urma primirii şi analizării documentaŃiei
partea
ZZZ , societatea a reclasificat materialele achiziŃionate de către ZZZ , în
calitatea de operator, în vederea îndeplinirii obligaŃiilor sale din acordul de exploatare în
comun, şi facturate în baza facturilor ataşate, înregistrându-le corect în imobilizări
corporale în curs de executie.
operaŃiuni nu au fost
Referitor la reclasificare, mai precizează că aceste
efectuate ,,în mod tendeŃios" de către societate, ci în vederea îndeplinirii obligaŃiilor
legale anuale ale societatii cu privire la pregătirea situaŃiilor financiare (care includ şi
procedura de inventariere a patrimoniului societatii), în mod independent de iniŃierea şi
derularea controlului fiscal. Reclasificarea constituie o obligaŃie legală şi o iniŃiativă
discreŃionară şi subiectivă a societăŃii, fiind determinată în mod direct de primirea de
către societate, a documentaŃiei suplimentare cu privire la inventarierea de către ZZZ a
mărfurilor ca fiind ‘’mărfuri în custodie".
Referitor la furnizarea documentelor justificative aferente facturilor cu privire la
,,materialele pentru investiŃii aflate în custodie", petenta subliniază faptul că deŃine
documente justificative relevante cu privire la inventarierea corectă a mărfurilor
(ca urmare a recalificării lor)pe care le ataşează la prezenta contestaŃie dupa cum
urmeaza:
- facturile emise de către ZZZ , în baza acordul de exploatare în comun, şi
documentele însoŃitoare(respectiv ,,billing reports" şi desfăşurătorul facturii, ataşate cu
titlu exemplificativ );
- documentele prin care se evidenŃiază procedura de inventariere, efectuată la
nivelul societatii, având în vedere faptul că societatea este (co-)proprietar al acestor
marfuri.
- documentaŃia justificativă cu privire la inventarierea de către
ZZZ a
,,mărfurilor în custodie", în evidenŃele sale contabile.
Referitor la reclasificare contului, aceasta nu poate duce la prezumŃia că
societatea a efectuat înregistrari fără a avea la baza documente justificative, aceste
înregistrari fiind efectuate în urma inventarierii, prin care societatea a calificat corect
faptul ca materialele:
- sunt în folosinŃa ZZZ , în calitate de operator;
- sunt în scopul desfăşurarii
operaŃiunilor
petroliere comune, în baza
acordul de exploatare în comun.
- sunt necesare investiŃiilor în curs,
- nu reprezintă stocuri ce vor fi realizate de către societate (vânzare, producŃie,
prestare de servicii) ,,pe parcursul desfăşurarii normale a activităŃii" aşa cum prevăd
normele contabile în cazul stocurilor.
Petenta consideră că prin procesul anual de inventariere ( cu toate procedurile
pe care le presupune acesta - confirmări de sold, de stoc, corespondenŃa cu
persoanele responsabile pentru anumite procese) s-a confirmat faptul că societatea
deŃine în patrimoniu ,,Imobilizări corporate în curs de execuŃie", corect recunoscute
în contul 231 ,,Imobilizări corporale în curs de execuŃie" şi nu stocuri în custodie
aşa cum eronat au fost contabilizate în contul 351 ,,Materii şi materiale aflate la terti",
urmare căreia s-a procedat la stornarea înregistrarilor
iniŃiale din contul 351
,,Materii şi materiale aflate la terŃi" şi au fost evidenŃiate în contul 231 ,,Imobilizări
corporate în curs de execuŃie", analitic distinct.
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Cu privire la facturile prezentate de societate în vederea justificării cheltuielilor
efectuate şi pentru care se solicită deducerea T.V A, petenta menŃionează faptul ca
societatea a achiziŃionat în fapt , servicii de explorare petroliera (şi nu bunuri) de
la ZZZ , aspect esenŃial în vederea unei corecte încadrari din punct de
vedere a T.V.A, a serviciilor respective, contrar celor susŃinute de organul de control
care susŃine că facturile prezentate de societate în vederea justificării cheltuielilor
efectuate şi pentru care se solicita deducerea T.V.A nu îndeplinesc condiŃiile legale
cu privire la conŃinut, întrucât, societatea ar fi achiziŃionat de la
ZZZ bunuri
(respectiv "materiale in custodie") şi nu servicii, aşa cum rezultă şi din înregistrarile
contabile ale societatii.
Petenta apreciază că susŃinerile organelor de control sunt neîntemeiate,
întrucât facturile corespund realităŃii în ceea ce priveşte serviciile prestate de către
ZZZ în beneficiul societăŃii, având în vedere că acestea fac obiectul acordurilor
contractuale încheiate intre ZZZ şi XX R iar facturile emise de ZZZ au fost
întocmite cu respectarea dispozitiilor
legale aplicabile în materie contabilă şi
fiscală, precum şi în acord cu dispoziŃiile acordurilor contractuale încheiate între
cele doua entităŃi.
Astfel, conform acordurilor încheiate: în
data de .....2013 acordul Farm-Out,
iar în data de ......2013 Acordul de Exploatare în Comun, obiectivul principal al
acestora este organizarea operaŃiunilor petroliere desfăşurate în perimetrul V R .
În sensul celor de mai sus, petenta precizea ză că prin Acordul de
Exploatare in Comun,
ZZZ şi societatea au stabilit
atât calitatea
ZZZ de
operator, precum şi competenŃele acestuia pentru scopul proiectului.
În calitatea de operator, ZZZ este partea care are obligatia de a realiza efectiv
activitătile necesare operaŃiunilor de explorare fiind responsabilă pentru gestionarea
şi controlul zilnic al activitatilor de explorare şi pentru implementarea deciziilor luate
in cadrul proiectului de către Comitetul Operativ (desemnat ca organ decizional
pentru scopul proiectului conform acordurilor contractuale mentionate), astfel:
- ,,va deŃine toate drepturile, funcŃiile şi obligaŃiile Operatorului care decurg în baza
contractului în ceea ce priveşte aria contractată cesionată şi va fi responsabil în mod
exclusiv şi va desfăşura toate operaŃiunile comune.";
- ,, va plati la timp şi va stinge toate obligaŃiile şi cheltuielile suportate în
legatură cu Operatiunile comune ...
";
- ,,va îndeplini obligaŃiile operatorului conform Contractului, inclusiv, dar fără a
se limita la întocmirea şi furnizarea de rapoarte, evidenŃe şi informaŃii după cum poate
fi necesar în baza Contractului";
- ,,va avea, în conformitate cu hotărârile Comitetului operativ, dreptul exclusiv
şi obligaŃia de a reprezenta părtile în toate relaŃiile cu Guvernul în legatură cu toate
aspectele care decurg din contract şi operaŃiunile comune";
- ,,în cuprinsul contractelor cu contractanŃi independenti care urmează a se
încheia în numele şi pe contul acestuia, se va obliga să respecte, în masura în care
este posibil din punct de vedere practic şi în maniera considerată potrivită de Operator,
următoarele principii: (a) se va stabili ca acei contractanti pot pune in executare
contractele respective numai în ceea ce îl priveşte pe operator";
Pe cale de consecinŃă, petenta menŃionează că dispozitiile
exprese ale
Acordului
de Exploatare în Comun indică în mod neechivoc faptul că activitatea
operatorului ZZZ faŃă de societate pentru realizarea proiectului constă într-o activitate
economică complexă, reglementată atât prin lege, cât şi prin acordul de voinŃă dintre
părŃile ZZZ şi societate, constând în esenŃa, în prestarea unui serviciu complex în
scopul realizării obiectului concesiunii petroliere şi anume explorarea, dezvoltarea şi
exploatarea petrolieră în perimetrul V R.
Conform Acordului de Exploatare în Comun, în scopul realizării obligaŃiilor ce
intră în atribuŃiile sale, ZZZ are dreptul de a contracta servicii şi produse de la terŃe
părŃi (contractanŃi independenŃi) pentru realizarea operaŃiunilor petroliere. În acest caz şi
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pentru realizarea obligatiilor sale, operatorul contractează în nume propriu şi pe contul
său aceste obligaŃii, fără ca acest lucru să implice obligaŃia revânzării sau respectiv a
refacturării costurilor livrabilelor către non-Operator.
Aceste achizitii nu implică livrari de bunuri (materiale) sau prestări de alte servicii
individuale către societate şi nici obligaŃia ZZZ de a refactura către societate asemenea
costuri în mod distinct. Alocarea costurilor între ZZZ şi societate, aşa cum acestea sunt
generate de operaŃiunile petroliere realizate în cadrul proiectului, este efectuată în
acord cu mecanismul convenit între ZZZ şi societate prin Acordul de Exploatare
în Comun. Astfel, în virtutea operatiunilor pe care le desfaşoară în calitate de operator,
ZZZ alocă o cota parte din cheltuielile efectuate în scopul operatiunilor Comune
ce fac obiectul proiectului către XX R , conform cotei de participare deŃinute de
societate (49%), în conformitate cu prevederile Acordului Farm Out.
În calitatea sa de non-Operator, petenta precizează că are dreptul de a
exercita controlul şi supervizarea activităŃilor operatorului, cu respectarea standardelor
de calitate şi încadrarea în bugetul agreat de părŃi, având obligaŃia ca în schimb să
finanŃeze activităŃile de explorare, corespunzator cotelor convenite cu ZZZ . Petenta
menŃionează că alocarea cotei de participare din investiŃia realizată în perimetrul V R
prin facturi lunare emise de către ZZZ , nu reprezintă livrari de bunuri şi prestări de
servicii individuale, concomitent cu livrările de bunuri şi prestările de servicii
contractate direct de către s o c i e t a t e .
În concluzie petenta subliniază că operatorul nu a furnizat materiale şi nu a
transferat către societate dreptul de a dispune de materiale ca şi proprietar. Materialele şi
servicile contractate de ZZZ în scopul realizării operaŃiunilor petroliere potrivit dispoziŃiilor
acordului de exploatare în comun sunt fie consumate, ori încorporate în lucrările de
investiŃie în curs. Materialele nu au fost cumparate de operator pentru a fi revândute către
societate iar societatea nu a intrat vreodată în posesia efectivă a acestora şi nici nu a avut
dreptul de a dispune efectiv de ele cu prerogativele unui proprietar deplin.
Referitor la rambursarea TVA aferentă facturilor ZZZ petenta apreciază că
prestatiile efectuate de
ZZZ catre societate, în acord cu dispozitiile Acordului de
Exploatare în Comun, reprezintă un aspect esenŃial în vederea unei corecte
încadrari din punct de vedere a T.V.A a servicii respective, întrucat proiectul se afla
în faza de explorare şi la acest moment societatea nu obŃine venituri din exploatarea
hidrocarburilor, ci realizează activităŃi de investiŃie pentru care suportă numeroase
cheltuieli asumate contractual prin acordul Farm Out.
Societatea îndeplineşte condiŃiile prevăzute de Codul fiscal pentru exercitarea
dreptului de deducere a T.V.A. în legatură cu serviciile de explorare primite de la
operator. Conditiile pentru deductibilitatea T.V.A. sunt prevazute la art. 145 alin. (2) şi
146 alin. (1) din Codul Fiscal conform cărora orice persoana impozabilă are dreptul
să deducă taxa aferenta achizitiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul unor
operaŃiuni taxabile conform art. 145 alin. (2) din Codul Fiscal.
Conform art. 146 alin. (1) din Codul fiscal pentru exercitarea dreptului de
deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiŃia ca pentru
taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmeaza să îi fie
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie prestate în beneficiul său de
către o persoană impozabilă, să deŃină facturi emise în conformitate cu prevederile
art.155, facturi care au fost puse la dispoziŃia organului de control însoŃite de situaŃii de
lucrări (sub forma
unor documente intitulate ,,deconturi de asociere"), în acord cu
dispozitiile art.134^1 alin,(7) din Codul fiscal.
În concluzie, contractele încheiate între părŃi (Acordul de Exploatare în Comun şi
Acordul de Farm-Out) precum şi documentele justificative menŃionate, demonstrează atât
realitatea prestării serviciilor de explorare de către ZZZ , cât şi faptul că serviciile
achiziŃionate sunt destinate utilizarii în folosul operaŃiunilor societăŃii care conferă astfel
dreptul la deducerea T.V.A.
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În plus faŃă de aceste documente care, conform Codului fiscal, sunt necesare şi
suficiente pentru a justifica dreptul de deducere a T.V .A, în legatura cu serviciile de
explorare prestate de ZZZ , contestatoarea precizează că deŃine situaŃii centralizatoare
cu toate achiziŃiile realizate de ZZZ în vederea desfăşurării operaŃiunilor de explorare,
precum şi copii ale facturilor emise de subcontractorii operatorului .
Petenta precizează că dreptul de deducere a T.V.A. se exercită în condiŃiile
art.145 şi art. 146 din Codul fiscal şi nu poate fi limitat prin impunerea unor condiŃii
suplimentare, care nu sunt expres prevazute de Titlul VI din Codul fiscal.
În contestaŃie se menŃionează de către petentă că atât timp cât ZZZ nu livrează
bunuri către societate , organul de inspecŃie fiscală nu poate condiŃiona exercitarea
dreptului de deducere a TVA , de prezentare pe facturi a unor informaŃii care nu sunt
relevante pentru tranzacŃia în cauză.
Contestatoarea precizează că aşa cum rezultă din legislaŃia internă, cea la nivel
UE şi din jurisprudenŃa CJUE, aspectele contabile sunt absolut irelevante pentru existenŃa
şi exercitarea dreptului de deducere a TVA şi dacă, s-ar admite că societatea nu şi-a
îndeplinit anumite obligaŃii conform legislaŃiei contabile din Romania, acest fapt nu ar
constitui un temei legal care să nu permită societăŃii să beneficieze de dreptul de a
deduce TVA pentru partea de investiŃie constând în materiale achiziŃionate de ZZZ .
Referitor la TVA nedeductibilă stabilită de organul de inspecŃie fiscală petenta
precizează că abordarea nu este consecventă, nu este fundamentată pe considerente
legale şi contractuale aplicabile speŃei în discuŃie, nefiind luată în considerare baza legală
şi substanŃa operaŃiunilor economice.
Petenta invoca în susŃinerea argumentelor prezentate, decizia Curtii de Apel
Bucuresti, sectia a VIII-a Contencios Adrninistrativ şi Fiscal, reflectată în Sentinta civilă
nr. 857 dată în cadrul şedinŃei publice din data de 14.03.2014 în dosarul nr.7658/2/2012
(SC Nidera Romania SRL împotriva ANAF). Curtea de Apel a analizat dacă revederile
legislaŃiei europene (Directiva de TVA ) permit condiŃionarea exercitării dreptului de
deducere a TVA de respectarea reglementărilor de natură contabilă care nu sunt
menŃionate în cuprisul Directivei de TVA, considerând nelegală decizia organului de
soluŃionare a contestaŃiei de a nu permite acordarea dreptului de deducere a TVA în
condiŃiile în care nu au existat constatari cu privire la substanŃa tranzacŃiilor efectuate, ci
doar anumite vicii de formă ale documentelor justificative, menŃionând faptul că o astfel
de abordare "contravine jurisprudenŃei constante a CJUE, conform căreia, informaŃiile ce
trebuie incluse în facturi nu trebuie să reprezinte un factor determinant în acordarea
dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata atât timp cât alte elemente pot să
ateste relaŃia comercială dintre participanŃii la tranzactie. Aceasta jurisprudenŃă este
obligatorie pentru Romania de la data aderării şi trebuie aplicată prioritar."
Petenta consideră că din reconcilierea sumelor considerate de către organul de
inspecŃie fiscală ca fiind nedeductibile şi evidenŃa fiscală şi contabilă a societăŃii, reiese
faptul că organul de inspecŃie fiscală a stabilit incorect tratamentul TVA pornind de la
tratamentul contabil al operaŃiunilor, fără a face o analiză integrată, holistică şi relevantă
cu privire la existenŃa şi dreptul de a exercita deducerea TVA conform codului fiscal,
bazându-se pe sume ce nu mai sunt consemnate în balanŃa finală a lunii dec.2014.
FaŃă de cele prezentate mai sus se menŃionează de către petentă că suma de
000 lei, nu este consemnată în jurnalul lunii decembrie 2014, deoarece reprezintă o
înregistrare contabilă intermediară de reclasificare din contul 231 în contul 351 cu ocazia
confirmării de către ZZZ că aceasta reprezintă materiale pentru investiŃii aflate în
custodie. Ulterior, se menŃionează, că suma a fost recalculată la ........ lei, iar suma de
........ lei reprezintă bunuri de folosinŃă îndelungată din situaŃia de lucrări ( decont de
asociere) aferentă lunii decembrie 2014 şi trebuia să figureze în analitic distinct cont 231
deoarece nu reprezintă – materiale pentru investiŃii în custodie.
În ceea ce priveşte suma de 000 lei, aferentă facturării de servicii în luna
decembrie 2014 şi înregistrată în Jurnalul de cumpărări al lunii ianuarie 2015, pentru care
societatea nu şi-a exercitat dreptul de deducere prin Decontul de TVA aferent lunii
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decembrie 2014, în mod eronat organul de inspecŃie fiscală au considerat că societatea
nu are drept de deducere .Astfel, organul de inspecŃie fiscală nu numai ca a anulat în
mod nelegal dreptul de deducere pentru suma de N lei aferenta lunii ianuarie 2015,dar a
dublat aceasta suma nedeductibila ca urmare a unei erori de interpretare a sumelor din
contabilitate.
Petenta, concluzionează faptul că, raŃionamentul organului de inspecŃie fiscală
este contradictoriu şi nu poate să dovedească că, Operatorul, realizează o prestaŃie unică
în
beneficiul societăŃii reprezentând un serviciu complex de natura serviciilor de
explorare, iar detaliile care însotesc aceasta factura au menirea de a prezenta structura
pretului acestui serviciu, şi deci, raŃionamentul a fost fundamentat pe o întelegere greşită
şi incompletă a realitatii comerciale şi a specificităŃii industriei în care contestatoarea
activează.
Referitor la constatările organului de inspecŃie fiscală în care se precizează că
societatea a utilizat în mod eronat – deconturile de asociere - anexate la facturi ZZZ şi nu
a respectat prevederile Ordinului 3512/2008 privind documentele financiar contabile,
petenta precizează că decontul de asociere este un deviz şi că este anexă la facturile
întocmite de către ZZZ , neavând obligaŃia emiterii unui aviz de însoŃire a mărfii, deoarece
operatorul a facturat contravaloarea prestărilor de servicii de explorare, la baza căreia se
află componentele de cost înregistrate de operator, printre care şi componenta constând
în materiale. Materialele sunt în folosinŃa operatorului, dreptul de folosinŃă nu a fost
transferat societăŃii şi nu se poate considera ca societatea avea obligaŃia de a întocmi
avize de însoŃire a mărfii.
Referitor la reclasificarea mărfurilor din contul 351 – Materii şi materiale aflate la
terŃi în contul 231 – Imobilzări corporale în curs de execuŃie se precizează de către
petentă că a fost efectuată de către societate ca parte a procesului de inventariere a
patrimoniului societăŃii, ca urmare a primirii din partea ZZZ a documentelor cu privire la
inventariere.
Referitor la constatările organului de inspecŃie fiscală că, în fapt, materialele nu sau aflat in gestiunea societatii, acestea nefiind în nici un moment predate de către ZZZ
către societate, receptionate de către societate ori detinute şi/sau utilizate de catre
societate, ZZZ , în calitate de operator, are dreptul, conform acordului de exploatare în
comun, de a detine şi utiliza aceste mărfuri, în scopul îndeplinirii obligatiilor sale in baza
acordului de exploatare în comun.
Astfel, conform reglementărilor contabile aplicabile, contestatoarea menŃionează
că a primit şi a depus, în justificarea deŃinerii dreptului său de proprietate (in cota de
49%) asupra mărfurilor, documentele justificative ale ZZZ , aceste marfuri fiind
achizitionate de către ZZZ în calitate de operator, în scopul furnizării către societate a
serviciilor complexe petroliere, în baza acordului de exploatare în comun (şi nu reprezintă
o livrare de bunuri). Pentru a reflecta realitatea, în baza documentelor justificative
primite de la ZZZ , petenta precizează că a reclasificat – „mărfurile în custodie" ca fiind
imobilizari corporale în curs de executie" având în vedere data primirii documentelor
relevante reclasificarii şi nu a înregistrat co-proprietatea asupra mărfurilor într-o
tranzactie bilaterală de vanzare - cumparare cu ZZZ , ci ca urmare a detinerii cotei de
49% în proiect,
conform prevederilor acordului de exploatare în comun, deci coproprietatea a fost dobandita simultan cu ZZZ .
Cu privire la suma de 000 lei [........lei + ....... lei + ..... lei + ... lei)]
aferente ne-facturării de către X SRL a cotei părti de 51% aferente serviciilor
intracomunitare achizitionate de la aflliati săi (XXSA şi XX SA) în conformitate cu
Acordul de Operare în Comun, aferentă perioadei .....2013 – ........2015, petenta
precizează că a încheiat, în calitate de Non-Operator, Acordul de Exploatare în Comun
cu Operatorul ZZZ , prin intermediul caruia, se desfăşoară acŃiunile statuate în baza
contractului cu privire la aria contractata cesionata, inclusiv, dar fără a se limita la,
explorarea în comun, evaluarea, dezvoltarea, producŃia şi înstrăinarea hidrocarburilor
provenite din aria contractata cesionata, stabilirea cote-părŃi cuvenite la punctul de
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livrare, inclusiv dezafectarea şi abandonarea operatiunilor comune şi a operaŃiunilor
exclusive.
Referitor la transferul de către ZZZ a unei cote de 49% din drepturile dobândite
şi obligaŃiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si
exploatare in perimetrul V R, pe t en t a me nŃ ion e a za c a si-a asumat doua obligatii
principale:
- Plata preŃului, conform acordului de Farm Out,
- ObligaŃia de a realiza pe propria cheltuială, anterior demarării lucrărilor de
foraj, activităŃi de interpretare a datelor geologice şi geofizice existente în vederea
creşterii probabilităŃii de a identifica şi valorifica locaŃiile cu potenŃial petrolifer.
Cu privire la
asumarea individuala
a costurilor de mai sus, petenta
menŃionează că societatea va plăti şi suporta aceste costuri, fără a avea nicio limitare
în raport cu operatorul ZZZ ca partener contractual, cu privire la selectarea furnizorilor,
aprobarea costurilor şi ritmul efectuării lucrărilor.
De asemenea, precizează că în baza contractelor încheiate cu afiliaŃii săi XX L
SA şi XX M SA, societatea a achiziŃionat următoarele tipologii de servicii necesare uzului
propriu şi anume: servicii geofizice; interpretare geofizică; servicii petrofizice; modelare
date sector; servicii geologice; modelare statică geologică; portofoliu; servicii tehnice de
explorare; grup de servicii de inginerie pentru producŃie şi echipamente; interpretare test
de producŃie; studii de inginerie; studiu câmpuri petroliere; inspecŃii şi revizii tehnice;
dezvoltare tehnică; proiectare puŃ; asistenŃa planuri de dezvoltare; aspecte privind
sănatatea, siguranŃa, mediul şi reglementarile; economie; studiu de piaŃă; asistenŃa
competenŃe de negociere; sprijin comercial; evaluare contract achiziŃie; prelucrare date
digitale; scanare seismică şi vectorizare; camere de date; servicii IT prin intermediul
ITSD; prelucrare şi procesare date seismice, servicii ce au fost facturate de
către afiliaŃii XX L SA şi XX M SA .
Costurile cu activităŃile de natura tehnică, comerciala şi administrativa pe care
le angajează societatea de la afiliaŃii săi, asumate contractual în baza acordului de
Farm Out, au inclusiv rolul obŃinerii celor mai concludente informaŃii pentru sprijinirea
procesului de luare a deciziilor în cadrul comitetului operativ, bazate pe propriile
sale criterii, independente de cele ale operatorului, astfel încât, necesitatea angajării în
mod independent
şi în interes propriu a acestor costuri de către non-Operator
constituie în primul rând o obligaŃie contractuală asumată pentru buna desfasurare a
proiectului din Romania.
Petenta menŃionează că în calitate de non-operator, a achizitionat de la părtile
sale afiliate (XX L SA si XX M) servicii tehnice, informatice, reprezentând
contravaloarea salariilor şi remuneratilor personalului tehnic şi specializat angajat al
societăŃilor afiliate, aceste cheltuieli ar fi fost atribuibile operaŃiunilor comune şi ar fi trebuit
refacturate ZZZ într-o cotă de 51% care ar fi trebuit în prealabil aprobat de către
Comitetul Operativ prin Programul si Bugetul comun si serviciile sa fi fost solicitate
de catre operatorul ZZZ .
Petenta precizează că nu au existat în perioada supusă inspecŃiei, angajaŃi ai nonoperatorului (XX R )care să fie detaşaŃi la ZZZ , în calitate de operator, în conformitate cu
prevederile art. 4.3 din acordul de exploatare în comun în scopul controlului activităŃilor de
explorare desfăşurate în perimetrul V R şi nici nu a pretins niciodată ca ar fi uzitat de
procedura prevazută la art. 4.3 din acordul de exploatare în comun.
Dacă procedura detaşării ar fi fost urmată, ar fi trebuit să existe o solicitare a
ZZZ în acest sens, or aceasta solicitare nu există, deci angajatii XX L nu au fost
niciodată detaşati în sensul art.4.3 din acordul de exploatare în comun.
Se mai precizează de către contestatoare că activitatea acestor angajati ai XX L
era absolut necesară pentru ca X să-şi îndeplinească obligatiile pe care si le-a asumat
contractual şi pentru că reprezentanŃii societăŃii in comitetul operativ să ia decizii
de business în mod informat, corect şi în beneficiul XX R .
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Petenta consideră că din documentele justificative anexate facturilor de servicii
emise de societăŃile afiliate rezultă că au fost facturate costuri pentru personalul propriu
angajat al persoanelor afiliate (si nu pentru reprezentantii Comitetului Operativ), aceste
persoane nefiind detaşate în Romania iar organul de inspecŃie fiscală nu a înŃeles
modalitatea în care societatea îşi desfaşoară activitatea.
Se mai precizează de către petentă că serviciile tehnice şi studiile efectuate de
persoanele afiliate nu sunt atribuibile operatiunilor comune deoarece societatea
desfăşoară în comun activităŃi cu ZZZ doar la sondele R , neavând şi alte operatiuni, iar
din analiza documentelor justificative singura activitate a societăŃii este circumscrisă
drepturilor şi obligaŃiilor contractuale generate de Acordul de Concesiune, acordul de
Farm Out şi acordul de exploatare în comun, serviciile prestate de către XX L au o
legatura cu activitatea desfăşurata în perimetrul V R , dar nu sunt atribuibile operatiunilor
comune, deci nu pot fi considerate operatiuni comune şi suportate de către părŃi în cotele
agreate contractual.
Cu privire la dreptul de deducere a TVA în sumă de .... lei, aferentă facturii
emise de ZZZ , reprezentând avans servici martie, ulterior stornata prin factura ....../
.....2015 în luna martie 2015, petenta precizează că niciuna din cele doua societăŃi nu
aplică sistemul TVA la încasare.
Mentionează că " exigibilitatea intervine la data încasarii avansului" dacă
avansul se încasează înainte de data emiterii facturii de avans şi acest aspect este
valabil pentru ZZZ , niciun caz pentru X SRL.
Contestatoarea consideră că susŃinerea oraganelor de inspecŃie fiscală, referitor
la acest aspect, nu este corect prezentată deoarece se face o confuzie între obligaŃia
ZZZ de a colecta TVA la data încasarii avansului, dacă acesta este înainte de data
emiterii facturii şi dreptul XX R SRL de a deduce TVA la data facturii de avans şi nu la
data plăŃii acestei facturi.
În plus, faŃă de cele de mai sus, considerăm că motivarea respingerii la
rambursare a TVA pe baza unor documente emise în afara perioadei supusă verificarii
(din luna martie 2015), nu este legala, pentru faptul că face referire la o singura factură
primită de XX R SRL, cea de stornare a facturii de avans, fără a lua în considerare,
eventual, a întregului set de documente avute în vedere la întocmirea decontului de TVA
pentru luna martie 2015.
Prin susŃinerile prezentate XX R SRL a exercitat în mod corect şi legal dreptul
de deducere a TVA din factura de avans nr....... din ......2015 în conformitate
cu
prevederile art.146 alin (1) lit a Cod fiscal care prevede că:
,, Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila
trebuie să îndeplinească urmatoarele condiŃii:
a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori
urmează sa îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în
beneficiul sau de către o persoană impozabilă, să deŃină o factura emisă în conformitate
cu prevederile art.155, precum şi dovada plătii în cazul achiziŃiilor efectuate de către
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, respectiv de către
persoanele impozabile care achiziŃioneaza bunuri/servicii de la persoane impozabile în
perioada în care aplică sistemul TVA la incasare;"
În baza argumentelor prezentate contestatoarea solicită admiterea la rambursare
a sumei de 000 lei din decontul de TVA nr......... din .........2015, sumă ce a fost respinsă
la rambursare de organele de inspectie fiscală.
Petenta precizează că decizia de impunere a fost emisa cu încălcarea
prevederilor legale de ordin procedural a fost emisă cu nerespectarea dispozitiilor art.43
alin (3) din Codul de Procedura Fiscala, întrucat nu cuprinde o motivare în fapt şi în
drept.
Conform art.87 din Codul de Procedura Fiscală, "Decizia de impunere trebuie
să cuprindă, pe lânga elementele prevăzute la art.43 alin (2), şi categoria de impozit,
taxă, contribuŃie sau altă sumă datorată bugetului general consolidat, baza de impunere,
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precum şi cuantumul acestora, pentru fiecare perioada impozabila", iar art.43 alin (2) pct.
c din Codul de Procedura Fiscala statueaza urmatoarele: "Actul administrativ fiscal
cuprinde urmatoarele elemente: e) motive le de fapt; f) temeiul de drept (..)"
În cazul de faŃă, petenta motivează că temeiul legal indicat de organul fiscal
este constituit de:
- art.129 alin. (1)63 din Codul Fiscal care mentioneaza că sunt caracterizate ca
şi prestare de servicii orice operaŃiune ce nu constituie livrare de bunuri;
- art. 133 alin.(2)64 din Codul Fiscal care statueaza care este locul prestarii
serviciilor pentru serviciile prestate intre persoane impozabile;
- art. 140 alin (1)65 din Codul Fiscal care apreciaza care este cota standard
aplicabilă operaŃiunilor taxabile;
- art 146 alin (1) lit a. 66 prevede care sunt documentele justificative ce trebuie
avute in vedere de contribuabil în vederea justificarii dreptului de deducere.
- art. 150 alin (2)67 din Codul Fiscal care apreciaza cine este persoana obligată
la plata taxei pentru serviciile achiziŃionate de la furnizori intra comunitari;
- art. 155 alin (19)68 statuează care sunt elementele minimal obligatorii ce
trebuie inserate într-o factura;
- art. 155 alin (2)69 statuează procedura de efectuarea plăŃilor către Bugetul de
stat;
În speŃa de faŃa, petenta consideră că sanctiunea nemotivarii actului
administrativ fiscal trebuie sa fie nulitatea acestuia, deoarece prin faptele sale organul
fiscal a incalcat drepturile Societatii.
Motivarea în fapt a deciziei de impunere emisă are un caracter sumar, ce
pune sub semnul întrebării însăşi existenta motivarii şi îndeplinirea de către
organul fiscal a obligaŃiei ce îi revine în virtutea dispoziŃiilor legale mai sus
citate.
nu a analizat
Mai
mult, contestatoarea precizează că organul fiscal
documentele justificative puse la dispozitie de catre societate, documente ce
constituie mijloace de proba şi în privinŃa cărora dispoziŃiile art. 64 din Codul de
Procedură Fiscală, respectiv art.102 alin (1) din Normele Metodologice impun luarea în
considerare în vederea stabilirii situatiei de fapt şi a obligaŃiilor suplimentare.
II.Prin Decizia de impunere nr.F-......./.....2015 privind obligaŃiile fiscale
suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală emisă în baza Raportului de
inspecŃie fiscală nr. F- ......../........2015, referitor la aspectele contestate, organele de
inspecŃie fiscală au consemnat urmatoarele:
Taxa pe valoarea adaugata
Perioada supusă inspectiei fiscale: .........2013 -.........2015 .
Verificarea taxei pe valoarea adaugata s-a efectuat în conformitate cu :
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Codul Fiscal
cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar - contabile de
catre persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata.
InspecŃia fiscală s-a efectuat pentru perioada : .........2013 - .........2015, ca urmare
a depunerii, în termen la Administratia Finantelor Publice ......., a deconturilor de TVA, prin
care societatea a solicitat la rambursare soldul sumei negative, pentru activitatea
desfăşurată, astfel:
- decont nr. ........ - 2014/........2014 prin care se solicita suma de 000 lei aferentă
perioadei .........2013 - .........2014.
- decont nr. ..... - 2014/.........2015 prin care se solicita suma de 000 lei aferentă
perioadei 01.10.2014 - .........2014.
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- decont nr. ........ - 2015/.......2015 prin care solicita suma de 000 lei; aferentă
perioadei 01.01.2015 - .........2015.
- decont nr. ......... - 2015/ ........2015 prin care solicita suma de 000 lei aferentă
perioadei 01.02.2015 - .........2015 .
Organul de inspecŃie fiscală precizează că au fost verificate următoarele
documente:
- statutul societăŃii şi modificările ulterioare, din care rezultă că operaŃiunile efectuate
în perioada verificata se încadreaza în obiectul de activitate declarat, respectiv:" Extractia
petrolului brut (Cod CAEN 0610)",
- contractele încheiate cu furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii;
- jurnalele de cumpărari în care sunt înscrise documentele justificative în baza
cărora s-a dedus taxa pe valoarea adaugata ;
- jurnalele de vânzări în care sunt înscrise documentele justificative în baza cărora
s-a colectat taxa pe valoarea adaugata ;
- facturile fiscale şi alte documente justificative din care rezultă taxa pe valoarea
adaugată pentru perioada supusă inspectiei fiscale ;
- balanŃele de verificare şi modul de înregistrare în evidenŃa contabilă a
documentelor întocmite şi primite de contribuabil, pentru perioada supusă inspecŃiei fiscale ;
- deconturile privind taxa pe valoarea adaugata; - registrul jurnal, notele contabile.
- documente de plata ( societatea fiind cu TVA la încasare în perioada .........2013 01.04.2014.
Pentru perioada verificata - .........2013 – .........2015, societatea a depus în
termenul prevăzut de legislaŃia în vigoare Deconturile de TVA, Declaratiile informative
privind livrarile/ prestarile şi achiziŃiile efectuate pe teritoriul naŃional - cod 394, DeclaraŃia
recapitulativă privind livrarile/achiziŃiile intracomunitare de bunuri şi prestările de servicii
intracomunitare'' - cod 390.
Organul de inspecŃie fiscală a verificat datele înscrise in declaratiile informative
cod 394 depuse de contribuabilul supus inspectiei fiscale, precum şi neconcordantele
aferente livrărilor/prestărilor şi achiziŃiilor declarate de contribuabilii - parteneri ai acestuia.
Din verificarea datelor inscrise în declaratiile informative a rezultat ca
neconcordantele existente pentru perioada verificata sunt de natură să modifice
constatările echipei de inspecŃie.
În acest sens, s-a întocmit adresa nr. ........../.........2015 prin care s-a solicitat de la
Serviciul Municipal de Informatii Fiscale din cadrul DGRFP- ... detalii privind livrarile/
achizitiile intracomunitare de bunuri şi prestările de servicii intracomunitare, precum şi lista
neconcordanŃelor constatate între informatiile raportate prin VIES ca fiind efectuate de
către contribuabili din alt stat membru şi cele declarate de contribuabil prin Declaratiile
recapitulative. Prin adresa de raspuns nr........../...........2015 emisa de Serviciul Municipal
de Informatii Fiscale din cadrul DGRFP-.....au rezultat neconcordante ce provin din:
- diferenŃe de curs valutar;
- raportarea în perioade fiscale diferite;
Pentru perioada controlata societatea este înregistrata în Registrul Operatorilor
Intracomunitari de la data de 28.08.2014.
Organul de inspecŃie fiscală a constatat ca societatea a efectuat achizitii
intracomunitare de servicii fără a fi înregistrată în Registrul operatorilor intracomunitari
(anterior datei de 28.08.2014), fapt ce constituie contraventie conform art. 219^2 alin (1)
din OG 92/2003, republicată, privind Codul de Procedură Fiscală şi se sancŃionează cu
amendă contravenŃională conform art. 219^2 alin (2) din OG 92/2003, republicată, privind
Codul de Procedura Fiscala. Astfel în urma inspecŃiei fiscale, societatea a fost sancŃionată
contraventional cu suma de ..... lei conform Procesului verbal de constatare şi sancŃionare
a contravenŃiilor seria A/... nr. ......./............2015.
De asemenea, organul de inspecŃie fiscală a constatat că societatea nu a
prezentat documente justificative pentru operaŃiunile efectuate şi nu le-a înregistrat la
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perioada la care se referă, respectiv documente de achizitie mărfuri in custodie, facturi din
anul 2013 înregistrate în jurnalul de cumpărări al anului 2014.
Organele de inspecŃie fiscală au constatat că în anul 2013, între SC XX R SRL, în
calitate de cesionar şi SC ZZZ SA în calitate de cedent au fost încheiate urmatoarele
contracte :
- Contractul de Farm Out pentru aria contractanta « P..... P...... V R », încheiat în
data de ....... 2013 ,
- Contractul de exploatare în comun pentru aria contractantă cesionată «P..... V
R», prin care SC
ZZZ SA a cesionat SC XX R SRL o cota de participare de 49%,
deŃinută de SC
ZZZ SA în baza Acordului de Concesionare din data de 12 septembrie
1997, încheiat între AgenŃia NaŃională pentru Resurse Minerale şi Societatea NaŃionala a
Petrolului ( predecesoarea ZZZ SA). Concesiunile şi transferul cotei de interes menŃionate
includ toate drepturile şi obligaŃiile asociate acestei 49% cota de interes indiviza.
Prin Contractul de Farmout, în considerarea cesiunii cotei de interes indivize mai
sus menŃionate, se menŃionează urmatoarele:
ZZZ : 51%
XX: 49% Total : 100%
Referitor la acordul de exploatare în comun privind Aria Contractată cesionată «
P..... V R » , se prevăd urmatoarele:
- Articolul 3 - Sfera de aplicare:
- Pct. 3.1 ,,Obiectul prezentului Acord este de a stabili drepturile şi obligatiile
părtilor în legatură cu operaŃiunile desfăşurate în baza contractului cu privire la Aria
contractantă cesionată, inclusiv, dar fără a se limita la, explorarea în comun, evaluarea,
dezvoltarea, producŃia şi înstrăinarea Hidrocarburilor provenite din Aria contractantă
cesionată, stabilirea Cotei-părti cuvenite la punctul de livrare, inclusiv dezafectarea şi
abonarea operaŃiunilor comune sau a operaŃiunilor exclusive”
- Pct. 3.2 ,,cota de participare a părŃilor la data intrării în vigoare este următoarea :
ZZZ : 51% ( cincizecişiunu la sută)
XX: 49% (patruzecişinouă la sută)
TOTAL : 100% ( sută la sută) “
- Articolul 4 .Desemnarea operatorului :
,, ZZZ este desemnată în calitatea de operator şi este de acord să acŃioneze în
aceasta calitate în baza prezentului Acord şi a Contractului.”
În conformitate cu prevederile art. 34 alin (1) din Legea petrolului şi a gazelor
naturale nr. 238/2004 prin care se specifica : « Titularul unui acord petrolier poate transfera
altei persoane juridice drepturile dobândite şi obligaŃiile asumate, numai cu aprobarea
prealabilă scrisă a autoritatii competente », prin adresa nr. ....din data de .....2015 emisă
de Administratia Finantelor Publice ........ transmisa Agentiei Nationale de Resurse
Minerale se solicita informatii pentru ariile contractate concesionate de
ZZZ SA către
SC XX R SRL.
Prin adresa de răspuns nr. ..../.......2015 transmisă de AgenŃia Nationala pentru
Resurse Minerale înregistrată la Administratia Finantelor Publice ....... sub nr.
....../14.05.2015, a fost transmis Ordinul nr. 142/17.09.2013 privind transferul unei cote de
49% din drepturile dobândite şi obligaŃiile asumate prin Acordul de concesiune de
explorare - dezvoltare - exploatare petroliera în perimetrul V R aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 287/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176/2000 şi
modificat ulterior prin Actul aditional nr. 1 aprobat prin HG nr. 1928/10.11.2004, în care
sunt specificate urmatoarele :
« Articolul1 - Se aproba transferul unei cote de 49% din drepturile dobândite şi
obligaŃiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare
în perimetrul V R, aprobat prin HG nr. 287/2000 (…)
Articolul 2 - ,,În urma aprobării transferului menŃionat la art. 1, noul titular va fi
constituit din următoarele companii, care vor deŃine urmatoarele cote:
- ZZZ SA - 51%
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- XX R SRL - 49% din drepturile dobândite şi obligaŃiile asumate prin Acordul de
concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul V R .”
Urmare controlului efectuat organele de inspecŃie fiscală au constatat urmatoarele:
Jurnalele pentru cumparari şi pentru vânzari au fost completate la zi şi au stat la
baza întocmirii deconturilor de TVA.
1) cu privire la Decontul de TVA nr......... - 2014/........2014, aferent perioadei
.........2013 – .........2014 în suma de 0000 lei cu control anticipat.
Taxa pe valoarea adăugată deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si
servicii
S-au verificat prin sondaj jurnalele de cumparari, pe baza documentelor justificative
prezentate de societate.
În perioada supusă inspectiei fiscale, contribuabilul a achiziŃionat bunuri si servicii
destinate utilizarii în folosul operatiunilor care dau drept de deducere, operatiuni taxabile
pentru care are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata, conform art. 145 alin. (2)
lit. a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare, în
vigoare pentru perioada supusa inspectiei fiscale.
Jurnalele de cumparari se întocmesc utilizand tehnica de calcul şi cuprind
documentele de achizitie a serviciilor destinate operatiunilor care dau drept de deducere.
Din verificarea efectuata organul de inspecŃie fiscală a constatat:
- TVA deductibila (perioada .........2013-.........2014) conform societate: ............ lei
- Din care taxare inversă: ................... lei
În perioada supusă inspectiei fiscale, organul de inspecŃie fiscală a precizat că
societatea a evidenŃiat operaŃiuni cu cota 24 % - conform art. 140 alin (1) din
Legea.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare din :
- prestari servicii explorare, materiale pentru investitii, materiale aflate în custodie,
cheltuieli administrative, facturate de către ZZZ SA, CUI: ................, în baza Acordului de
exploatare în comun încheiat ;
- servicii contabilitate şi consultanŃă fiscală - ........SRL, CUI: ........... ;
- servicii consultanŃă juridică - VV Societate Civila de Avocati, CUI: RO .....;
Societatea a aplicat taxare inversă, în conformitate cu prevederile art. 133 alin 2),
art. 150 alin. 2), respectiv art. 157 alin 2) din Legea 571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare, pentru achizitiile efectuate de la furnizorii intracomunitari, XX L SA
- VAT: E SA ........ şi XX M - VAT: E SA ............ în baza contractelor încheiate,
reprezentand:
− servicii de personal,
− servicii IT - dezvoltarea proiectului, mentenanŃă şi modificarea aplicaŃiilor, suport
şi disponibilitatea aplicaŃiilor, micro IT, comunicatii ;
− ervicii de management al personalului;
− servicii tehnice de inginerie;
− servicii geofizice, interpretare geofizica, servicii petrofizice, servicii geologice,
servicii tehnice de explorare, studii de inginerie, servicii de procesare seismica ;
− transferul de la suportul magnetic al datelor seismice noi sau dobândite,
reformatarea datelor în scopuri de procesare, procesarea semnalului seismic, modelare
viteza;
În urma verificărilor efectuate, organele de inspecŃie fiscală au constatat ca
societatea a încadrat în mod eronat serviciile achiziŃionate de la SC XX M SA VAT: E SA
.........., SC XX L SA VAT: E SA ........ în prevederile art. 133 alin (2) din Legea 571/2003
cu modificarile şi completarile ulterioare.
Întrucat societatea a încadrat în mod eronat serviciile achizitionate la art. 133 alin
(2) din Codul Fiscal, organul de inspecŃie fiscală a emis Dispozitia privind masurile
stabilite de către organele de inspectie fiscala prin care s-a dispus măsura de stornare din
Declaratiile recapitulative privind livrările/prestarile şi achizitiile efectuate pe teritoriul
intracomunitar ( cod 390) a serviciilor care nu se încadreaza la art 133 alin (2) Cod Fiscal.
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Se precizează în raportul de inspecŃie fiscală că SC XX R SRL a depus declaraŃii
recapitulative privind livrarile/prestarile şi achizitiile efectuate pe teritoriul intracomunitar
(Cod 390) şi pentru perioada de până la august 2014 (când s-a declarat în Registrul
Operatorilor Intracomunitari), declaraŃii care nu au fost procesate de programul informatic societatea fiind amendată pentru efectuarea de achiziŃii intracomunitare fără a fi declarată
în Registrul Operatorilor Intracomunitar.
FaŃă de TVA deductibilă înregistrată de societate ,organul de inspecŃie fiscala nu
a admis la deducere TVA în suma de .......... lei pe urmatoarele considerente:
- prin Nota explicativa nr. ........./........2015, au fost solicitate de către organele de
inspecŃie precizări referitoare la : "natura mărfurilor în custodie, locul de depozitare,
denumirea furnizorului şi de asemenea va rugăm să prezentati contractul de custodie,
documente (facturi, avize) înregistrate in contul 351.10 " Mărfuri în custodie" sonda 6500
(la .........2014 în sumă de ........... lei), precum şi cel existent la ...........2015.
Prin răspunsul formulat de către reprezentatul legal al societăŃii se mentionează că
"suntem în cursul pregătirii acestor informatii şi vom reveni cu un raspuns detaliat
împreună cu orice documente relevante în cel mai scurt timp posibil" , dar până la
finalizarea inspectiei fiscale, societatea nu a prezentat documentele şi informaŃiile respective.
De asemenea, organele de inspectie fiscală, menŃionează că au revenit prin
Solicitarea de înscrisuri nr. ........../.....2015 în vederea soluŃionarii aspectelor menŃionate
mai sus, dar fără a primi raspuns.
Din constatările organelor de inspecŃie fiscală rezultă că societatea a înregistrat în
contul 351.10 "Materiale pentru investitii aflate in custodie - Sonda 6500" la .........2014
sold debitor în suma de ............ lei - TVA aferenta in suma de 000 lei, pentru care
societatea nu a prezentat documente justificative referitoare la înregistrarile efectuate în
contabilitate referitoare la materialele în custodie şi nici explicaŃii solicitate atât prin Nota
explicativă cât şi prin Solicitarea de înscrisuri (Proces verbal de custodie, Lista de
inventariere a acestora semnata si acceptata, contract de custodie, modul de inregistrare,
natura bunurilor achizitionate, proprietarul acestora, existenta lor ( locul de depozitare).
Astfel, în perioada .........2013 - .........2014 SC XX R SRL, a achiziŃionat ,,servicii
conform ataşament" prin facturi emise de SC
ZZZ SA, facturi care au în ataşament
deconturi de asociere şi pentru care a dedus TVA .
Prin notele contabile, registrul jurnal şi balanŃa de verificare prezentate la ...9.2014
a rezultat ca societatea a înregistrat parŃial aceste facturi în contul 351.10 "Materiale
pentru investitii aflate în custodie - Sonda 6500" în sumă de ........... lei şi a dedus TVA pentru
aceste bunuri -materiale în custodie în sumă de 000 lei.
Astfel, societatea nu a respectat prevederile art. 155 alin 19 lit. h) din Legea
571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare "Factura cuprinde in
mod obligatoriu urmatoarele informatii:(...)
h) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum
şi particularităŃile prevăzute la art. 125^1 alin (3) în definirea bunurilor, în cazul livrarii
intracomunitare de mijloace de transport noi;", aceste bunuri facturate de către ZZZ SA în
mod eronat ca şi servicii, deşi deconturile anexate facturilor menŃionează "mărfuri în
custodie" aşa cum au fost înregistrate şi de către societate în evidenŃa financiar contabilă în
contul 351 şi ulterior în contul 231.20.
Aşa cum s-a menŃionat mai sus organele de inspecŃie fiscală precizează că
societatea nu a prezentat documente justificative referitoare la materialele în custodie şi
nici explicaŃiile solicitate, atât prin Nota explicativa cât şi prin Solicitarea de înscrisuri
(Proces verbal de custodie, Lista de inventariere a acestora semnată şi acceptată,
contract de custodie, modul de înregistrare, natura bunurilor achiziŃionate, proprietarul
acestora, existenta lor ( locul de depozitare), iar ZZZ
SA nu a înregistrat în facturi
distinct aceste bunuri aşa cum prevăd reglementările legale.
Având în vedere prevederile OMFP 3055/... coroborat cu Legea contabilitatii
82/1991, republicată :
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« Pct. 154 alin (2) în cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru
prelucrare sau în consignaŃie la terŃi, (…) Acestea se înregistreaza distinct în contabilitate,
pe categorii de stocuri.
Conform punctului 1.10 " Facturi" din Procedura contabilă pentru Acordul de
exploatare în comun se mentioneaza ca: "(...) Toate facturile emise de părŃi vor avea ataşate
documente justificative corespunzatoare ca dovadă a prestării/livrării efective a
serviciilor/bunurilor ( inclusiv copii dupa facturi şi documente justificative conexe emise de
terŃi, precum şi foi de pontaj/rapoarte de activitate privind eforturile interne). (...)
În ceea ce priveşte cuprinsul facturilor, părŃile vor include informaŃiile minime
conform LegislaŃiei/Reglementarilor. (...)".
Organele de inspecŃie fiscală, menŃionează că societăŃile au utilizat în mod eronat
" deconturile de asociere" ( cod 14 - 4 - 14), anexate la facturi, deoarece, aşa cum susŃine
societatea, aceste operatiuni realizate în comun, conform Acordului de exploatare în
comun, nu sunt de asociere în participaŃiune ( aşa cum este menŃionat la pct 78 din Codul
Fiscal), ci fiecare este titular şi are obligaŃia ca facturile emise să fie insoŃite de documente
justificative şi nu deconturi de asociere.
Având in vedere sustinerile organului de inspecŃie, societatea are obligatia de a
prezenta documente justificative ( avize, procese verbale de custodie, liste de inventariere)
de intrare şi iesire a materialelor, a investiilor precum şi situatii de lucrari, facturi
justificative anexate facturilor de achizitie şi nu deconturi de asociere, operatorul ZZZ
SA avand obligatia emiterii de facturi însoŃite de documente justificative pentru elementele
patrimoniale de activ şi nu deconturi de asociere in participatiune.
SC XX R SRL nu a prezentat liste de inventariere conform OMF 2861/... pentru
activele deŃinute de societate ci doar o declaraŃie a administratorului că nu s-au constatat
diferenŃe. Astfel pentru materialele în custodie nu s-a menŃionat locul de depozitare,
cantitatea, valoarea, natura, etc...şi nu s-au prezentat listele de inventariere la ......2014 şi
nici listele de predare primire a materialelor conform prevederilor legale, respectiv OMF
2861/..., Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicată precum şi în Procedura contabilă
pentru Acordul de exploatare în comun.
Prin retratarea din contul 351 "Materiale pentru investiŃii aflate în custodie - Sonda
6500" în contul 231.20 " Investitii materiale - Sonda 6500 R" nu s-a realizat soluŃionarea
aspectelor solicitate de echipa de inspecŃie prin nota explicativa şi nu s-au adus clarificari
în vederea stabilirii stării de fapt a acestor bunuri, facturate de ZZZ SA în mod eronat ca
servicii ,conform facturilor şi ca materiale în custodie conform "deconturilor de asociere".
Organele de inspecŃie fiscală, mentionează că societatea a depus ulterior, in
completarea notei explicative, adresa nr. ....../.......2015, la care a anexat documente ale
ZZZ SA care stau la baza deconturilor de asociere pentru materialele în custodie şi care
susŃin în totalitate constatările inspecŃiei fiscale.
Organele de inspecŃie fiscală au constatat că materialele în custodie nu s-au
regăsit în listele de inventariere proprii la ........2014 ale SC XX R SRL - aprobate de
administrator şi puse la dispoziŃe în timpul inspectiei, nu se regasesc ca atare - bunuri - în
facturile emise de ZZZ SA ( specificate în registrul jurnal) ci în mod eronat ca "servicii",
iar în evidenta contabila a SC XX R SRL au fost "retratate" în baza un e-mail ( conform
explicatiei din registrul jurnal) în contul 231.20 din contul 351 materiale in custodie, fapt
care nu reflectă situatia reală pe gestiuni - global valorice a materialelor şi a bunurilor în
custodie - care se regasesc în depozite la terŃi ( K ) sau la ZZZ SA.
Organul de inspecŃie fiscala constata ca au fost încalcate:
- Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar contabile - anexa 1 pct 1 si 2,
pct VIII " Aviz de insotire a marfii" (cod 14 - 3 - 6A) Reglementarile contabile din 29.10....
conforme cu Directiva a IV a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP
3055/...
- Ordinul 2861/... privind Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor
şi capitalurilor proprii;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată .
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Avînd în vedere cele constatate, organele de inspecŃie au stabilit pentru perioada
.........2013 - .........2014 o diferenŃă faŃă de evidenŃa contabilă în sumă de 000 lei,
reprezentând TVA fără drept de deducere, astfel:
TVA deductibila conform societate: ........lei
Din care taxare inversa: ........................ lei
TVA deductibila conform control: .......... lei
din care taxare inversa: ......................... lei
Taxa pe valoarea adaugata colectata
Urmare verificarii documentelor fiscale s-a constatat ca facturile emise de
societate au fost intocmite cu respectarea prevederilor art.155 alin.(19) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Au fost verificate deconturile de TVA, jurnalele de vânzari, respectiv facturile
emise şi rulajul contului " 4427" din balanŃele de verificare.
În perioada verificată, SC XX R SRL declară TVA colectată aferentă taxării inverse
în sumă de ........ lei, aferentă serviciilor achiziŃionate din spaŃiul intracomunitar - conform
prevederilor art. 133 alin. 2) din Legea 571/2003 cu modificarile şi completările ulterioare,
locul de prestare a serviciilor către o persoana impozabilă care actionează ca atare, este
locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităŃii sale
economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în
alt loc decât cel în care persoana îşi are sediul activităŃii sale economice, locul de prestare a
serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste
serviciile........ reprezentând:
- servicii de personal;
- servicii IT - dezvoltarea proiectului, mentenanta si modificarea aplicatiilor, suport si
disponibilitatea aplicatiilor, micro IT, comunicatii;
- servicii de management al personalului;
- servicii tehnice de inginerie - servicii geofizice, interpretare geofizica, servicii
petrofizice, servicii geologice, servicii tehnice de explorare, studii de inginerie;
- servicii de procesare seismica - transferul de la suportul magnetic al datelor
seismice noi sau dobandite, reformatarea datelor in scopuri de procesare, procesarea
semnalului seismic, modelare viteza;
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societatea a încadrat în mod eronat
toate serviciile achiziŃionate în baza prevederile art. 133 alin (2) din Legea 571/2003 cu
modificările şi completarile ulterioare.
În conformitate cu prevederile Codului Fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, serviciile achizitionate, mai sus mentionate se încadreaza astfel:
• în conformitate cu prevederile art .133 alin. 2, art. 150 alin. 2, respectiv art. 157
alin 2) din Legea 571/2003 cu completarile si modificarile ulterioare, reprezentând:
- servicii de personal,
- servicii IT - dezvoltarea proiectului, mentenanŃa şi modificarea aplicaŃiilor, suport şsi
disponibilitatea aplicaŃiilor, micro IT, comunicaŃii,
- servicii de management al personalului
• în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 4 lit a), art. 150 alin. (6), respectiv art.
157 alin (2) din Legea 571/2003 cu modificarile şi completările ulterioare, reprezentând:
- servicii tehnice de inginerie - servicii geofizice, interpretare geofizică, servicii
petrofizice;
- servicii geologice, servicii tehnice de explorare, studii de inginerie;
- servicii de procesare seismica - transferul de la suportul magnetic al datelor
seismice noi sau dobândite, reformatarea datelor în scopuri de procesare, procesarea
semnalului seismic, modelare viteza;
FaŃă de TVA colectată înregistrată de societate, organul de inspectie fiscală a
stabilit TVA colectat suplimentar în sumă de 000 lei, aferentă nefacturării de către SC XX R
SRL a cotei părŃi de 51%, aferente serviciilor intracomunitare achiziŃionate de la afiliaŃii săi
(XX L SA şi XX M SA), în conformitate cu Acordul de Operare în Comun.
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În conformitate cu pct. 1.10 - Sectiunea 1 din Anexa A - Procedura contabila
pentru Acordul de exploatare în comun încheiat între ZZZ
SA şi SC XX R SRL ( în
vigoare din ........./ 2013) " Non-operatorul va transmite facturi lunar Operatorului, pentru
bunurile sau serviciile achizitionate de la/facturate de terŃi şi livrate în baza prezentului
Acord şi pentru eforturile interne atribuibile operatiunilor comune."
Organele de inspecŃie fiscală au constatat că, non-operatorul - SC XX R SRL a
achiziŃionat de la părŃile sale afiliate ( XX L SA si XX M SA ) servicii tehnice, informatice,
reprezentand contravaloarea salariilor şi remuneratiilor personalului tehnic şi specializat,
timpul pierdut, chirie, utilităŃi, personal de suport, redactare,
telefon şi alte cheltuieli de comunicaŃii, asistenŃă informatică, furnituri efectuate de aceştia
în calitate de angajaŃi ai persoanelor afiliate, aşa cum sunt menŃionate la pct.2.7.3 şi pe care
non –operatorul, SC XX R SA nu le-a facturat conform pct. 2.7.4.
Conform pct. 2.7.3 şi pct. 2.7.4 din Procedura contabilă pentru Acordul de
exploatare în comun încheiata între ZZZ SA şi XX R SRL se prevăd urmatoarele:
- pct 2.7.3 " Costul serviciilor prestate cu aprobarea Operatorului de către
personalul tehnic şi specializat al non-Operatorului şi Partilor afiliate ale non-Operatorului
respectiv va putea fi înregistrat în Contul Comun al Acordului în baza programului şi
Bugetului comun aprobat privind operaŃiunile şi în conformitate cu prezenta Procedura
contabila.
Sumele individuale vor include salariile şi remuneraŃia personalului tehnic şi
specializat, timpul pierdut, deciziile de impunere din partea guvernului şi beneficiile
angajatilor.
Costurile vor include de asemenea toate costurile necesare pentru ca personalul
tehnic şi specializat respectiv să presteze serviciile în cauza, cum ar fi, dar fără a se limita
la chirie, utilităŃi, personal de suport, redactare, telefon şi alte cheltuieli de comunicaŃii,
asistenŃa informatică, furnituri, amortizare şi alte cheltuieli rezonabile. "
- pct. 2.7.4 " Un non Operator va factura Operatorul pentru costurile directe ale
serviciilor înregistrate conform secŃiunii 2.7.3 în sau înainte de ultima zi din fiecare luna
calendaristica, la care non - Operatorul nu va adauga cheltuieli de regie. În termen de
treizeci (30) de zile dupa primirea unei facturi privind cheltuielile în cauza, Operatorul va
plati suma datorata."
Având în vedere cota de participare aprobată 51% - 49%, SC XX R SRL avea
obligaŃia refacturării cotei de 51% operatorului ZZZ SA pentru costurile menŃionate mai
sus ( pct. 2.7.3 - pct. 2.7.4)
Nu au fost luate în calcul cheltuielile de regie, cheltuielile pentru nevoile SC XX R
SRL ( contabilitate, cheltuieli avocaŃiale etc.).
Organele de inspecŃie fiscală, precizează că, prin nota explicativă nr. ........./
........2015, au fost solicitate precizări referitoare la:
- situaŃia persoanelor detaşate angajate ale SC XX R - părŃi afiliate, în
conformitate cu punctul 4.3 din Acordul de Exploatare în Comun încheiat cu SC ZZZ SA
la data de 31.10.2013. S-a solicitat justificarea serviciilor ca fiind aferente operaŃiunilor
desfăşurate la sonda R - servicii facturate de către părŃile afiliate şi anexarea devizelor
aferente facturilor.
Prin raspunsul formulat de către reprezentatul legal al societatii se mentionează:
"Conform art. 4.3 , paragraful (A) din Acordul de Exploatare în Comun, Operatorul va
angaja sau va reŃine numai angajaŃii, persoanele detaşate, contractanŃii, consultanŃii şi
agenŃii care sunt necesari în mod rezonabil pentru desfăşurarea operaŃiunilor comune. În
sensul prezentului Acord, ..Persoana detaşată" înseamnă un angajat al non- Operatorului
(sau al PărŃi sale afiliate) care este detaşat la Operator pentru a oferi servicii în baza unui
contract de detaşare care urmează a se negocia şi încheia între Operator şi non operator
şi ,Detaşare" înseamnă plasarea în cadrul organizaŃiei Operatorului în conformitate cu
prezentul articol 4.3 a uneia sau mai multor persoane care sunt angajate de un nonOperator sau de o Parte afiliata a non-Operatorului.
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În perioada supusă inspecŃiei fiscale nu au avut loc detaşări ale angajaŃilor părŃilor
afiliate ale XX R la ZZZ
SA în conformitate cu prevederile art. 4.3. din Acordul de
Exploatare în Comun în scopul controlului activităŃilor de explorare desfăşurate în
perimetrul V R şi al discuŃiilor cu Operatorul privind demersurile efectuate pentru
OperaŃiunile Comune (în baza Acordului de Exploatare în Comun) au existat situatii în
care angajaŃi ai părŃilor afiliate XX R au efectuat călatorii de afaceri şi deplasări de scurtă
durată în România. Exercitarea de către XX R, în calitate de Non-Operator, a controlului
asupra activităŃilor de explorare nu reprezintă o implicare în OperaŃiunile comune coform art.
4.3 (C) din Acord."
Având în vedere cotele de participare deŃinute de fiecare parte, respectiv ZZZ
SA 51% şi SC XX R SRL 49%, organele de inspecŃie fiscală au solicitat justificarea
necesităŃii efectuării de cheltuieli - servicii peste cotele mai sus menŃionate (care nu sunt
aferente nevoilor firmei) de către părŃile afiliate XX L SA şi XX M, aferente operaŃiunilor
desfăşurate în comun cu ZZZ SA în cadrul Acordului de explorare în comun. Totodată,
să se precizeze dacă există acordul operatorului pentru aceste cheltuieli şi dacă acestea
au fost refacturate operatorului în vederea respectării prevederilor acordului şi a cotelor de
participare a fiecarei parte a acordului.
Serviciile la care se face referire:
- servicii procesare date seismice - Contract din 15.04.2013;
- date seismice, refacturare servicii personal specializat, servicii detaşare şi
instruire prestate de Divizia Executivă Resurse Umane şi Organizare, cheltuieli de
refacturare a costurilor externe rezultate din detaşarea internaŃională a angajaŃilor - Acord
din ......2013
- servicii informatice - contract din ........2014
Prin raspunsul dat de către reprezentantul legal al societatii se menŃionează:
,,Costurile XX R SRL cu serviciile primite de !a XX L SA şi XX M SA, reprezintă cheltuieli
suportate în întregime de către XX R SRL, conform înŃelegerii cu ZZZ SA. Acest fapt rezultă
din Acordul de Exploatare în Comun, respectiv articolul 5 1. ce menŃionează că ,,Fiecare
Parte va suporta costurile asociate participării sale în Comitetul operativ". Prin urmare, toate
aceste costuri suportate individual de către XX R SRL sunt aferente procesului de luare a
deciziilor privind OperaŃiunile de explorare, necesare pentru a fundamenta poziŃia / punctele
de vedere ale XX R legate de problemele dezbătute şi deciziile luate în cadrul Comitetului
operativ. (…)" Aşa cum rezultă din art. 5 al Acordului de explorare în comun, " Comitetul Operativ
este alcatuit din reprezentanŃii fiecărei părŃi - fiecare parte va desemna un reprezentant şi un
reprezentant înlocuitor.(…) Fiecare parte va suporta costurile asociate participării sale în Comitetul
Operativ" .
Organele de inspecŃie fiscală, din explicaŃiile date de reprezentantul legal al
societatii, consideră că nu s-a precizat care au fost costurile aferente celor doi reprezentanŃi
din Comitetul operativ şi care au fost aceştia, conform notificării menŃionată în acord.
Prin documentele justificative anexate facturilor de servicii de la persoanele afiliate,
XX L SA şi XX M SA, rezultă că s-au facturat costuri ( salarii, deplasări, cheltuieli IT,
pregatirea profesionala a personalului, birotica) pentru personalul propriu al persoanelor
afiliate şi nu pentru reprezentanŃii din Comitetul Operativ.
Societatea a dedus TVA conform prevederilor art 145 (2) lit a) şi avea obligatia
refacturării către operatorul ZZZ SA a 51% din acest TVA, concomitent pentru serviciile
facturate de către SC XX L SA şi SC XX M SA (art 134 alin 1 şi 134^1 alin 1 din Codul
Fiscal) persoane afiliate non- operatorului SC XX R SRL.
Valoarea serviciilor achiziŃionate de către SC XX R SRL, până la .........2014 de la
SC XX L SA şi SC XX M SA , pe care avea obligaŃia să le refactureze lunar este de ...........
lei cu TVA aferentă în sumă de ....... lei.
Urmare inspectiei fiscale s-au stabilit diferenŃe la TVA, faŃă de evidenŃa societatii
astfel:
TVA de rambursat conform societate: ............. lei
TVA de rambursat solicitata de societate: ........ lei
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TVA de rambursat conform control: ..................lei
TVA cu drept de rambursare ( din suma solicitata): .. lei
Diferente TVA stabilite în urma inspecŃiei fiscale: 000 lei (000 lei + 000 lei).
În urma diferentelor de TVA stabilite de către organele de inspecŃie fiscală au fost
calculate dobanzi si penalitati de intarziere astfel:
Dobanzi: 00 lei
Penalitati de intarziere: 00 lei
2). cu privire la Decontul de TVA nr......... - 2015/......2015, aferent perioadei
01.10.2014 – .........2014 în suma de ....... lei cu control anticipat
Taxa pe valoarea adăugată deductibila aferenta achizitiilor de bunuri şi
servicii
Organele de inspecŃie fiscala au respins dreptul de deducere a TVA în sumă de
..... lei, aferentă achiziŃiei de mărfuri în custodie de la SC ZZZ
SA pe baza facturilor
emise în baza Acordului de exploatare în comun, pentru care, societatea nu a prezentat
documente justificative cu privire la înregistrările efectuate în contabilitate referitoare la
materialele în custodie şi nici explicaŃii solicitate, atat prin Nota explicativă cât şi prin
Solicitarea de înscrisuri (Proces verbal de custodie, Lista de inventariere a acestora
semnată şi acceptată, contract de custodie, modul de înregistrare, natura bunurilor
achiziŃionate, proprietarul acestora, existenŃa lor ( locul de depozitare) şi nici facturi
întocmite corect care să menŃioneze denumirea bunurilor.
Din listele de inventariere proprii, evidenŃa financiar - contabilă şi facturile
prezentate nu rezultă evidenŃierea acestor materiale conform prevederilor legale.
Organele de inspecŃie fiscală au constatat că aceste materiale în custodie, nu sau regăsit în listele de inventariere proprii la .........2014 ale SC XX R SRL - aprobate de
administrator şi puse la dispoziŃie în timpul inspecŃiei fiscale, nu se regăsesc ca şi bunuri în facturile emise de ZZZ SA ci în mod eronat ca "servicii", iar în evidenŃa contabilă au
fost " retratate" în baza unui e-mail ( conform explicaŃiei din registrul jurnal) în contul
231.20 din contul 351.10 " Materiale in custodie" fapt care nu reflectă situaŃia reală
gestiuni - global valorice a materialelor, bunurilor în custodie - care se regăsesc în
depozite la terŃi ( K ) sau ZZZ SA.
În balanŃa de verificare la data de .........2014 soldul contului 44242 « TVA de
recuperat-solicitat la rambursare decembrie 2014 » , este în sumă de ....... lei;
Organele de inspecŃie fiscală au stabilit urmatoarele:
TVA deductibila conform societate: ............... lei
Din care taxare inversa: ................................. lei
TVA deductibila conform control: ................... lei
din care taxare inversa: ...................................lei
Diferente stabilite suplimentar: ....................... lei
Taxa pe valoarea adaugată colectată
Organele de inspecŃie fiscala au stabilit suplimentar TVA colectată în sumă de 000
lei, aferentă nefacturării de către SC XX R SRL către ZZZ
SA a cotei părŃi de 51%
reprezentând servicii intracomunitare achiziŃionate de la afiliaŃii săi în conformitate cu
Acordul de Operare în Comun şi aprobarea ANRM.
TVA colectata conform evidenŃei societăŃii: ....... lei
Din care taxare inversa: ........................................ lei
TVA colectată conform control: .............................. lei
Din care taxare inversa: ........................................ lei
DiferenŃe stabilită suplimentar: ............................... lei
Astfel, pe total perioada verificată 01.10.2014 – .........2014 , organele de inspecŃie
fiscală au stabilit:
TVA de rambursat solicitata de societate: ....... lei
TVA de rambursat conform control: .................lei
Diferente TVA stabilite în urma inspectiei fiscale:0000 lei (000 lei + 000 lei).
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3). cu privire la Decontul de TVA nr. ........ - 2015/.........2015, aferent perioadei
01.01.2015 – .........2015 în suma de .......... lei cu control anticipat.
Taxa pe valoarea adăugată deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si
servicii
În balanŃa de verificare la data de .........2015 soldul contului 44242 « TVA de
recuperat - solicitat la rambursare în ianuarie 2015 » , este în sumă de .......... lei;
Urmare a verificării efectuate, organele de inspecŃie fiscală au respins dreptul de
deducere a TVA în sumă de N lei, aferentă parŃial facturii nr. .........../.........2014 (pozitia
2201 - 01.2015 în registrul jurnal) cu nota contabila nr. .........., baza în sumă de N lei ( cont
231.20), reprezentând contravaloare materiale în custodie, pentru care societatea nu a
prezentat documente justificative referitoare la înregistrarile efectuate în contabilitate cu
privire la materialele în custodie şi nici explicaŃiile solicitate atât prin Nota explicativă cât şi
prin Solicitarea de înscrisuri (Proces verbal de custodie, Lista de inventariere a acestora
semnată şi acceptată, contract de custodie, modul de înregistrare, natura bunurilor
achizitionate, proprietarul acestora, existenŃa lor ( locul de depozitare) şi nici facturi
întocmite corect care să menŃioneze denumirea bunurilor.
Societatea nu a pus la dispoziŃie listele de inventariere proprii, iar din evidenŃa
financiar - contabilă şi facturile prezentate nu rezultă evidenŃierea acestor materiale
conform prevederilor legale.
Organele de inspecŃie fiscală au constatat că respectivele materiale în custodie
nu se regăsesc în listele de inventariere proprii la .........2014 ale SC XX R SRL - aprobate
de administrator şi puse la dispoziŃie în timpul inspectiei fiscale, nu se regăsesc ca bunuri în facturile emise de ZZZ SA ci în mod eronat ca "servicii", iar în evidenŃa contabilă au
fost " retratate" în baza unui e-mail ( conform explicaŃiei din registrul jurnal) în contul
231.20 din contul 351.10 " Materiale în custodie" fapt care nu reflectă situaŃia reală pe
gestiuni - global valorice a materialelor, bunurilor în custodie - care se regăsesc în
depozite la terŃi ( K ) sau ZZZ SA.
Urmare a celor constatate, organele de inspecŃie fiscală au stabilit pentru perioada
verificată o diferenŃă faŃă de societate în sumă de 0000 lei, astfel:
TVA deductibila conform societate: ... lei
Din care taxare inversa: - ................... lei
TVA deductibila conform control: ....... lei din care taxare inversa: - ..... lei
Taxa pe valoarea adaugata colectata
Valoarea serviciilor achiziŃionate de către SC XX R SRL în luna ianuarie 2015 de
la SC XX L SA şi SC XX M SA este de ..... lei – cu TVA aferentă în sumă de .......... lei, din
care, avea obligatia să refactureze lunar - 51%: ........... lei cu TVA aferentă în sumă de
........... lei .
Din TVA dedusa 100% de SC XX R SRL- pentru achizitii conform prevederilor art
145-147^1 din Codul Fiscal în cadrul asocierii cu SC ZZZ SA, societatea avea obligaŃia să
refactureze 51% valoarea serviciilor şi concomitent să colecteze TVA în sumă de ...........
lei, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale Acordului încheiat între cele 2 părŃi
cu aprobarea ANRM.
Organele de inspecŃie fiscală au stabilit suplimentar TVA colectată în sumă de
.......... lei, aferentă nefacturării de către SC XX R SRL către SC ZZZ SA a cotei parti de
51%, aferente serviciilor intracomunitare achiziŃionate de la afiliaŃii săi în conformitate cu
Acordul de Operare în Comun şi aprobarea ANRM, astfel.
TVA colectata conform evidenŃei societăŃii: - ....... lei
Din care taxare inversa: - ........................................ lei
TVA colectată conform control: ................................. lei
Din care taxare inversa: - ........................................ lei
Astfel, organele de inspecŃie fiscală au stabilit suplimentar pentru perioada verificată
taxă pe valoarea agaugată în sumă totală de ...... lei (.... lei + .......... lei) .:
TVA de rambursat solicitata de societate: .......... lei
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TVA de rambursat conform control: ....................lei
4). cu privire la Decontul de TVA nr. ........... - 2015/...........2015, aferent
perioadei 01.02.2015 – .........2015 în suma de .......... lei cu control anticipat.
Taxa pe valoarea adăugată deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si
servicii
În urma inspectiei fiscale s-au constatat diferente in suma de 3.781.967 lei care se
compun din:
Organul de inspecŃie fiscală a respins dreptul de deducere a TVA în sumă de de N
lei aferentă:
- parŃial factura nr. ........./..........2015 (poziŃia 13610 - 02.2015 în registrul jurnal) cu
nota contabila nr. ......./01.02.2015, baza în suma de ......... lei ( cont 23120) cu TVA
aferentă în sumă de ......... lei;
- partial factura nr. ......../.........2015 (pozitia 24228 - 02.2015 în registrul jurnal) cu
nota contabila nr. .../.........2015, baza în sumă de ........... lei ( cont 23120) cu TVA aferentă
în sumă de ........ lei, ambele facturi reprezentând achiziŃii materiale în custodie de la ZZZ
SA, pentru care societatea nu a prezentat documente justificative referitoare la
înregistrarile efectuate în contabilitate cu privire la materialele în custodie şi nici explicaŃiile
solicitate, atât prin nota explicativă cât şi prin solicitarea de înscrisuri (Proces verbal de
custodie, lista de inventariere a acestora semnată şi acceptată, contract de custodie,
modul de înregistrare, natura bunurilor achizitionate, proprietarul acestora, existenŃa lor (
locul de depozitare) şi nici facturi întocmite corect care să menŃioneze denumirea
bunurilor.
Din listele de inventariere proprii, evidenta financiar - contabila şi facturi nu rezulta
evidentierea acestor materiale conform prevederilor legale.
Organele de inspecŃie fiscală precizează că materialele în custodie, nu s-au
regăsit în listele de inventariere proprii la .........2014 ale SC XX R SRL - aprobate de
administrator şi puse la dispozitie în timpul inspectiei fiscale, nu se regăsesc ca atare bunuri
- în facturile emise de ZZZ SA ci în mod eronat ca "servicii", iar în evidenŃa
contabilă au fost " retratate" în baza unui e-mail ( conform explicaŃiei din registrul jurnal) în
contul 231.20 din contul 351.10 " Materiale în custodie" fapt care nu reflectă situaŃia reală
pe gestiuni - global valorice, a materialelor, bunurilor în custodie - care se regasesc în
depozite la terŃi ( K ) sau ZZZ SA.
- s-a respins dreptul de deducere a TVA în sumă de ........ lei, aferentă facturii emise
de SC ZZZ SA reprezentând „avans servicii luna martie", ulterior stornată prin factura
nr........../...........2015,
- a fost repusă factura nr. .........../.........2015 cu TVA in suma de - .......... lei, pe care
nu a inregistrat-o şi în jurnalul de cumpărari aferent lunii februarie 2015,
- s-a respins dreptul de deducere a TVA în sumă de .......... lei, aferentă facturilor
emise de SC ZZZ SA nr. ........./............2013 cu TVA aferentă în sumă de .......... lei, nr.
........./.........2013 cu TVA aferenta în sumă de .......... lei şi nr. ....../.........2014 cu TVA
aferenta în sumă de ........ lei.
Pentru TVA dedusă, afarentă facturilor mai sus menŃionate, SC XX R SRL nu a
facut dovada faptului ca a intervenit exigibilitatea taxei în perioada supusă inspecŃiei
fiscale.
Organele de inspecŃie fiscală au stabilit astfel, TVA fără drept de deducere în
sumă de ..........lei :
TVA deductibila conform societate: ............. lei
Din care taxare inversa: ............................... lei
TVA deductibila conform controlului: ........... lei
din care taxare inversa: ............................... lei
Taxa pe valoarea adaugata colectata
Organul de inspecŃie fiscală a stabilit TVA colectată în suma de -........ lei, aferentă
nefacturării de către SC XX R SRL, către SC ZZZ
SA a cotei părŃi de 51% aferente
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serviciilor intracomunitare achiziŃionate de la afiliaŃii săi în conformitate cu Acordul de
Operare in Comun şi aprobarea ANRM.
Din TVA dedusa 100% de SC XX R SRL- pentru achizitii conform prevederilor art
145-147^1 din Codul Fiscal în cadrul asocierii cu SC ZZZ SA, societatea avea obligaŃia să
refactureze 51% valoarea serviciilor şi concomitent să colecteze TVA în sumă de -.........
lei, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi ale Acordului încheiat între cele 2 părŃi
cu aprobarea ANRM.
Urmare a controlului efectuat organele de inspecŃie fiscală au stabilit pentru
perioada verificată (01.02.2015 – .........2015), o TVA suplimentară în sumă de
000 lei
[..........lei + (- ....... lei)], astfel:
TVA de rambursat solicitata de societate: .......... lei
TVA de rambursat conform control:..................... lei
Astfel, organele de control au stabilit că în perioada verificată au fost
încalcate prevederile :
- LG571/2003 art. 129, alin. (1) privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, in vigoare in perioada supusa inspectiei, "Se consideră prestare de
servicii orice operaŃiune care nu constituie livrare de bunuri, aşa cum este definită la
art. 128"
- LG571/2003 art. 140, alin. (1) ,,Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei
de impozitare pentru operaŃiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu
sunt supuse cotelor reduse''.
- LG571/2003 art. 145, alin. (2), lit. a) privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, in vigoare in perioada supusa inspectiei fiscale partiale
"Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca
acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: a) operatiuni
taxabile"
- LG571/2003 art. 134, alin. (1) Faptul generator al taxei reprezinta faptul prin care
sunt realizate conditiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei.
- LG571/2003 art. 134^1, alin. (1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor
sau la data prestării serviciilor, cu excepŃiile prevăzute în prezentul capitol..
- LG571/2003 art. 134^2, alin. 2, lit. b .exigibilitatea intervine la data la care se
incaseaza avansul
- LG571/2003 art. 134^2, alin. 1 exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc
faptul generator
- LG571/2003 art. 155, alin. (5) Persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre
beneficiar, in urmatoarele situatii:
a) pentru livrarile sau prestarile de servicii efectuate; b) pentru fiecare vanzare la distanta
pe care a efectuat-o in conditiile art. 132 alin (2) si (3);
c) pentru livrarile intracomunitare de bunuri efectuate in conditiile art. 143 alin (2) lit. a) -c);
d) pentru orice avans incasat in legatura cu una dintre
operatiunile mentionate la lit. a) si b);
- LG571/2003 art. 155, alin. (19), lit. h Factura cuprinde in mod obligatoriu
urmatoarele informatii: h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea
serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 125 ^1 alin (3) in
definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi
- OD3512/2008 anexa 1 pct (1) si (2)
- OD3055/... art. 154, alin. (2) in cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in
custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, (…) Acestea se inregistreaza
distinct in contabilitate, pe categorii de stocuri.
- OD2861/... .
- Legea 82/1991, pct VIII " Aviz de insotire a marfii" (cod 14 - 3 - 6A) Reglementarile
contabile din 29.10.... conforme cu Directiva a IV a a Comunitatilor Economice
Europene aprobate prin OMFP 3055/...
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-

Ordinul 2861/... privind Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii;
Legea 571/2003, art.145 alin.1^1. dreptul de deducere a TVA aferenta achiziŃiilor
efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la încasare conform
prevederilor art,134^alin 3 – 8 este amânat până în momentul în care taxa aferentă
bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită
furnizorului/prestatorului său.

III. Prin referatul motivat cu propuneri de solutionare, întocmit în conformitate
cu prevederile Ordinului P.A.N.A.F nr. 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru
aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
organul emitent al actului contestat propune, respingerea ca neîntemeiată şi nesusŃinută
cu documente justificative, a contestaŃiei formulate de X SRL împotriva obligatiilor fiscale
suplimentare stabilite prin Decizia de Impunere nr. F– S ..../........2015 emisă de ANAF Directia Generală Regională a FinanŃelor Publice Bucuresti - AdministraŃia ........ a
FinanŃelor Publice – AIF, pentru suma de 0000 lei reprezentând:
TVA
- 0000 lei
dobânzi/majorări de întârziere aferente TVA
00 lei
penalităŃi de întârziere aferente TVA
00 lei
Admiterea sumei de N lei din decontul nr. ........-2014/..../2015 reprezentând TVA
neexigibilă aferentă facturii de servicii din decembrie 2014, pentru care nu a fost dedusă
TVA în luna decembrie 2014, fiind dedusă în luna ianuarie 2015.
În consecinŃă, în mod eronat s-a considerat de organele de inspectie AFP SI că
societatea nu are drept de deducere pentru suma de N lei în luna decembrie 2014,
din moment ce aceasta din urmă nu şi-a exercitat dreptul de deducere pentru
aceasta sumă prin Decontul de TVA aferent lunii decembrie 2014.
Organele de inspecŃie fiscală, susŃin constatările cu privire la TVA aferentă
,,materialelor în custodie” din raportul de inspecŃie fiscală ca temeinice, legale şi conforme
cu realitatea şi menŃionează că nu s-a întocmit sesizare penală pentru sumele stabilite
suplimentar.
IV. Luând în considerare constatările organului de impunere, motivele
invocate de petentă, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele
normative în vigoare pe perioada impusa, se reŃin urmatoarele :
Cauza supusa solutionarii o constituie legalitatea măsurilor dispuse de către
organele de inspectie fiscală prin Decizia de impunere nr. F-S1/.... /........2015, prin care
au fost stabilite obligaŃii fiscale suplimentare în sumă totală de 0000 lei, din care:
- TVA
000 lei
- dobânzi/majorări de întârziere aferente TVA
00 lei
- penalităŃi de întârziere aferente TVA
00 lei
În fapt, inspecŃia fiscală s-a efectuat pentru perioada : .........2013 - .........2015, ca
urmare a depunerii, în termen la Administratia Finantelor Publice Sector 1, a deconturilor
de TVA, prin care societatea a solicitat la rambursare soldul sumei negative, pentru
activitatea desfăşurată, astfel:
- decont nr. ........ - 2014/........2014 prin care se solicita suma de 0000 lei
aferentă perioadei .........2013 - .........2014.
- decont nr. ........ - 2014/.......2015 prin care se solicita suma de ....... lei
aferentă perioadei 01.10.2014 - .........2014.
- decont nr. ........ - 2015/..........2015 prin care solicita suma de .......... lei;
aferentă perioadei 01.01.2015 - .........2015.
- decont nr. ........ - 2015/ .........2015 prin care solicita suma de .......... lei
aferentă perioadei 01.02.2015 - .........2015 .

Page 26 of 35

Organele de inspecŃie fiscală precizează că au fost verificate următoarele
documente:
- statutul societăŃii şi modificările ulterioare, din care rezultă că operaŃiunile efectuate
în perioada verificata se încadreaza în obiectul de activitate declarat, respectiv:" Extractia
petrolului brut (Cod CAEN 0610)",
- contractele încheiate cu furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii;
- jurnalele de cumpărari în care sunt înscrise documentele justificative în baza
cărora s-a dedus taxa pe valoarea adaugata ;
- jurnalele de vânzări în care sunt înscrise documentele justificative în baza cărora
s-a colectat taxa pe valoarea adaugata ;
- facturile fiscale şi alte documente justificative din care rezultă taxa pe valoarea
adaugată pentru perioada supusă inspectiei fiscale ;
- balanŃele de verificare şi modul de înregistrare în evidenŃa contabilă a
documentelor întocmite şi primite de contribuabil, pentru perioada supusă inspecŃiei fiscale ;
- deconturile privind taxa pe valoarea adaugata; - registrul jurnal, notele contabile.
- documente de plata ( societatea fiind cu TVA la încasare în perioada .........2013 01.04.2014.
Pentru perioada verificata - .........2013 – .........2015, societatea a depus în
termenul prevăzut de legislaŃia în vigoare Deconturile de TVA, Declaratiile informative
privind livrarile/ prestarile şi achiziŃiile efectuate pe teritoriul naŃional - cod 394, DeclaraŃia
recapitulativă privind livrarile/achiziŃiile intracomunitare de bunuri şi prestările de servicii
intracomunitare'' - cod 390, din verificarea datelor înscrise în declaratiile informative
rezultând neconcordanŃe pentru perioada verificată.
Urmare celor constatate, prin adresa nr. ........./........2015 s-a solicitat de la
Serviciul Municipal de Informatii Fiscale din cadrul DGRFP- .... detalii privind livrarile/
achizitiile intracomunitare de bunuri şi prestările de servicii intracomunitare, precum şi lista
neconcordanŃelor constatate între informŃiile raportate prin VIES ca fiind efectuate de către
contribuabili din alt stat membru şi cele declarate de contribuabil prin Declaratiile
recapitulative. Prin adresa de raspuns nr........./........2015 emisă de Serviciul Municipal de
Informatii Fiscale din cadrul DGRFP-..... au rezultat neconcordanŃe ce provin din:
- diferenŃe de curs valutar;
- raportarea în perioade fiscale diferite;
Pentru perioada verificată societatea a fost înregistrata în Registrul Operatorilor
Intracomunitari de la data de 28.08.2014.
Organele de inspecŃie fiscală au constatat ca societatea a efectuat achizitii
intracomunitare de servicii fără a fi înregistrată în Registrul operatorilor intracomunitari
(anterior datei de 28.08.2014), fapt ce constituie contraventie conform art. 219^2 alin (1)
din OG 92/2003 republicata, privind Codul de Procedura Fiscala şi se sancŃionează cu
amendă contravenŃională conform art. 219^2 alin (2) din OG 92/2003 republicata, privind
Codul de Procedura Fiscala.
De asemenea, organele de inspecŃie fiscală au constatat că societatea nu a
prezentat documente justificative pentru operaŃiunile efectuate şi nu le-a înregistrat la
perioada la care se referă, respectiv documente de achizitie mărfuri in custodie, facturi din
anul 2013 înregistrate în jurnalul de cumpărări al anului 2014.
Conform constatărilor efectuate de către organele de inspecŃie fiscală, în anul
2013, între SC X SRL, în calitate de cesionar şi SC ZZZ SA în calitate de cedent au fost
încheiate urmatoarele contracte :
- Contractul de Farm Out pentru aria contractanta « P..... V R », încheiat în data
de ......... 2013 ,
- Contractul de exploatare în comun pentru aria contractantă cesionată «P..... V
R», prin care SC ZZZ SA a cesionat SC X SRL o cota de participare de 49%, deŃinută de
SC ZZZ SA în baza Acordului de Concesionare din data de 12 septembrie 1997, încheiat
între AgenŃia NaŃională pentru Resurse Minerale şi Societatea NaŃionala a ........... (
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predecesoarea ZZZ
SA). Concesiunile şi transferul cotei de interes menŃionate includ
toate drepturile şi obligaŃiile asociate celor 49% - cota de interes indiviza.
Prin Contractul de Farm Out, în considerarea cesiunii cotei de interes indivize
mai sus menŃionate, se menŃionează urmatoarele:
ZZZ : 51%
XX: 49% Total : 100%
Referitor la acordul de exploatare în comun privind Aria Contractată cesionată «
P..... V R » , se prevăd urmatoarele:
- Articolul 3 - Sfera de aplicare:
- Pct. 3.1 ,,Obiectul prezentului Acord este de a stabili drepturile şi obligatiile
părtilor în legatură cu operaŃiunile desfăşurate în baza contractului cu privire la Aria
contractantă cesionată, inclusiv, dar fără se limita la, explorarea în comun, evaluarea,
dezvoltarea, producŃia şi înstrăinarea Hidrocarburilor provenite din Aria contractantă
cesionată, stabilirea Cotei-părti cuvenite la punctul de livrare, inclusiv dezafectarea şi
abonarea operaŃiunilor comune sau a operaŃiunilor exclusive”
- Pct. 3.2 ,,cota de participare a părŃilor la data intrării în vigoare este următoarea :
ZZ : 51% ( cincizecişiunu la sută)
XX: 49% (patruzecişinouă la sută)
TOTAL : 100% ( sută la sută) “
- Articolul 4 .Desemnarea operatorului :
,, ZZZ este desemnată în calitatea de operator şi este de acord să acŃioneze în
aceasta calitate în baza prezentului Acord şi a Contractului.”
În conformitate cu prevederile art. 34 alin (1) din Legea petrolului şi a gazelor
naturale nr. 238/2004 prin care se specifica : « Titularul unui acord petrolier poate transfera
altei persoane juridice drepturile dobândite şi obligaŃiile asumate, numai cu aprobarea
prealabilă scrisă a autoritatii competente », prin adresa nr. 3277044 din data de
29.04.2015 emisă de Administratia Sector 1 a Finantelor Publice transmisa Agentiei
Nationale de Resurse Minerale au fost solicitate informatii pentru ariile contractate
concesionate de ZZZ SA către SC XX R SRL.
Prin adresa de răspuns nr. ..../....2015 transmisă de AgenŃia Nationala pentru
Resurse Minerale înregistrată la Administratia Sector 1 a Finantelor Publice sub nr.
....../14.05.2015, a fost transmis Ordinul nr. 142/17.09.2013 privind transferul unei cote de
49% din drepturile dobândite şi obligaŃiile asumate prin Acordul de concesiune de
explorare - dezvoltare - exploatare petroliera in perimetrul V R aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 287/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176/2000 şi
modificat ulterior prin Actul aditional nr. 1 aprobat prin HG nr. 1928/10.11.2004, în care
sunt specificate urmatoarele :
« Articolul1 - Se aproba transferul unei cote de 49% din drepturile dobândite şi
obligaŃiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare
în perimetrul V R, aprobat prin HG nr. 287/2000 (…)
Articolul 2 - ,,În urma aprobării transferului menŃionat la art. 1, noul titular va fi
constituit din următoarele companii, care vor deŃine urmatoarele cote:
- ZZZ SA - 51%
- XX R SRL - 49% din drepturile dobândite şi obligaŃiile asumate prin Acordul de
concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul V R .”
1 . Referitor la diferenŃa de TVA stabilită suplimentar în sumă de 0000 lei,
aferentă mărfurilor în custodie organul de inspecŃie fiscală consideră că XX R SRL a
avut întodeauna
calitatea de coproprietar al mărfurilor, în baza art. 3.3 (A) din
acordul de exploatare în comun” şi ,, materialele nu s-au aflat în gestiunea societatii,
acestea nefiind în nici un moment predate de către ZZZ către societate,
recepŃionate de către societate ori deŃinute şi/sau utilizate de către societate. ZZZ,
în calitate de operator, are dreptul, conform acordului de exploatare în comun, de a
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deŃine şi utiliza aceste mărfuri, în scopul îndeplinirii obligatiilor sale în baza
acordului de exploatare în comun ZZZ avea obligatia legală:
- de a inventaria şi de a înscrie în listele de inventariere distincte aceste mărfuri;
precum şi
- de a transmite aceste liste de inventariere către societate, în calitatea
sa de coproprietar.
Corelativ, societatea, în calitate de (co-)proprietar al acestor marfuri, are
obligaŃia de a solicita şi de a primi de la entitatea care deŃine şi utilizeaza ,,mărfurile
în custodie" documentaŃia specifică de inventariere acestora.
De asemenea, organul de inspecŃie fiscala mai precizează că, ZZZ , în calitate
de operator, avea obligaŃia de a furniza aceste documente către societate, în baza
art. 6.1 din Procedura contabilă din acordul de exploatare în comun, societatea a primit
de la ZZZ documentaŃia detaliata aferentă inventarierii, de către ZZZ , a mărfurilor
în custodie" :
• Liste de inventariere întocmite de catre ZZZ ;
• Actul aditional nr. ….la contractul nr. ………. încheiat între
ZZZ şi K,
având ca obiect, inter alia, achiziŃionarea de anumite mărfuri ;
• Facturi
emise de către K , în calitate de prestator de servicii, către
ZZZ ;
• Procese verbale de custodie, încheiate între ZZZ si K ;
• Facturi emise de către C
Romania S.R.L., in calitate de prestator de
servicii, catre ZZZ ;.
Se mentionează în raportul de inspecŃie fiscală faptul că ZZZ , care deŃine în
fapt aceste mărfuri, are obligaŃia legală de a le inventaria ca „mărfuri in custodie".
Organul de inspecŃie fiscală precizeaza că deşi operatorul nu a transmis aceste
bunuri societăŃii şi nu au fost receptionate de aceasta, ZZZ a transmis ca anexă la facturi
în deconturile de asociere menŃiunea ,,mărfuri în custodie”cont 351 şi nu a transmis
societăŃii că aceste materiale au fost consumate în procesul investitional - ele nefiind în
fapt costuri -servicii de exploatare, ci fiind depozitate temporar – în custodie la D sau la
ZZZ aşa cum rezultă din inventarea bunurilor de către ZZZ pusă la dispoziŃie în timpul
inspectiei.
În deconturile de asociere sunt menŃionate separat cheltuielile/costurile .
Astfel, susŃinerea societăŃii că aceste materiale reprezintă în fapt servicii, nu
reflectă starea de fapt reală şi aşa cum rezultă din susŃinerile societăŃii referitoare la
calitatea de co-proprietar, rezultă obligaŃia de evidenŃiere – adica în depozite la ZZZ sau
la terŃi – în custodie la D, chiar de către societatea XX R SRL.
Faptul că nu se recepŃionează bunurile, nu anuleaza calitatea XX R SRL. de
coproprietar şi menŃionarea acestora pe facturi sau avize pâna la locul de depozitare sau
custodie şi nici posibilitatea de participare la inventarierea lor, aşa cum rezultă din acordul
încheiat între părŃi.
Directivele Europene menŃionate în contestaŃie de către societate au fost preluate
în legislaŃia internă referitoare la TVA şi aşa cum se menŃioneaza la art 155 alin (19) lit. h:
,,denumirea şi cantitate bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate...”se menŃionează
ca atare pe factură în cazul în care părŃile agreează transmiterea de facturi pentru aceste
bunuri simultan pentru cei 2 coproprietari.
In caz contrar, contestatoarea avea posibilitatea achitării de avansuri în contul
comun fără a se emite facturi de servicii, ci doar de avansuri - în acest caz bunurile nu se
receptionează. Când aceste bunuri se consumă efectiv în cadrul procesului investiŃional şi
devin elemente de cost abia atunci pot fi facturate de ZZZ ca servicii – fiind costuri
accesorii serviciilor de forare - investitii în curs şi înregistrate de societate în contul 231
investiŃii în curs.
Organul de inspecŃie fiscală consideră că până la consumarea lor şi includerea în
cheltuieli de sondare, cei 2 coproprietari simultan au obligaŃia evidenŃierii în patrimoniul
societăŃii ca bunuri în depozite sau în custodie, astfel că argumentele invocate de
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societate prin contestatie, susŃin în totalitate constatările organelor fiscale din raportul de
inspecŃie fiscală încheiat şi din decizia de impunere referitoare la ,, materiale în custodie”.
Tratamentul TVA menŃionat de organul de inspecŃie fiscală a rezultat din analiza
facturilor prezentate de societate referitoare la achiziŃi de bunuri şi servicii pentru
desfăşurarea procesului investiŃional, a ,,deconturilor de asociere’’ anexate acestora fiind
luate în considerare şi analizate listele de inventariere prezentate, înregistrarile contabile
pentru evidenŃierea achiziŃiilor şi a TVA aferentă aşa cum au rezultat din registrele
contabile şi balanŃele de verificare - fapt ce constitue obiectiv al inspecŃiei fiscale şi care nu
contravine procedurilor de inspecŃie fiscală. Precizarea că organele de inspecŃie nu au
admis dreptul de deducere a TVA din facturile menŃionate în raportul de inspecŃie fiscală
corelată cu deducerea TVA din registrul contabil aferentă achiziŃiei de bunuri( aşa cum a
fost reflectată de societate) s-a realizat respectând întocmai procedurile de inspecŃie
pentru stabilirea stării de fapt fiscale.
Concluzia organului de control fiscală este că societăŃile ZZZ şi XX R au
obligaŃia reflectării stării de fapt (atât în facturi cât şi în contabilitate şi gestiune - liste de
inventariere) a acestor bunuri aflate în depozite sau custodie la terŃi până la darea lor în
consum şi includerea în ,,servicii” accesorii procesului investiŃional de sondare .
Astfel, organele de inspecŃie fiscală consideră că sustinerile din contestatie ale
societatii sunt conforme cu constatările din raportul de inspecŃie fiscală , în care s-a avut în
vedere situaŃia prezentată de societate că :
• aceste bunuri nu au fost recepŃionate decat de ZZZ , nu şi de XX R
• aceste bunuri se afla în depozite sau la terŃi la ZZZ , deci nu pot fi simultan
,,servicii” la XX R
• aceste bunuri nu s-au regasit în listele de inventariere la .........2013, respectiv
2014 prezentate în timpul inspectiei fiscale de către XX R, ci doar în listele de inventariere
ale ZZZ .
• aceste bunuri nu s-au regăsit evidenŃiate în facturile XXR primite de la ZZZ cu
denumirea bunurilor aşa cum se prevede la (art. 155, alin.19, lit h şi cu TVA aferentă lit j –
din Codul Fiscal.
• ,,deconturile de asociere” prezentate, emise de ZZZ menŃionează materialele
iar în dreptul lor contul 351...şi nu sunt menŃionate la cheltuieli.
În consecinŃă, nu s-a admis dreptul de deducere a TVA parŃial din facturile
menŃionate în anexa 4 la raportul de inspecŃie fiscală, ca parte integranta a acestuia,
pentru perioada supusă inspecŃiei fiscale aşa cum au rezultat din deconturile de asociere
anexate facturilor şi ,,retratate” în mod eronat de societate în timpul inspecŃiei (din contul
351 în contul 231).
Organele de inspecŃie fiscală propun admiterea sumei de N lei deoarece în urma
analizei şi sustinerilor din contestatie în decontul nr. …………-2014/……..2015 şi în
jurnalul de cumpărări nu s-a dedus TVA în luna decembrie 2014, pentru factura de servicii
din decembrie 2014, iar în registrul jurnal suma a fost înregistrată în debitul contului 4428 TVA neexigibilă. Pentru aceasta factură suma a fost dedusă în luna ianuarie 2015.
În consecinŃă, organele de inspecŃie fiscală au considerat că în mod eronat
societatea nu are drept de deducere pentru suma de N lei aferentă serviciilor facturate
în decembrie 2014, deoarece nu şi-a exercitat dreptul de deducere pentru aceasta
sumă prin Decontul de TVA aferent lunii decembrie 2014.
Organul de inspecŃie fiscală menŃionează că în timpul inspectiei au fost solicitate
verbal şi ulterior în scris note explicative, solicitare de înscrisuri conform procedurilor de
inspectie fiscala în vederea stabilirii starii de fapt fiscale solicitări la care împuterniciŃii
societăŃii nu au oferit justificări şi ,,retratând “ în mod eronat aceste bunuri.
În concluzie, organul de inspecŃie fiscală, susŃine constatările cu privire la TVA
aferentă ,,materialelor în custodie” din raportul de inspecŃie fiscală ca temeinice, legale şi
conforme cu realitatea, cu excepŃia sumei de N lei aferentă decontului nr. ……… 2014/………..2015.
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Prin urmare, organul de inspecŃie fiscală a stabilit că suma de N lei (000 lei + 000
lei + 000 lei) reprezintă TVA fără drept de deducere şi este aferentă ,,mărfurilor în
custodie” achiziŃionate fără documente justificative şi nu reflectă situaŃia reală.
2. Cu privire la dreptul de deducere a TVA stabilită în sumă de 000 lei,
aferenta facturii nr……./……..2015 emisă de ZZZ , reprezentând avans servicii, ulterior
stornată prin factura ……./……..2015 în luna …… 2015, organul de inspecŃie fiscală
menŃionează că :
În mod sistematic se înregistreaza facturi de avans care se încaseaza în luna
urmatoare, iar la data încasarii, acestea se stornează integral, deşi serviciile facturate care
anulează avansul în lună sunt mult mai mici.
Astfel, organele de inspecŃie fiscală au stabilit, că societatea a solicitat la
rambursare în luna ….. 2015, TVA aferentă facturii nr………/……..2015, care ulterior a
fost stornată, deşi avansul a fost încasat integral, deoarece factura de avans a fost
stornată integral în luna urmatoare iar plata a ramas în contul unor facturi aflate în sold,
societatea nu înregistreaza un "cost irecuperabil de TVA" ci o solicitare în avans de la
bugetul de stat pentru TVA care în luna urmatoare şi este anulat de societatea furnizoare
ZZZ SA în urma "înŃelegerii acestora" chiar dacă se încalcă prevederile legale.
Având în vedere susŃinerile societăŃii cu privire la faptul ca factura de storno a TVA
în suma de 000 lei a intervenit în luna martie 2015, perioada ce nu a fost supusă inspecŃiei
fiscale, menŃionam faptul ca inspecŃia fiscală are ca obiect analizarea tuturor actelor şi
faptelor ce conduc la stabilirea situaŃiei de fapt fiscale a societăŃii pentru perioada
analizată în vederea rambursării sodului sumei negative a TVA solicitată. De asemenea,
din analiza neconcordanŃelor din declaraŃia informativă privind livrările/prestările şi
achiziŃiile efectuate pe teritoriul naŃional ( cod 394) dintre societate şi partenerul ZZZ SA
s-a constatat ca în luna martie 2015, partenerul ZZZ
SA declară valori de storno ale
operaŃiunilor.
Prin urmare organul de inspecŃie fiscală a stabilit că suma de 000 lei reprezintă
TVA nedeductibilă aferentă avans servicii, ulterior stornată prin factura …../……..2015.
3. Referitor la diferenta TVA stabilita suplimentar cu privire la refacturarea
costurilor de la persoane afiliate către ZZZ în cuantum de 51% organul de inspecŃie
fiscală menŃionează că :
Prin adresa de răspuns nr. ..../……….2015 transmisă de Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale înregistrata la Administratia S….… a Finantelor Publice sub nr. ....../
…..2015 a fost transmis Ordinul nr. 142/17.09.2013 privind transferul unei cote de 49% din
drepturile dobândite şi obligatiile asumate prin Acordul de concesiune de explorare dezvoltare - exploatare petroliera in perimetrul V R aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
287/2000, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176/2000 si modificat ulterior prin
Actul aditional nr. 1 aprobat prin HG nr. 1928/10.11.2004, in care sunt specificate
urmatoarele :
« Articolul1 - Se aproba transferul unei cote de 49% din drepturile dobandite si
obligatiile asumate prinAcordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare
perimetrul in perimetrul V R, aprobat prin HG nr 287/2000 (…)
« Articolul 2 - În urma aprobării transferului menŃionat la art. 1, noul Titular va fi
constituit din urmatoarele companii, care vor detine urmatoarele cote:
- ZZZ SA
- 51%
- XX R SRL - 49%
Din drepturile dobândite şi obligaŃiile asumate prin Acordul de concesiune pentru
explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul V R.
(…) »
,,Serviciile achiziŃionate de XX R SRL sunt necesare societăŃii în vederea
îndeplinirii obligaŃiilor şi responsabilităŃilor asumate de către societate prin Acordul de
exploatare în comun şi Acordul farm out ( anexat acestuia) încheiat între
ZZZ SA, în
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calitate de operator şi XX R SRL în calitate de non operator. În baza acestor acorduri, X
SRL este responsabil pentru controlul şi supravegherea desfăşurării activităŃilor petroliere
de explorare desfăşurate de către ZZZ SA, respectiv îndeplinirea standardelor de calitate
şi a respectării bugetelor agreate în ceea ce priveşte costurile înregistrate în legatură cu
proiectul. De asemenea, XX R trebuie să analizeze modalitatea de desfăşurarea
activităŃilor de explorare în vederea luării deciziilor necesare cu privire la operaŃiuni, cum
ar fi aprobarea de bugete, aprobarea efectuării de cheltuieli de către Operator şi alte
decizii privind explorarea, fiind implicată în Comitetul Operational format din reprezentanŃi
ai XX R SRL şi ZZZ SA.
Prin urmare, organul de inspecŃie fiscală precizează că serviciile primite de către
XX R SRL sunt utilizate în vederea desfăşurarii operaŃiunilor petroliere în Romania, fiind
necesare procesului decizional şi respectării responsabilităŃilor societăŃii, aşa cum rezultă
din Acordul de exploatare în comun încheiat cu ZZZ SA.
(.. ) XX R SRL primeşte de asemenea servicii de la XX L S.A. constând în servicii
IT şi servicii de management al personalului XX L S.A, prin intermediul departamentului
său de Tehnologii InformaŃionale şi Servicii, prestează servicii informatice către XX R SRL,
cum ar fi;
•
dezvoltarea si irnplementarea si actualizarea de aplicatii informatice,
•
corectarea erorilor software,
•
acces la retea si internet, e-mail,
•
arhivare si asistenta utilizatori,
•
servicii de comunicatii.
PreŃul serviciilor IT prestate de către XX L S.A pentru XX R SRL este determinat
în funcŃie de costurile directe şi indirecte suportate de XX L S.A, generate prin intermediul
departamentului de Tehnologii Informationale şi Servicii.
În conformitate cu pct. 1.10 - Sectiunea 1 din Anexa A - Procedura contabila
pentru Acordul de exploatare în comun încheiat între ZZZ
SA şi SC XX R SRL ( în
vigoare din .........\\2013) " Non-operatorul va transmite facturi lunar Operatorului, pentru
bunurile sau serviciile achizitionate de la/facturate de terŃi şi livrate în baza prezentului
Acord şi pentru eforturile interne atribuibile operaŃiunilor comune."
Astfel, non-operatorul - SC XX R SRL a achiziŃionat de la părŃile sale afiliate (XX L
SA şi XX M SA ) servicii tehnice, informatice, reprezentand, contravaloarea salariilor şi
remuneraŃiilor personalului tehnic şi specializat, timpul pierdut, chirie, utilităŃi, personal de
suport, redactare, telefon şi alte cheltuieli de comunicaŃii, asistenŃă informatică, furnituri
efectuate de aceştia în calitate de angajaŃi ai persoanelor afiliate, aşa cum sunt
menŃionate la pct.2.7.3 şi pe care non - operatorul SC XX R SA nu le-a facturat conform
pct. 2.7.4.
Prin Procedura contabilă pentru Acordul de exploatare în comun încheiata între
ZZZ SA şi XX R SRL la pct. 2.7.3 şi pct. 2.7.4 se prevăd următoarele:
- pct 2.7.3 " Costul serviciilor prestate cu aprobarea Operatorului de către
personalul tehnic şi specializat al non-Operatorului şi PărŃilor afiliate ale nonOperatorului respectiv va putea fi înregistrat în Contul Comun al Acordului în baza
programului şi Bugetului comun aprobat privind operaŃiunile şi în conformitate cu prezenta
Procedura contabilă. Sumele individuale vor include salariile şi remuneraŃia personalului
tehnic şi specializat, timpul pierdut, deciziile de impunere din partea guvernului şi
beneficiile angajaŃilor. Costurile vor include de asemenea toate costurile necesare pentru
ca personalul tehnic şi specializat respectiv să presteze serviciile în cauza, cum ar fi, dar
fără a se limita la chirie, utilităŃi, personal de suport, redactare, telefon şi alte cheltuieli de
comunicaŃii, asistenŃă informatica, furnituri, amortizare şi alte cheltuieli rezonabile. "
- Pct. 2.7.4 " Un non Operator va factura Operatorul pentru costurile directe
ale serviciilor înregistrate conform secŃiunii 2.7.3 în sau înainte de ultima zi din fiecare
lună calendaristică, la care non - Operatorul nu va adauga cheltuieli de regie. În termen de
treizeci (30) de zile dupa primirea unei facturi privind cheltuielile în cauză, Operatorul va
plăti suma datorată."
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Având în vedere cota de participare aprobată de 51% - 49%, organul de inspecŃie
fiscală consideră că SC XX R SRL avea obligaŃia refacturării cotei de 51% operatorului
ZZZ SA pentru costurile menŃionate mai sus ( pct. 2.7.3 - pct. 2.7.4)
Organul de inspecŃie fiscală precizează că nu au fost luate in calcul cheltuielile de
regie, cheltuielile pentru nevoile SC XX R SRL ( contabilitate, cheltuieli avocatiale etc.).
Serviciile în cauză sunt:
- servicii procesare date seismice - Contract din ......2013
- date seismice,refacturare servicii personal specializat,servicii detasare si instruire
prestate .
Organul de inspecŃie consideră că desi societatea mentioneaza art 4.2. ,,Alte
costuri” din acordul Farm out pentru costurile asumate individual de Societate si care
nu sunt aferente operatiunilor comune, acest articol se refera doar la suportarea pe propria
cheltuiala prelucrarea speciala si interpretarea de tip G&G ,,anterior lucrarilor de foraj la
nivelul sondei” dar nu si pentru cheltuielile efectuate si facturate de persoanele afiliate
societatii cum sunt: servicii tehnice, informatice, reprezentand contravaloarea salariilor si
remuneratiilor personalului tehnic si specializat, timpul pierdut, chirie, utilitati, personal de
suport, redactare, telefon si alte cheltuieli de comunicatii, asistenta informatica, furnituri
efectuate de acestia in calitate de angajati ai persoanelor afiliate, asa cum sunt mentionate
la pct.2.7.3.
Mai mult, societatea a prezentat facturi şi de la EI SA reprezentand studii de
analiza a rezultatelor pentru previzionarea modelarii dispersiei la sonda R în Romania.
În timpul inspectiei fiscale organul de inspecŃie fiscală a constatat că prin notele
explicative, societatea nu a prezentat asa cum sustine în contestatie că aceste costuri nu
sunt aferente operaŃiunilor comune desfăşurate la sonda R ci a susŃinut necesitatea
facturării serviciilor persoanelor afiliate XX atât anterior înmatriculării societăŃii cât şi
ulterior.
Prin urmare, organele de inspecŃie fiscală au stabilit că suma de 000 lei [000 lei+
00 lei+ 00 + (- 0 lei)] reprezintă TVA aferent refacturării costurilor de la persoane afiliate
către ZZZ în cuantum de 51%.
Pentru debitul stabilit suplimentar la TVA, au fost calculate conform legislaŃiei în
vigoare , de la data de .....2014 până la data .....2014, dobânzi/majorari de întarziere la
plată în sumă de 00 lei şi penalitati de întarziere în sumă de 00 lei .
În drept, sunt aplicabile prevederile Legii 571/2003 art. 129, alin. (1); art.140
alin.(1); art.145 alin.(2), lit. a); art.134 alin.(1); art.134^1 alin.(1); art.155 alin.(5); art.155
alin.(19), lit.h); art.134, ind.2, alin.(1); art.134, ind.2, alin.(2), lit.b); art.145 alin.(1^1), privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Ord. 3512/2008 anexa 1, pct. (1) ,
pct.(2), pct.(8); Ord. 3055/... art. 154, alin. (2); OG 92/2004 art.119, alin. (1), art.120^1,
alin. (2); 120, alin. (7), Ordinul 2861/... , potrivit carora:
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal:
- art. 129, alin. (1) - Se consideră prestare de servicii orice operaŃiune care nu
constituie livrare de bunuri, aşa cum este definită la art. 128.
- art.140 alin.(1) - Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de
impozitare pentru operaŃiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt
supuse cotelor reduse.
- art.145 alin.(2), lit. a) - Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa
aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor
operatiuni: a) operatiuni taxabile .
- art.134 alin.(1) - Faptul generator al taxei reprezinta faptul prin care sunt
realizate conditiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei.
- art.134^1 alin.(1) - Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data
prestării serviciilor, cu excepŃiile prevăzute în prezentul capitol..
- art.155 alin.(5) - Persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre beneficiar,
in urmatoarele situatii:
a) pentru livrarile sau prestarile de servicii efectuate;
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b) pentru fiecare vanzare la distanta pe care a efectuat-o in conditiile art. 132 alin
(2) si (3);
c) pentru livrarile intracomunitare de bunuri efectuate in conditiile art. 143 alin (2)
lit. a) -c);
d) pentru orice avans incasat in legatura cu una dintre operatiunile mentionate la
lit. a) si b);
- art.155 alin.(19), lit.h) - Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele
informatii: h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate,
precum si particularitatile prevazute la art. 125 ^1 alin (3) in definirea bunurilor, in cazul
livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi
- art.134, ind.2, alin.(1) – Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul
generator.
- art.134, ind.2, alin.(2), lit.b) - Exigibilitatea intervine la data la care se incaseaza
avansul.
- art.145 alin.1^1) - Dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor efectuate de
o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art.
134^2 alin (3) - (8) este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si
serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului .
Ordinul 3512/2008
- anexa 1, pct. (1) , pct.(2), pct.(8)
1. Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităŃii nr. 82/1991, republicată,
consemnează operaŃiunile economico-financiare, în momentul efectuării lor, în documente
justificative, pe baza cărora se fac înregistrări în contabilitate (jurnale, fişe şi alte
documente contabile, după caz).
2. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
- denumirea documentului;
- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa persoanei
juridice/fizice care întocmeşte documentul;
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
- menŃionarea părŃilor care participă la efectuarea operaŃiunii economico-financiare
(când este cazul);
- conŃinutul operaŃiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul
legal al efectuării acesteia;
- datele cantitative şi valorice aferente operaŃiunii economico-financiare efectuate,
după caz;
- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de
efectuarea operaŃiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuŃii de control
financiar preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaŃiunile respective, după caz;
- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaŃiunilor
efectuate.
8. Inscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix cu pastă sau prin
utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.
Ordinul 3055/...
- art. 154, alin. (2). - În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie,
pentru prelucrare sau în consignaŃie la terŃi,(....) . Acestea se înregistrează distinct în
contabilitate, pe categorii de stocuri.
OG nr. 92/2004
- art.119, alin. (1). - Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a
obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere.
- art.120, alin. (7). - Nivelul dobânzii este de 0,04% respectiv 0,03% pentru
fiecare zi de întârziere.
- art.120^1, alin. (2).- Nivelul penalităŃii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare
zi de întârziere.
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Ordinul 2861/... - privind Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor
si capitalurilor proprii;
Având în vedere prevederile legale în vigoare invocate pentru speŃa în cauză,
documentele depuse la dosarul cauzei şi propunerile organului de specialitate din cadrul
Directia Generală Regională a FinanŃelor Publice Bucuresti - AdministraŃia ........ a
FinanŃelor Publice – AIF, se va admite contestaŃia contribuabilului pentru suma de N lei şi
se va respinge contestatia ca neîntemeiată pentru suma de 0000 lei reprezentând
TVA stabilit suplimentar în sumă de 0000 şi accesorii aferente în sumă de 00 lei.
Pe cale de consecinta, pentru considerentele aratate şi in temeiul actelor
normative in vigoare pentru speta in cauza, coroborate cu art. 207(1), art.209, art.210 si
art.216 din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, republicată în Monitorul
Oficial nr. 513 din 31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare şi în aplicarea
prevederilor art.352 alin.(2) din Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură
fiscală, Directorul General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati,
Eugen Ciorici,
DECIDE

1. Respingerea în parte ca neîntemeiată a contestatiei formulată de SC XX R
SRL cu domicilul fiscal în A , sector .., Int. BB, ...., et.1,CIF ......., împotriva Deciziei de
impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. F
– S1/ ..../........2015, emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. F-.../..../........2015,
încheiate de organele de inspecŃie fiscală din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice A
pentru suma totală 0000 lei, reprezentând:
TVA
0000 lei
00 lei
dobânzi/majorări de întârziere aferente TVA
penalităŃi de întârziere aferente TVA
00 lei
2. Admiterea contestaŃiei pentru suma de N lei reprezentând TVA suplimentar de
plată stabilit în sarcina persoanei juridice XX R SRL cu domicilul fiscal în A , sector ..,
Int. BB, ...., et.1,CIF ....... şi anularea parŃială a Deciziei de impunere nr. F-......./........2015
emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. F-.../..../........2015, încheiate de către
organele de inspecŃie fiscală din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice A .
3.În temeiul art.210 alin.(2) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 31.07.2007, cu modificările şi
completările ulterioare şi în aplicarea prevederilor art.352 alin.(2) din Legea
nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, prezenta decizie de soluŃionare a
contestaŃiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată, la
instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă în condiŃiile legii, în
termen de 6 luni de la data comunicării.

Director General,
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