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DECIZIA nr.118/17.10.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA S.R.L. din Constan�a, 

înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr……………… 
 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L.,  cu sediul 
în Constan�a, str......... nr..., CUI R......... prin adresa 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr……………/17.08.2006, cu 
privire la reluarea solu�ion�rii contesta�iei înregistrat� sub 
nr……………/17.07.2006, a c�rei suspendare a fost dispus� prin Decizia 
nr.71/11.08.2006. 
 Solicitarea este întemeiat� pe Rezolu�ia din 05.10.2005 a 
Parchetului de pe lâng� Judec�toria Constan�a prin care s-a 
confirmat propunerea organelor de poli�ie de a nu se începe 
urm�rirea penal� fa�� de administratorii societ��ii pentru 
infrac�iunea prev�zut� de art.11 lit.c) din Legea nr.87/1994 
republicat�.  

Obiectul contesta�iei l-a reprezentat obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite prin Decizia de impunere nr……………/03.07.2006, 
emis� de S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a, în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr……………/03.07.2006, în cuantum 
total de ………………… lei, compuse din:  

� ……………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
� ……………… lei - dobânzi TVA; 
� ……………… lei – major�ri de întârziere  TVA; 
� ...... lei – penalit��i întârziere TVA.  

 
  În spe��, se re�ine c� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art.184 (3) din O.G. nr.92/2003 republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, astfel încât Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are 
competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia 
legal�. 
 
 
 

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F.- Activitatea de Control 
Fiscal Constan�a sub nr……………/13.07.2006, iar la D.G.F.P. Constan�a 
sub nr……………/17.07.2006, S.C. CONSTANTA S.R.L. prin împuternicit,  a 
contestat obliga�iile fiscale suplimentare stabilite prin Decizia 
de impunere nr……………/03.07.2006 emis� de c�tre consilieri din cadrul 
S.A.F. - A.C.F. Constan�a, urmare inspec�iei fiscale par�iale 
efectuate la solicitarea G�rzii Financiare Constan�a  
nr………/CT/26.01.2005. 

 
În sus�inerea contesta�iei sale, petenta a invocat urm�toarele    

motive: 
– S.C. CONSTANTA S.R.L. este societate înregistrat� la organul 

fiscal ca pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� �i conform 
prevederilor art.22 alin.3 din Legea nr.345/2002, are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�; 

- conform prevederilor art.22 alin.5 din Legea nr.345/2002, 
taxa pe valoarea ad�ugat� pe care societatea are dreptul s� o 
deduc� este: taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat� 
aferent� bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s�-i fie 
livrate �i pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate 
ori urmeaz� s�-i fie prestate de c�tre o alt� persoan� impozabil� 
înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat�; 

- pentru exercitarea dreptului de deducere persoana impozabil� 
trebuie s� justifice suma taxei cu facturi fiscale sau alte 
documente legal aprobate, emise pe numele s�u, de c�tre persoane 
impozabile înregistrate ca pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugat�, 
conform prevederilor art.24 alin.1 din Legea nr.345/2002; 

- petenta sus�ine c� a respectat toate obliga�iile 
pl�titorilor de tax� pe valoarea ad�ugat� enumerate în cuprinsul 
art.29 din Legea nr.345/2002 iar nedepunerea deconturilor �i a 
bilan�urilor de c�tre prestatorul s�u de servicii nu-i poate fi 
imputat�. Mai mult, apreciaz� c� este culpa exclusiv� a statului 
prin organele sale fiscale care nu au verificat activitatea 
prestatorului de servicii iar culpa statului nu se poate r�sfrânge 
asupra sa; 

- justificarea sau nejustificarea opera�iunilor economice de 
c�tre SC E......... SRL nu este probat� de organul fiscal, acesta 
doar deduce nejustificarea opera�iunilor din faptul c� furnizorul 
nu a depus deconturile de TVA. Mai sus�ine c� prestarea de servicii 
este evident� �i poate fi u�or constatat�, lucr�rile efectuate 
fiind înglobate în cl�direa ce a fost supus� amenaj�rii �i 
renov�rii; 

-  contestatara mai afirm� c� se impune anularea actului 
atacat deoarece acesta nu are nici un fundament juridic, textul 
indicat de organul de inspec�ie fiscal� �i anume art.22 din Legea 
nr.345/2002 nefiind relevant prin el însu�i, el trebuind coroborat 
cu textele la care a f�cut trimitere în contesta�ie.    
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Pentru motivele expuse, contestatoarea solicit� admiterea  în 

totalitate a contesta�iei �i anularea în întregime a actului 
atacat.  

 
II.  Raportul de inspec�ie fiscal� nr…………… încheiat în data de 

03.07.2006 de organele de inspec�ie din cadrul S.A.F. - Activitatea 
de Control Fiscal Constan�a a avut ca obiectiv solu�ionarea adresei 
nr………/CT/26.01.2005 emis� de Garda Financiar� Constan�a, 
înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub nr…………/31.01.2005, 
prin care s-a solicitat efectuarea unei inspec�ii fiscale par�iale. 

Inspec�ia fiscal� s-a desf��urat la sediul S.A.F. - A.C.F. 
Constan�a, în baza documentelor transmise de c�tre Garda Financiar� 
Constan�a, iar societatea nu a fost reprezentat� de administratori 
sau de alt� persoan� împuternicit� de ace�tia. 

Urmare verific�rii, în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr……………/03.07.2006, au fost consemnate urm�toarele: 

SC CONSTANTA SRL Constan�a a încheiat contractul de antrepriz� 
nr…………/02.09.2002 cu SC E………………… SRL Bucure�ti, str…………… nr……, 
Bl……, sc……, ap……, sector 2,  înmatriculat� la Registrul Comer�ului 
sub nr.J40/…………/07.08.2002, cod fiscal ………………, pentru executarea 
unor lucr�ri de "Amenajare �i Modernizare ……………" în valoare de 
……………… lei (RON) inclusiv TVA, la imobilul situat în Constan�a, 
str……………… nr……, proprietatea C……………….  

Pentru aceste lucr�ri, în luna decembrie 2002 SC E………………… SRL 
Bucure�ti a emis c�tre SC CONSTANTA SRL Constan�a cinci facturi 
fiscale, în valoare total� de …………… lei(RON) din care TVA în sum� 
de …………… lei(RON). 

Urmare solicit�rii nr…………/28.03.2005 a Direc�iei Generale de 
Poli�ie a Municipiului Bucure�ti Sector 2 - Serviciul de 
Investigare a Fraudelor, SC CONSTANTA SRL Constan�a a fost 
verificat�  de c�tre reprezentan�i ai S.A.F - A.C.F. Constan�a, 
încheindu-se procesul verbal din data de 26.04.2005, ocazie cu care 
s-a constatat c� societatea a înregistrat cele cinci facturi în 
registrul - jurnal de cump�r�ri pe luna decembrie 2002 �i c� aceste 
facturi au fost achitate prin instrumente bancare �i chitan�e.   

Organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� din verificarile 
efectuate de comisarii G�rzii Financiare Constan�a, finalizate prin 
întocmirea Notelor de constatare din data de 15.09.2004 �i 
06.01.2005, a rezultat c�: 

- SC E……………… SRL Bucure�ti este înregistrat� la Registrul 
Comer�ului sub nr.J40/……………/2002, cod unic de înregistrare 
………………, pl�titor de TVA începând cu data de 07.08.2002;  

- facturile fiscale emise de SC E……………… SRL c�tre SC 
CONSTANTA SRL Constan�a au fost achizi�ionate de la S.C. 
E…………… SA Bucure�ti - distribuitor autorizat; 
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- SC E……………… SRL figureaz� în eviden�ele A.F.P. Bucure�ti 
Sector 2 cu deconturi de TVA �i declara�ii pentru bugetul 
de stat pentru lunile septembrie - noiembrie 2002; 

- SC E……………… SRL Bucure�ti nu figureaz� în eviden�ele A.F.P. 
Bucure�ti Sector 2 cu deconturi de TVA �i declara�ii pentru 
bugetul de stat pentru perioada decembrie 2002 - septembrie 
2004 �i bilan�uri contabile pe aceast� perioad�; 

- SC E……………… SRL Bucure�ti nu mai func�ioneaz� la sediul 
social declarat.  

Totodat�, la solicitarea G�rzii Financiare Constan�a, 
societatea CONSTANTA SRL  a prezentat devize, situa�ii de plat�, 
pentru factura fiscal� seria ………… nr……………/27.12.2002 în valoare 
total� de …………… lei (RON), pentru celelalte patru facturi fiscale 
în valoare total� de …………… lei neputând prezenta nici un document 
care s� ateste executarea lucr�rilor, concluzia fiind c� aceste 
devize �i situa�ii de plat� sunt singurele documente care apar�in 
SC E………………… SRL în rela�ia cu SC CONSTANTA SRL.  

Urmare acestor constat�ri, Garda Financiar� Constan�a a 
înaintat Parchetului de pe lâng� Judec�toria Constan�a, o sesizare 
prin care a solicitat începerea cercet�rilor în vederea constat�rii 
existen�ei sau inexisten�ei elementelor constitutive ale 
infrac�iunii de sustragere de la plata impozitelor prin 
inregistrarea de opera�iuni nereale, prev�zut� �i pedepsit� de 
art.11 lit.c) din Legea nr.87/1994 republicat�, împotriva 
administratorilor societ��ii CONSTANTA S.R.L..  

 
Având în vedere informa�iile puse la dispozi�ie de Garda 

Financiar�, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� SC CONSTANTA 
SRL Constan�a în calitate de beneficiar, nu are dreptul de deducere 
a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în cele cinci facturi 
fiscale, deoarece SC E………………… SRL Bucure�ti, în calitate de 
furnizor, nu justific� opera�iunea economic� din care rezult� TVA 
colectat� în sum� de ……………… lei (RON) iar potrivit prevederilor 
art.22 alin.1 din Legea nr.345/2002: "dreptul de deducere ia 
na�tere în momentul în care taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� 
devine exigibil�".  

În timpul controlului s-a procedat la recalcularea taxei pe 
valoarea ad�ugat�, precum �i a major�rilor de întârziere, a 
dobânzilor �i a penalit��ilor de întârziere datorate de SC 
CONSTANTA SRL Constan�a, rezultând urm�toarele: 

- TVA  care nu îndepline�te condi�iile de deducere în sum� 
de ……………… lei (RON); 

- dobânzi TVA în sum� de ……………… lei(RON); 
- penalit��i de întârziere în sum� de …………… lei(RON); 
- major�ri de întârziere TVA în sum� de …………… lei(RON). 
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În baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr……………/03.07.2006, 
S.A.F. - A.C.F. Constan�a a emis Decizia de  impunere 
nr…………/03.07.2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite la inspec�ia fiscal�, care cuprinde sumele suplimentar 
stabilite. 

Procesul verbal încheiat la data de 03.07.2006 având acelea�i 
constat�ri cu cele din Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la 
aceea�i dat�, anex� la Decizia de impunere nr……………/03.07.2006, a 
fost înaintat Parchetului de pe lâng� Judec�toria Medgidia cu 
adresa nr…………/04.07.2006.          
 Prin adresa nr………/……/………/2006 din data de 11.07.2006 Parchetul 
de pe lâng� Judec�toria Medgidia a f�cut cunoscut organului de 
inspec�ie fiscal� c� sesizarea sa a fost trimis� Parchetului de pe 
lâng� Judec�toria Constan�a pentru a fi la dosarul nr………/P/2005. 

Dosarul …………/P/2005 având ca obiect sesizarea adresat� 
organului de cercetare penal� de Garda Financiar� Constan�a a fost 
instrumentat de Parchetul de pe lâng� Judec�toria Constan�a, prin 
Rezolu�ia din data de 05.10.2005 confirmându-se propunerea 
organelor de poli�ie de a nu se începe urm�rirea penal� împotriva 
administratorilor societ��ii pentru infrac�iunea prev�zut� de 
art.11 lit.c) din Legea nr.87/1994 republicat�, deoarece s-a 
constatat c� fapta nu exist�.  
    
  III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de control fiscal, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea CONSTANTA 

S.R.L. are drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
prest�rilor de servicii facturate de societatea E……………… S.R.L. din 
Bucure�ti. 

În vederea solu�ion�rii contesta�iei �i în temeiul 
prevederilor pct.10.6 �i 10.7 din O.M.F.P. nr.519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prin adresele 
nr……………/24.08.2006 s-au solicitat informa�ii organelor care au 
efectuat verific�ri la sediul contestatarei, respectiv S.A.F. - 
A.C.F. Constan�a �i Garda Financiar� Constan�a. 

Deoarece r�spunsul la aceste solicit�ri a fost primit în 
01.09.2006 �i respectiv 11.10.2006, în conformitate cu prevederile 
art.199 (2) din O.G. nr.92/2003 se va prelungi în mod corespunz�tor 
termenul de solu�ionare a contesta�iei.     

În fapt, verificarea finalizat� prin raportul de inspec�ie 
fiscal� încheiat la data de 03.07.2006 de organele de inspec�ie 
fiscal� din cadrul S.A.F. - A.C.F. Constan�a, în baza c�ruia s-a 
emis Decizia de impunere nr……………/03.07.2005 a fost efectuat� la 
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solicitarea adresat� în data de 31.01.2005 de Garda Financiar� 
Constan�a, în baza documentelor puse la dispozi�ie de aceast� 
autoritate. 

Urmare verific�rii s-a constatat c� societatea CONSTANTA SRL  
a dedus în luna decembrie 2002 TVA eviden�iat� în cinci facturi 
fiscale emise de SC E……………… SRL Bucure�ti pentru lucr�ri de 
reamenajare imobil, societate care nu justific� opera�iunea 
economic� întrucât: 

� nu func�ioneaz� la sediul social declarat, nu a depus la 
organul fiscal teritorial deconturi de TVA, declara�ii pentru 
bugetul de stat �i bilan�uri pentru perioada dec.2002- 
sept.2004; 
Din acest motiv �i în temeiul prevederilor art.14 coroborat cu 

art.22 alin.1 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� SC CONSTANTA 
SRL nu are drept de deducere a acestei taxe în valoare de ……………… 
lei (RON). 

Prin urmare, s-a procedat la recalcularea TVA datorat� �i la 
stabilirea de obliga�ii accesorii acesteia, rezultând TVA  care nu 
îndepline�te condi�iile de deducere în sum� de …………… lei (RON) 
precum �i obliga�ii fiscale accesorii în cuantum total de ……………… 
lei (RON). 

S.A.F. - A.C.F. Constan�a a înaintat Parchetului de pe lâng� 
Judec�toria Medgidia, cu adresa nr…………/04.07.2006 anexat� la 
dosarul cauzei, procesul verbal întocmit la data de 03.07.2006 la 
SC CONSTANTA SRL Constan�a. 

Potrivit adresei Parchetului de pe lâng� Judec�toria Medgidia 
din data de 11.07.2006, sesizarea S.A.F. - A.C.F. a fost trimis� 
Parchetului de pe lâng� Judec�toria Constan�a pentru a fi la 
dosarul nr………/P/2005. 

Men�ion�m c� la data transmiterii Procesului verbal la 
Parchetul de pe lâng� Judec�toria Medgidia, dosarul nr………/P/2005 
având ca obiect sesizarea G�rzii Financiare Constan�a fusese 
solu�ionat prin Rezolu�ia Parchetului de pe lâng� Judec�toria 
Constan�a din data de 05.10.2005, prin care s-a confirmat 
propunerea organelor de poli�ie de a nu se începe urm�rirea penal� 
împotriva administratorilor societ��ii pentru infrac�iunea 
prev�zut� de art.11 lit.c) din Legea nr.87/1994 republicat�, 
deoarece s-a constatat c� fapta nu exist�.  

Petenta a contestat debitele stabilite suplimentar de organele 
S.A.F. - A.C.F. Constan�a sus�inând c� îndepline�te condi�iile de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� prev�zute la art.22 
alin.(1),(2),(4) �i (5) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, justific� dreptul de deducere cu documentele 
prev�zute la art.24 alin.(1) �i nu a înc�lcat nici una din 
prevederile art.29 din lege, apreciind c� nu-i poate fi imputat� 
culpa privind nedepunerea bilan�urilor sau a deconturilor de T.V.A. 
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la organul fiscal de c�tre furnizorul s�u - S.C. E……………… S.R.L. din 
Bucure�ti. 

De asemenea, consider� c� justificarea sau nejustificarea 
opera�iunii economice de c�tre aceast� societate este dedus� de 
organul fiscal din nedepunerea deconturilor de T.V.A. �i nu este 
probat� în nici un fel, prestarea de servicii fiind evident� 
deoarece lucr�rile au fost înglobate în cl�direa ce a fost supus� 
amenaj�rii �i renov�rii.  

Nu în ultimul rând, petenta apreciaz� c� actul atacat nu are 
nici un fundament juridic deoarece textul invocat de organul 
fiscal, art.22 din Legea nr.345/2002 nu este relevant prin el 
însu�i, el trebuind a fi coroborat cu celelalte articole precizate. 

 
În drept, potrivit art.14 din Legea nr.345/2002 privind taxa 

pe valoarea ad�ugat�: 
    “Faptul generator al taxei pe valoarea ad�ugat� ia na�tere în 
momentul efectu�rii livr�rii de bunuri �i/sau în momentul prest�rii 
serviciilor, cu excep�iile prev�zute de prezenta lege”,  
iar conform prevederilor  art.22 (1) din acela�i act normativ, 

“Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa pe 
valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�”. 

Referitor la regimul deducerilor, art.59 din H.G. nr.598/2002 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.345/2002 privind 
taxa pe valoarea ad�ugat� prevede:  

 
“Taxa pe valoarea ad�ugat� este deductibil� la beneficiari în 

momentul în care aceasta este exigibil� la furnizori �i/sau 
prestatori, cu excep�iile prev�zute la art.22 alin.(2) din lege”. 

 
Referitor la exigibilitate, la art.16 din lege se precizeaz�: 
“(1)Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde 

pl�titorului de tax� pe valoarea ad�ugat�, la o anumit� dat�, plata 
taxei datorate bugetului de stat. 

“(2)Exigibilitatea ia na�tere concomitent cu faptul generator, 
cu excep�iile prev�zute de prezenta lege”. 

 
Din interpretarea textelor de lege invocate, rezult� c� taxa 

pe valoarea ad�ugat� este deductibil� la beneficiari în momentul în 
care aceasta este colectat� de prestatorii de servicii.  

Din analiza documentelor existente la dosarul contesta�iei, se 
re�ine c� m�sura dispus� de organele de inspec�ie fiscal� este 
întemeiat� legal, deoarece în spe��, nu s-a dovedit exigibilitatea 
taxei pe valoarea ad�ugat� la prestatorul de servicii, societatea 
E……………… din Bucure�ti. 

Astfel, de�i organele G�rzii Financiare au întreprins 
demersuri pentru a verifica realitatea opera�iunilor economice 
eviden�iate în cele 5 facturi fiscale, acest lucru nu s-a putut 
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realiza deoarece, potrivit cercet�rilor efectuate de organele de 
poli�ie din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Sector 
2 Bucure�ti, a rezultat c� societatea E......... nu func�ioneaz� la 
sediul social declarat la Oficiul Registrului Comer�ului, fapt 
pentru care s-au declan�at cercet�rile fa�� de reprezentan�ii 
acesteia pentru s�vâr�irea infrac�iunii prev�zut� �i pedepsit� de 
art.12 lit.b) din Legea nr.87/1994 modificat� de Legea nr.161/2003 
(adresa nr......./28.01.2005 înregistrat� la Garda Financiar� 
Constan�a sub nr......./11.02.1995).  

De asemenea, din cercet�rile efectuate de Garda Financiar� 
Bucure�ti (adresa înregistrat� sub nr....../CT/28.12.2004), a 
rezultat faptul c� de�i cele 5 facturi fiscale au fost procurate pe 
c�i legale de societatea E........, aceasta nu a depus la organul 
fiscal competent declara�ii fiscale �i deconturi de T.V.A. începând 
cu luna decembrie 2002, lun� în care s-au derulat opera�iunile 
economice cu societatea CONSTANTA S.R.L. din Constan�a. 

Având în vedere aceast� stare de fapt �i în lipsa unor 
înscrisuri care s� dovedeasc� situa�ia contrar�, opera�iunile 
eviden�iate în cele 5 facturi �i devize de c�tre societatea 
E........ sunt fictive, nefiind dovedit� realitatea prest�rii 
lucr�rilor �i exigibilitatea (colectarea) taxei pe valoarea 
ad�ugat� înscris� în facturi la prestatorul de servicii. 

În aceast� situa�ie nu este îndeplinit� condi�ia de 
deductibilitate a taxei prev�zut� la art.22 alin.(1) din Legea 
nr.345/2002 �i în normele metodologice de aplicare, la beneficiarul 
lucr�rilor înscris în facturi - societatea CONSTANTA S.R.L.. 

Respectarea prevederilor art.22 alin.(2), (4) �i (5) precum �i 
ale art.24 �i 29 din Legea nr.345/2002 este o condi�ie necesar� dar 
nu �i suficient� pentru a beneficia de dreptul de deducere a taxei 
pe valoarea ad�ugat�, condi�ia esen�ial� fiind aceea de a se dovedi 
realitatea opera�iunilor consemnate în facturi �i exigibilitatea 
taxei la furnizorii sau prestatorii de servicii. 

În acest sens, nu au relevan�� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei concluziile organelor de poli�ie, confirmate de 
procurorul din cadrul Parchetului de pe lâng� Judec�toria Constan�a 
prin Rezolu�ia din data de 05.10.2005 deoarece acestea au avut la 
baz� un Raport de expertiz� contabil� ce a analizat numai 
înscrisuri constând în facturi fiscale, situa�ii de plat� �i devize 
de lucr�ri, constatându-se doar respectarea prevederilor art.29 B 
a) din Legea nr.345/2002, nefiind analizat� �i realitatea datelor 
înscrise în acele documente. 

Acest aspect ar fi rezultat în mod evident din administrarea 
unei expertize tehnice �i nu a uneia contabile.   

Totodat�, cercet�rile efectuate de organele abilitate nu au 
r�spuns întrutotul sesiz�rii efectuate de Garda Financiar� 
Constan�a cu privire la realitatea opera�iunilor consemnate în 
documentele emise de societatea E.......... S.R.L. din Bucure�ti 
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de�i informa�iile puse la dispozi�ie cu privire la comportamentul 
acesteia �i leg�turile dintre asociatul s�u - cet��ean irakian �i 
unul din asocia�ii societ��ii CONSTANTA S.R.L. - beneficiar� a 
lucr�rilor impuneau o verificare în acest sens.   

Din acest motiv, critica adus� de petent� organelor de 
inspec�ie fiscal� cu privire la lipsa probelor referitoare la 
nejustificarea opera�iunii economice de prestatorul s�u de servicii 
nu poate fi primit� deoarece aceasta nu prezint� dovezi care ar 
contrazice aceast� afirma�ie. 

Având în vedere cele expuse, se re�ine c�, de�i potrivit 
Rezolu�iei procurorului, „S.C. CONSTANTA S.R.L. Constan�a nu avea 
posibilitatea �i calitatea s� verifice dac� antreprenorul S.C. 
E......... S.R.L. Bucure�ti a înregistrat �i colectat taxa pe 
valoarea ad�ugat� din cele 5 facturi emise în decembrie 2002” , 
urmare cercet�rilor ulterioare s-a constatat c� prestatorul s�u de 
servicii nu a îndeplinit aceast� obliga�ie, neexistând deconturi de 
T.V.A. depuse la organul fiscal care s� demonstreze acest fapt, 
motiv pentru care  taxa pe valoarea ad�ugat� înscris� în cele 5 
facturi nu poate fi deductibil� la beneficiar, potrivit 
prevederilor art.22(1) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� �i art.59 din H.G. nr.598/2002 pentru aplicarea 
normelor de aplicare a legii.   

Pentru argmentele expuse se va respinge ca neîntemeiat� legal 
contesta�ia formulat� de petent� împotriva debitelor stabilite 
suplimentar prin Decizia de impunere nr......../03.07.2006.  

 
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.180 �i 186 (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, se: 

 
 

DECIDE: 
 
 

 Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate 
împotriva Deciziei de impunere nr......./03.07.2006 întocmit� de 
S.A.F. - A.C.F. Constan�a, pentru suma de ……………… lei reprezentând: 

 
� ……………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
� ……………… lei - dobânzi TVA; 
� ...... lei – major�ri de întârziere  TVA; 
� ……………… lei – penalit��i întârziere TVA. 
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în 
termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2) din 
Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004. 
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