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DECIZIA NR. 74 emis� de DGFP Hunedoara  în anul 2010 

 
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. … / 2009, 
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în ..., înregistrat� 
la ORC sub nr…., având C.I.F. …, reprezentat� de dl. ... în calitate de 
administrator, împotriva Deciziei de impunere nr. ... / ...2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, încheiat� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� �i care 
vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând : 

- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la  
                rambursare; 
- ... lei - major�ri de întârziere. 

            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia de 
impunere nr. ... / ...2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
la inspec�ia fiscal� a fost comunicat� petentei în data de ...2009, 
potrivit semn�turi �i �tampilei societ��ii de pe adresa de înaintare, 
anexate în copie la dosarul contesta�iei. 
            Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..., fiind înregistrat� sub nr. … / ...2010. 
            Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
            I. Prin contesta�ia formulat�, agentul economic, 
arat� urm�toarele:  
 
           Crean�a fiscal� privind taxa pe valoarea ad�ugat� de ... lei  �i  
major�rile aferente de ... lei ca obliga�ii fiscale suplimentare nu se 
întemeiaz� pe situa�ia de fapt real�, contrar dispozi�iilor art. 5,6,7 din 
O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�,  în  ceea ce 
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prive�te aplicarea unitar� a legisla�iei fiscale, exercitarea dreptului de 
apreciere al organului fiscal, obligativitatea acestuia de a adopta 
solu�iile fiscale admise de lege, întemeiate pe constat�ri complete 
asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz� �i exercitarea rolului 
s�u activ, care presupune examinarea din oficiu a st�rii de fapt reale, 
pe baza tuturor informa�iilor �i documentelor necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului.  
            În determinarea obliga�iilor suplimentare privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ... (debit principal + major�ri) inspec�ia 
fiscal� nu a avut în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i 
raporturilor juridice relevante pentru impunere, cerin�a impus� de 
art.105 alin.1 din O.G. nr. 92 / 2003.  
           Petenta arat� c� a�a cum rezult� din înscrisul HOT�RÂRII 
CIVILE, aceasta urmeaz� a fi comunicat� Oficiului Registrului 
Comer�ului de pe lânga Tribunalul ..., dup� data de 20 octombrie 2009.  
           Potrivit art.5 alin.(1-2) din Legea nr. 26 / 1990 a Registrului 
Comer�ului, înmatricularea �i men�iunile sunt opozabile ter�ilor de la 
data efectu�rii lor în Registrul Comer�ului ori de la publicarea lor în 
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a sau în alt� publica�ie, acolo 
unde legea dispune astfel. În aceia�i HOTARÂRE se stipuleaz� 
imperativ comunicarea acesteia debitoarei, respectiv SC R.. SRL ....  
           Ori comunicarea privind deschiderea procedurii insolven�ei se 
face în X.  
           Petenta arat� c� la data întocmirii celor X facturi ce fac obiectul 
prezentei contesta�ii, acestea nu puteau fi supuse m�surilor de 
simplificare prev�zute de art.160, motivat de urm�toarele argumente 
legale:  
- nu era efectuat� men�iunea privind deschiderea procedurii insolven�ei 
în registrul comer�ului condi�ie obligatorie potrivit art.5 alin.(1) din 
Legea nr. 26 / 1990.  
- nu era îndeplinit� condi�ia hot�rârii instan�ei de contencios 
administrativ �i fiscal privind comunicarea c�tre SC R.. SRL ..., aceasta 
intrând în posesia HOT�RÂRII numai în 18 noiembrie 2010, dat� la 
care erau efectuate cele 15 livr�ri cuprinse în facturile emise cu taxare 
normal�.  
 
   
           II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Activit��ii de Inspec�ie Fiscal�, au consemnat 
urm�toarele: 
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            Inspec�ia fiscal� s-a efectuat în vederea solu�ion�rii decontului 
de TVA cu suma negativ� prin care SC X SRL a solicitat la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii X din anul X  
            Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a  
efectuat achizi�ii de la SC R.. SRL .  
             Începând cu data de X, în conformitate cu sentin�a nr. ... / ... / 
2009 pronun�at� de judec�torul sindic al Tribunalului ... în dosar nr. ... / 
... / 2009 la societatea SC R.. SRL se deschide procedura de 
insolven��, procedur� ini�iat� de IFN SA..., fiind desemnat administrator 
judiciar ... IPURL ....  
             Astfel, din data de ...2009, achizi�iile efectuate de c�tre SC X 
SRL de la SC R.. SRL trebuiau s� respecte prevederile art.160 alin.2) 
lit.b din Codul fiscal în vigoare de la data de ...2008, referitor la 
facturarea de c�tre �i c�tre societ��ile pentru care s-a deschis 
procedura insolven�ei.  
            Aprovizionarea cu marf� de c�tre SC X SRL de la SC R.. SRL 
trebuia s� respecte legisla�ia în vigoare privitoare la m�surile 
simplificate.  
            Pentru perioada X, SC X SRL a dedus TVA în sum� de ... lei, 
TVA înscris� în facturile fiscale emise de SC R.. SRL (societate în 
insolven��), înregistrat� în jurnalele pentru cump�r�ri �i a colectat TVA 
în sum� de ... lei, înregistrat� în jurnalele pentru vânz�ri, f�r� a aplica 
taxare invers�.  
            În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� au respins la 
rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i s-a stabilit 
TVA suplimentar în suma de ... lei, calculându-se major�ri de întârziere 
în sum� de ... lei.   
 
 
 
   
           III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele invocate de acesta, constat�rile organelor 
de inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate de 
contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, se re�in 
urm�toarele: 
 
            SC X SRL, are sediul în ..., înregistrat� la ORC sub nr…., având 
C.I.F. …, reprezentat� de dl. ..., în calitate de administrator. 

             Perioada verificat� : X 
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             Inspec�ia fiscal� s-a efectuat în vederea solu�ion�rii decontului 
de TVA cu suma negativ� prin care SC X SRL a solicitat la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii decembrie din anul 2009 în 
sum� de ... lei potrivit decontului de TVA înregistrat la Administra�ia 
Finan�elor Publice ... sub nr. ...  / ...2009 �i la DGFP sub nr. ...  / 
...2010. 

          Cauza supus� solu�ion�rii este dac� TVA solicitat� la 
rambursare de SC X SRL a fost respins� în mod legal de 
organul de inspec�ie fiscal�, în condi�iile în care nu s-a 
aplicat legisla�ia în vigoare privitoare la m�surile simplificate.  

           În fapt, SC X SRL a solicitat la rambursare taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� lunii decembrie din anul 2009 în sum� de ... lei.  

           Din raportul de inspec�ie fiscal� rezult� c�, dup� data de 
20.10.2009, petenta a dedus TVA aferent� facturilor emise de SC R.. 
SRL, în condi�iile în care  prin sentin�a nr. ... / ... / 2009 din data de 
...2009, pronun�at� de judec�torul sindic al Tribunalului ... pentru 
societatea SC R.. SRL se deschide procedura de insolven��, �i ar fi 
trebuit s� respecte prevederile art. 160 alin.2 ) lit. b din Codul fiscal în 
vigoare de la data de ...2008, referitor la facturarea de c�tre �i c�tre 
societ��ile pentru care s-a deschis procedura insolven�ei.  
           Din raportul de inspec�ie fiscal� întocmit de organele de 
inspec�ie fiscal�, rezult� c�  pentru perioada … 2009 - … 2009, SC X 
SRL a dedus TVA în sum� de ... lei, TVA înscris� în facturile fiscale 
emise de SC R.. SRL (societate în insolven��), pe care a înregistrat-o 
în jurnalele pentru cump�r�ri, �i a colectat TVA în sum� de ... lei, 
înregistrat� în jurnalele pentru vânz�ri, f�r� a aplica taxarea invers�, 
organele de inspec�ie fiscal� respingând la rambursare taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i stabilind un TVA suplimentar în 
sum� de ... lei.  
 
           Prin contesta�ia formulat� petenta sus�ine c� la data întocmirii 
celor X facturi ce fac obiectul contesta�iei, acestea nu puteau fi supuse 
m�surilor de simplificare prev�zute de art.160 privind deschiderea 
procedurii insolven�ei. 
 
              În drept, referitor la deschiderea procedurii insolven�ei 
sunt aplicabile prevederile art.3 alin.(4) din LEGEA Nr. 85 din  5 aprilie 
2006 privind procedura insolven�ei, care arat�: 
 
“ART. 3 
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    În în�elesul prezentei legi, termenii �i expresiile de mai jos au 
urm�toarele semnifica�ii: 
    4. data deschiderii procedurii reprezint�: 
    b) în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data 
pronun��rii sentin�ei judec�torului-sindic, prev�zut� la art. 33 alin. 
(4) sau (6);” 
 
                Sus�inerea petentei c�: la data întocmirii celor 15 facturi ce 
fac obiectul contesta�ii, acestea nu puteau fi supuse m�surilor de 
simplificare, motivat de faptul c�:  
- nu era efectuat� men�iunea privind deschiderea procedurii insolven�ei 
în registrul comer�ului condi�ie obligatorie potrivit art.5 alin.(1) din 
Legea nr. 26 / 1990;  
- nu era îndeplinit� condi�ia hot�rârii instan�ei de contencios 
administrativ �i fiscal privind comunicarea c�tre SC R.. SRL ..., aceasta 
intrând în posesia HOT�RÂRII numai în 18 noiembrie 2010, data la 
care erau efectuate cele 15 livr�ri cuprinse în facturile emise cu taxare 
normal�, 
nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât 
data deschiderii procedurii insolven�ei este data pronun��rii 
sentin�ei judec�torului-sindic. 
             Astfel, începând cu data de X, în conformitate cu sentin�a nr. ... 
/ ... / 2009 pronun�at� de judec�torul sindic al Tribunalului ... în dosar 
nr. ... / ... / 2009 pentru  societatatea SC R.. SRL se deschide 
procedura de insolven��, dat� de la care, atât SC R.. SRL cât �i SC X 
SRL trebuiau s� respecte prevederile art. 160 alin.2 ) lit. b din Codul 
fiscal, în vigoare de la data de 01.01.2008, referitoare la facturarea de 
c�tre �i c�tre societ��ile pentru care s-a deschis procedura insolven�ei, 
de aplicarea acestor prevederi fiind responsabili atât 
furnizorii/prestatorii, cât �i beneficiarii. 
 
           În drept, referitor la m�surile de simplificare sunt aplicabile 
prevederile art.160 alin.(1) �i (2) din LEGEA nr. 571 / 2003 privind 
Codul Fiscal, a�a cum a fost modificat� prin ORDONAN�� DE 
URGEN�� A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 106 din  4 octombrie 2007 
pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, care arat� : 

„(1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor/serviciilor prev�zute la alin. 
(2) au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de 
prezentul articol. Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor 
de simplificare este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie 
înregistra�i în scopuri de TVA, conform art. 153.  
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(2) Bunurile �i serviciile pentru livrarea sau prestarea c�rora se 
aplic� m�surile de simplificare sunt: 
    a) de�eurile �i materiile prime secundare, rezultate din 
valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de�eurilor 
industriale reciclabile, republicat�, cu modific�rile ulterioare; 
    b) bunurile �i/sau serviciile livrate ori prestate de sau c�tre 
persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolven��, cu 
excep�ia bunurilor livrate în cadrul comer�ului cu am�nuntul; 
    c) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.” 

           Potrivit prevederilor legale în spe�� atât furnizorul cât �i 
beneficiarul înregistra�i în scopuri de taxa pe valoarea ad�ugat�, aveau 
obliga�ia de a aplica m�surile simplificate pentru de�eurile de cauciuc 
comercializate.  

          De asemenea, atât furnizorul cât  �i  beneficiarul aveau obliga�ia 
de a aplica prevederile art.160 alin.(3) �i (5) din LEGEA nr. 571 / 2003 
privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat 
cu prevederile pct.82 din HOT�RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 
44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, care precizeaza:  

„Art.160  

(3) Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri prev�zute la 
alin.(2) furnizorii sunt obliga�i s� înscrie men�iunea "taxare 
invers�", f�r� s� înscrie taxa aferent�. Pe facturile primite de la 
furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa aferent�, pe care o 
eviden�iaz� atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil� în 
decontul de tax�. Pentru opera�iunile supuse m�surilor de 
simplificare nu se face plata taxei între furnizor �i beneficiar.  

(5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili 
atât furnizorii/prestatorii, cât �i beneficiarii. În situa�ia în care 
furnizorul/prestatorul nu a men�ionat "taxare invers�" în facturile 
emise pentru bunurile/serviciile care se încadreaz� la alin. (2), 
beneficiarul este obligat sâ aplice taxare invers�, s� nu fac� plata 
taxei câtre furnizor/prestator, sâ înscrie din proprie ini�iativ� 
men�iunea "taxare invers�" în factur� �i s� îndeplineasc� 
obliga�iile prev�zute la alin. (3). "  

82. (1) Condi�ia obligatorie prev�zut� la art. 160 alin. (1) din Codul 
fiscal, pentru aplicarea m�surilor de simplificare, respectiv a 
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tax�rii inverse, este c� atât furnizorul/prestatorul, cât �i 
beneficiarul s� fie persoane înregistrate în scopuri de TVA 
conform art. 153 din Codul fiscal, �i opera�iunea în cauz� s� fie 
taxabil�. M�surile de simplificare se aplic� numai pentru 
opera�iuni realizate în interiorul ��rii astfel cum este definit la art. 
125^2 din Codul fiscal. 
    (3) În cazul livr�rilor/prest�rilor, prev�zute la art. 160 alin. (2) din 
Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, 
furnizorii/prestatorii emit facturi f�r� tax� �i înscriu în factur� 
men�iunea "taxare invers�". Taxa se calculeaz� de c�tre beneficiar 
�i se înscrie în facturi �i în jurnalul pentru cump�r�ri, fiind 
preluat� atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil� în 
decontul de tax�. Contabil, beneficiarul va înregistra în cursul 
perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente. 
    (4) Înregistrarea contabil� 4426 = 4427 la cump�r�tor este 
denumit� autolichidarea taxei pe valoarea ad�ugat�, colectarea 
taxei pe valoarea ad�ugat� la nivelul taxei deductibile este 
asimilat� cu plata taxei c�tre furnizor/prestator. Prevederile 
acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situa�ii în care se 
aplic� taxare invers�. 
… 
  (7) Neaplicarea m�surilor de simplificare prev�zute de lege va fi 
sanc�ionat� de organele fiscale prin obligarea 
furnizorilor/prestatorilor �i a beneficiarilor la rectificarea 
opera�iunilor �i aplicarea tax�rii inverse conform prevederilor din 
prezentele norme. 
(8) În situa�ia în care organele fiscale competente, cu ocazia 
verific�rilor efectuate, constat� c� pentru opera�iunile prev�zute la 
art. 160 alin. (2) din Codul fiscal nu au fost aplicate m�surile de 
simplificare prev�zute de lege, vor obliga beneficiarii la stornarea 
taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea înregistr�rii 
contabile 4426 = 4427 �i înregistrarea în decontul de tax� pe 
valoarea ad�ugat� întocmit la finele perioadei fiscale în care 
controlul a fost finalizat, la rândurile de regulariz�ri. În situa�ia în 
care beneficiarii sunt persoane impozabile mixte, iar achizi�iile 
sunt destinate realiz�rii atât de opera�iuni cu drept de deducere, 
cât �i f�r� drept de deducere, suma taxei deductibile se va 
determina pe baza pro-rata de la data efectu�rii achizi�iei bunurilor 
supuse tax�rii inverse �i se va înscrie în rândul de regulariz�ri din 
decont, care nu mai este afectat de aplicarea pro-rata din perioada 
curent�.” 
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            Referitor la principiile generale de conduit� în 
administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat O.G. nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  precizeaz�: 
 
„ART. 5 
Aplicarea unitar� a legisla�iei  
Organul fiscal este obligat s� aplice unitar prevederile legisla�iei 
fiscale pe teritoriul României, urm�rind stabilirea corect� a 
impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat.” 
 
            Articolul 6 din actul normativ anterior men�ionat stipuleaz� c�: 
 
„Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor 
�i competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� 
adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete 
asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�.” 
 
            Articolul 7 din acela�i act normativ prevede: 
 
„ (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, 
starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i 
documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va 
identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz. 
(3) Organul fiscal are obliga�ia s� examineze în mod obiectiv 
starea de fapt, precum �i s� îndrume contribuabilii pentru 
depunerea declara�iilor �i a altor documente, pentru corectarea 
declara�iilor sau a documentelor, ori de câte ori este cazul.” 
 
            Fa�� de textele de lege invocate �i de cele prezentate în fapt se 
re�in urm�toarele: 
 
- Codul de procedur� fiscal� reglementeaz� un principiu de baz� din 
activitatea organelor fiscale �i anume principiul aplic�rii unitare a 
legislatiei, urm�rind stabilirea corect� a impozitelor �i taxelor 
datorate bugetului general consolidat. 
             Pentru stabilirea corect� a impozitelor si taxelor inspec�ia 
fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i a 
raporturilor juridice care sunt relevante pentru impunere. 
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              Petenta avea obliga�ia ca pentru achizi�iile de la persoanele 
pentru care s-a deschis procedura de insolven�� s� aplice taxarea 
invers�, s� nu efectueze plata taxei c�tre furnizor, s� înscrie taxa 
aferent�, pe care o eviden�iaza pe factur�, atât ca tax� deductibil� cât 
�i ca tax� colectat� în decontul de TVA. 
 
- Normele metodologice date în aplicarea Codului fiscal, referitor la 
neaplicarea m�surilor de simplificare prev�zute de lege, 
reglementeaz� cu claritate faptul c� organele fiscale vor obliga 
furnizorii/prestatorii la rectificarea opera�iunilor �i la aplicarea 
tax�rii inverse. 
 
           În cazul în spe��, pentru stabilirea taxei pe valoarea ad�ugat� 
organele de inspec�ie fiscal� trebuiau s� pun� în aplicare 
prevederile potrivit c�rora în cazul constat�rii neaplic�rii 
m�surilor de simplificare s� oblige furnizorii/prestatorii la rectificarea 
opera�iunilor, obligând beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin 
contul de furnizori, efectuarea înregistr�rii contabile 4426 = 4427 �i la 
aplicarea tax�rii inverse, respectiv la înregistrarea în decontul de tax� 
pe valoarea ad�ugat� întocmit la finele perioadei fiscale în care 
controlul a fost finalizat, la rândurile de regulariz�ri. 
 
            În consecin�� se vor aplica prevederile art. 216 alin.(3) din 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 
92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 
„CAP. 4 Solu�ii asupra contesta�iei 
ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou 
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare.”, 
urmând a se va desfiin�a Deciziei de impunere nr. ... / ...2010 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�.  
 
             Prin ORDINUL MINISTRULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 519 
din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
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„12.6. În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are total� 
sau par�ial� a actului atacat, în considerentele deciziei se vor 
prezenta numai motivele care au condus la desfiin�are. 
12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 
de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 
considerentelor deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în 
sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
 
            HOT�RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 1050 din  1 iulie 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
la pct. 102.5 precizeaz� : 
 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� 
fiscal�, este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, 
aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� 
decât cea care a încheiat actul contestat.” 
 
           Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 
92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 

D E C I D E : 
 
            Desfiin�area Deciziei de impunere nr. ... / ...2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, încheiat� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� �i care 
vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând : 

- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la  
                          rambursare; 
-     ... lei - major�ri de întârziere. 

urmând ca în termen de 30 de zile de la data comunic�rii s� se 
încheie un nou act de control de c�tre o alt� echipa de control, 
conform celor men�ionate în cuprinsul deciziei.  
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             Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 luni 
de la comunicare. 
 
 

 
Director Coordonator 

 


