
DECIZIA  NR.  18/2010
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de S.C. ...  S.R.L. din ...

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  a  fost 
sesizata asupra contestatiei inregistrata sub nr. ... din data de...  formulata de 
S.C. ...  S.R.L., cu sediul social in ..., judetul Dambovita, inregistrata la O.R.C. 
Dambovita sub nr. ..., avand C.U.I. RO ..., fiind reprezentata de domnul  ..., in 
calitate de  administrator.

Petenta  formuleaza  contestatie  impotriva  Deciziei  de 
impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia 
fiscala nr. ... din data de ..., emisa de D.G.F.P. Dambovita - A.F.P. Targoviste 
-  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  Persoane  Juridice,  pentru  suma  totala 
contestata de ... lei, reprezentand:
- ... lei - taxa pe valoarea adaugata respinsa la rambursare;
- ... lei - majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata aferenta.

Contestatia  a  fost  formulata  in  termen  legal,  poarta 
semnatura persoanelor imputernicite si stampila societatii.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute 
de art.  205 si  209 alin.  1  pct.  a)  din O.G.  nr.  92/  2003 privind Codul  de 
procedura  fiscala  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  este  competenta  sa 
solutioneze contestatia formulata de S.C. ... S.R.L., din ....

I.  Societatea  petenta contesta  Decizia  de  impunere 
privind obligatiile fiscale suplimentare de plata nr. ... din data de ..., emisa de 
D.G.F.P.  Dambovita  -  A.F.P.  Targoviste  -  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala 
Persoane Juridice, pentru suma totala contestata de ...lei, reprezentand taxa 
pe  valoarea  adaugata  respinsa  la  rambursare  cu  majorari  de  intarziere 
aferente acesteia. 

Petenta contesta actul prin care s-a stabilit ca societatea 
comerciala nu are drept de rambursare pentru taxa pe valoarea adaugata in 
suma de ... lei si are de plata majorari de intarziere in suma de ... lei. - Toate 
materialele  procurate  pentru  repararea  casei  situate  in  Valea  Voievozilor, 
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pentru care s-a refuzat taxa pe valoarea adaugata in suma de ...  lei,  sunt 
destinate modernizarii imobilului in scopul folosirii lui in conditii normale de 
chirias, conform contractului de inchiriere intre parti, in cazul nostru chiria fiind 
venituri  taxabile  de  catre  stat  contribuind  la  profiturile  firmei  care  sunt 
taxabile,  iar  pentru  taxa  pe  valoarea  adaugata  nu  s-a  depus  notificare 
deoarece  imobilul  era  in  reparatie  (cheltuielile  fiind  suportate  de  catre 
proprietar conform contract), iar taxa pe valoarea adaugata nu era de dedus 
ci de incasat si deci de plata catre stat la facturile care se vor intocmi ulterior 
terminarii reparatiilor, deoarece inchirierea s-a facut la o persoana fizica si nu 
juridica,  conform  contract.  Deasemeni  notificarea  nu  avea  pentru  ce  o 
depune, intrucat au fost cumparate materiale in scopul repararii imobilului de 
la  o  persoana  juridica  impozabila  si  nu  a  fost  cumparata  chirie  pentru  a 
deduce taxa pe valoarea adaugata, caz in care taxa pe valoarea adaugata 
este achitata de catre firma furnizoare. 
-  Suma  de...  lei,  respinsa  la  rambursare,  reprezinta  prestarile  de  servicii 
efectuate  de  catre  Posta  Romana,  Pagini  Aurii  si  Industria  Tipografica 
Ieseana  pentru  reclama  obiectului  de  activitate  al  firmei  si  desfasurarii 
normale  a  activitatii  in  scopul  obtinerii  de  rezultate  financiare  impozabile, 
conform contractelor incheiate. 
- Suma de ... lei, respinsa la rambursare, reprezinta mijloace fixe inregistrate 
in patrimoniul societatii comerciale destinate folosirii acestora de persoanele 
care au inchiriat imobilul.
- Suma de ... lei, respinsa la rambursare, reprezinta plata facturilor de gaze, 
care au scopul intretinerii imobilului.

Fata  de  cele  mai  sus  precizate  societatea  comerciala 
solicita  admiterea  contestatiei  si  anularea  Deciziei  de  impunere  privind 
obligatiile  fiscale  suplimentare  de  plata  nr.  ...din  data  de  ...,  emisa  de 
D.G.F.P.  Dambovita  -  A.F.P.  Targoviste  -  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala 
Persoane Juridice.
 

II. Raportul de Inspectie Fiscala nr. ... incheiat la data 
de ...,  a  stat  la  baza emiterii Deciziei  de impunere nr.  ...din  data  de ... 
intocmit  de  organele  de  inspectie  fiscala  din  cadrul A.F.P.  Targoviste  - 
Activitatea de Inspectie Fiscala Persoane Juridice, prin care a fost stabilita de 
plata suma totala de ... lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata respinsa 
la rambursare stabilita suplimentar de plata cu accesoriile aferente. 

Inspectia  fiscala  a  fost  efectuata  ca  urmare  a  depunerii 
decontului lunii  octombrie 2009 a taxei pe valoarea adaugata cu obtiunea de 
rambursare la  A.F.P. Targoviste 2, inregistrat sub numarul ... din data de ... 
iar perioada supusa verificarii a fost iulie 2008 - octombrie 2009.

Prin  referatul  privind solutionarea contestatiei  depusa de 
S.C. ... S.R.L., organul de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P. Dambovita - 
A.F.P.  Targoviste  -  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  Persoane Juridice, isi 
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mentine punctul de vedere din Raportul de inspectie fiscala si din Decizia de 
impunere  intocmite  societatii  petente.  Se  precizeaza  ca  in  cauza  nu  s-a 
formulat sesizare penala.

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele 
existente la dosarul cauzei,  motivatiile contestatoarei si in raport cu actele 
normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

1.  Referitor  la  taxa  pe  valoarea  adaugata  respinsa  la 
rambursare si accesoriile aferente.

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este 
investita sa analizeze daca suma contestata de ... lei, reprezentand taxa 
pe valoarea adaugata respinsa la rambursare si de ... lei reprezentand 
accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata, sunt corect determinante. 

In  fapt,  din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei, 
rezulta ca inspectia fiscala, care a cuprins perioada iulie 2008 - octombrie 
2009,  s-a  efectuat  de A.F.P.  Targoviste  -  Activitatea de Inspectie  Fiscala 
Persoane Juridice, finalizandu-se prin Raportul de Inspectie Fiscala nr. ... din 
data de ..., care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr.  ... din data 
de ....

Organul de inspectie fiscala a respins la rambursare taxa 
pe valoarea adaugata in suma de ... lei si a calculat majorari de intarziere in 
suma de...lei. Suma contestata de petent este de ... lei reprezentand taxa pe 
valoarea adaugata neadmisa la rambursare si ... lei reprezentand accesorii 
aferente taxei pe valoarea adaugata. Fata de sustinerile contribuabilului se 
retin urmatoarele:
- in ceea ce priveste deducerea nelegala a taxei pe valoarea adaugata in 
suma de ... lei   aferenta facturilor  fiscale in  baza carora s-au achizitionat 
materiale pentru lucrari la imobilul (casa) din Valea Voievozilor, contribuabilul 
nu face dovada ca achizitiile sunt destinate in folosul operatiunilor prevazute 
la  art.  145  alin.  2  din  Legea  571/2003  privind  Codul  fiscal,  nu  a  depus 
notificarea prevazuta la Titlul VI pct. 38 din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal, prin care putea face dovada ca a 
optat pentru taxarea inchirierii bunurilor imobile prevazute la art. 141 alin. 2 lit. 
e)  din   Legea nr.  571/2003  privind Codul  fiscal,  realizarea de operatiuni 
impozabile efectuandu-se de la data inscrisa in notificare.  Nu au fost emise 
facturi fiscale de chirie pana la data de 31.10.2009, nu au fost prezentate nici 
organelor de inspectie fiscala si nici nu au fost anexate ulterior la contestatie, 
rezultand ca nu s-au realizat operatiuni taxabile, iar daca nu s-a optat pentru 
taxare, in conditiile legii, nu se beneficiaza de dreptul de deducere  a taxei pe 
valoarea adaugata aferent intrarilor. In conditiile in care societatea comerciala 
se  decide  sa  desfasoare  operatiuni  taxabile  si  intocmeste  formalitatile 
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prevazute de Codul  fiscal,  are dreptul  sa procedeze la ajustarea taxei  pe 
valoarea adaugata in favoarea sa in conditiile legii.
- referitor la deducerea nelegala a taxei pe valoarea adaugata in suma de ... 
lei,  reprezentand  prestarile de servicii  efectuate de catre Posta Romana, 
Pagini Aurii si Industria Tipografica Ieseana, contribuabilul nu face dovada ca 
serviciile sunt destinate in folosul operatiunilor prevazute la art. 145 alin. 2 din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Nu au fost prezentate materiale tiparite 
cu sigla "S.C. ... S.R.L.", deci nu s-a putut demonstra ca sunt indeplinite toate 
conditiile legale pentru acordarea deducerii taxei pe valoarea adaugata.
- pentru deducerea nelegala a taxei pe valoarea adaugata in suma de ... lei, 
reprezentand mijloace fixe inregistrate in patrimoniul societatii comerciale si 
deducerea  nelegala  a  taxei  pe  valoarea  adaugata  in  suma  de  ... lei, 
reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferent  facturilor  fiscale de gaze 
pentru  imobilul  din  Valea Voievozilor,  contribuabilul  nu a facut  dovada ca 
acestea sunt destinate in folosul operatiunilor prevazute la art. 145 alin. 2 din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Organul de inspectie fiscala a calculat accesorii pentru taxa 
pe valoarea adaugata suplimentara de plata in suma de ... lei, conform art. 
119  si  120  din  O.G.  nr.  92/  2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In  drept, cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole :

Art.  141  alin.  2  lit.  e)  si  art.  145  alin.  2  din  Legea  nr. 
571/2003  privind  Codul  Fiscal  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare 
prevede:  (141)  "Scutiri  pentru  operaţiuni  din  interiorul  ţării............  2.  
Următoarele  operaţiuni  sunt,  de  asemenea,  scutite  de  taxă:.............   e)  
arendarea,  concesionarea,  închirierea  şi  leasingul  de  bunuri  imobile,  cu  
următoarele excepţii: 1. operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul  
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea 
terenurilor  amenajate  pentru  camping;2.  închirierea  de  spaţii  sau  locaţii  
pentru parcarea autovehiculelor; 3. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate  
definitiv în bunuri imobile; 4. închirierea seifurilor;"
(145)  "  Sfera  de  aplicare  a  dreptului  de  deducere......(2)  Orice  persoană 
impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt 
destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni:
a) operaţiuni taxabile;.... "

Art. 106 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura 
fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prevede:
"  Obligaţia de colaborare a contribuabilului
(1) Contribuabilul are obligaţia să colaboreze la constatarea stărilor de fapt 
fiscale.  Acesta  este  obligat  să  dea  informaţii,  să  prezinte  la  locul  de 
desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele, precum şi orice alte date 

www.mfinante.ro



necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. 
[...]."

Art. 119 si art. 120 din in O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul 
de  procedura  fiscala  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare 
prevede:
(119) “Dispoziii generale privind majorari de întârziere: (1) Pentru neachitarea 
la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza 
dupa acest termen majorari de întârziere ...”
(120) "Majorari  de întârziere:  (1)  Majorarile  de întârziere  se calculeaza 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmtoare termenului  
de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv [...]"

2. Referitor la Procesul Verbal de constatare si sanctionare 
a contraventiilor nr. ... din data de ...

Referitor  la  capatul  de  cerere  privind  amenda 
contraventionala stabilita in suma de ... lei prin Procesul Verbal de constatare 
si  sanctionare  a  contraventiilor  nr.  ...  din  data  de  ...,  se  retine  ca  in 
conformitate  cu  punctul   9.8  din  O.M.F.  nr.  519/2005  privind  aprobarea 
instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind  Codul 
de procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  se 
va  inainta  solicitarea  catre  instanta  competenta,  respectiv  Judecatoria 
Targoviste.

Cauza isi gaseste solutionarea in prevederile  punctul  9.8 
din  O.M.F.  nr.  519/2005  privind  aprobarea  instructiunilor  pentru  aplicarea 
titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala republicata, 
cu modificarile si  completarile ulterioare, care prevede: "   În cazul în care 
contestaţiile sunt astfel formulate încât au şi alt caracter pe lângă cel de cale 
administrativă de atac, pentru aceste aspecte cererea se va înainta organelor 
competente de către organul învestit  cu soluţionarea căii administrative de 
atac, după soluţionarea acesteia."

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  decizie  si  in 
temeiul 141 alin. 2 lit.  e) si art. 145 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 106, 119 si 120  din 
O.G.  nr.  92/  2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare,  punctul  9.8 din O.M.F. nr. 519/2005 
privind  aprobarea  instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  O.G.  nr. 
92/2003 privind  Codul de procedura fiscala republicata,  cu modificarile si 
completarile ulterioare,coroborat cu art. 70, art. 209, art. 210, art. 211 si art. 
216 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare se:
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DECIDE 

1. Respingerea  contestatiei  depusa  sub  numarul  ...  din 
data de ... formulata de S.C. ... S.R.L., din  ..., impotriva Deciziei de impunere 
nr. ... din data de ..., pentru suma totala contestata de ... lei, reprezentand:
-... lei - taxa pe valoarea adaugata respinsa la rambursare;
- ... lei - majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata aferenta.

2. Referitor la capatul de cerere privind Procesul Verbal de 
constatare  si  sanctionare  a  contraventiilor  nr.  ...,  Biroul  Solutionare 
Contestatii  din  cadrul  D.G.F.P.  Dambovita  isi  declina  competenta  de 
solutionare  si  transmite  contestatia  formulata  organului  de  solutionare 
competent, respectiv Judecatoria Targoviste.

3. In  conformitate  cu  prevederile  art.  218  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 11 
alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ,  prezenta 
decizie  poate  fi  atacata  in  termen de  6  (sase)  luni  de  la  data  primirii,  la 
instanta  de  contencios  administrativ  competenta  din  cadrul  Tribunalului 
Dambovita.

                                          ...
               Director Coordonator

  Avizat
           ...

                                                                                    Consilier juridic
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