
    

DECIZIA NR. 26/2009
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 de D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de Inspectie Fiscala Persoane 
Juridice 1, asupra contestatiei inregistrata sub nr. ... din data de ... formulata 
de  S.C.  ...  S.R.L.,  cu  sediul  in  ...,  strada  ...  nr.  ...,  judetul  Dambovita, 
inregistrata  la  O.R.C.  Dambovita  sub  nr.  J...,  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 -  Activitatea de 
Inspectie Fiscala Persoane Juridice 1, pentru suma totala contestata de ... 
lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de plata.   

Contestatia a fost formulata in termen legal, este semnata 
de  reprezentantul  contestatoarei,  avand  anexata  la  dosarul  cauzei 
imputernicirea avocatiala nr. ... din data de ...9 in original.

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 - Activitatea de Inspectie Fiscala Persoane Juridice 1, 
pentru  suma  totala  contestata  de ...  lei,  reprezentand  taxa  pe  valoarea 
adaugata refuzata la rambursare si  stabilita suplimentar de plata.    

Petenta considera ca facturile fiscale emise de SC ... SRL 
din ... catre SC ... SRL din ... se regasesc in cadrul documentelor cu regim 
special, societatea comerciala din ... nu mai desfasoara activitate incepand 
cu data de ..., pe cand facturile fiscale emise sunt datate din anul 2006, cand 
aceasta desfasura activitate comerciala.

Fata  de  cele  mai  sus  precizate  societatea  comerciala 
solicita admiterea contestatiei  si  anularea Deciziei  nr.  ...  din data de ...  si 
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rambursarea sumei de ... lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata.

II. Raportul de Inspectie Fiscala incheiat la data de ..., a 
stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. ... din data de ..., intocmit de 
organele de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de 
Inspectie  Fiscala  Persoane  Juridice  1,  prin  care  a  fost  respinsa  la 
rambursare  taxa  pe  valoarea  adaugata  in  suma totala  de   ... lei  si  prin 
urmare stabilita suplimentar de plata.  

Activitatea  de  inspectie  fiscala  a  constatat  ca  taxa  pe 
valoarea adaugata in suma de ... lei se exlude de la deducere, deoarece:
- ... lei, reprezinta taxa pe valoarea adaugata aferent sumei consemnate in 
bonurile de aprovizionare cu carburanti auto im perioada ..., perioada cand 
societatea comerciala nu a mai desfasurat activitate economica, conform art. 
145 alin. 2 din Legea 571/2003 privind  privind Codul Fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare;
- ... lei, reprezinta taxa pe valoarea adaugata aferent sumei consemnate in 
facturile  fiscale  de aprovizionare de la  SC ...  SRL din ....  Pentru aceste 
facturi  fiscale  s-a solicitat  efectuarea controlului  incrucisat  la   SC ...  SRL 
din .... D.G.F.P. ... a intocmit si transmis Procesul verbal  nr. ... in care s-au 
consemnat urmatoarele: administratorul firmei nu a putut fi contactat desi s-
au  efectuat  variate  demersuri  in  acest  sens,  societatea  comerciala  nu 
functioneaza  la  sediul  declarat,  nu  a  depus  declaratii  fiscale,  nu  a  platit 
obligatii  fiscale.  De  la  data  de...societatea  comerciala  se  afla  in  stare 
"PROIECT  INACTIV"  conform  O.M.F.  nr.  819/2008,  pentru  aprobarea 
procedurii  privind  declararea  contribuabililor  inactivi.  Organul  de  inspectie 
fiscala a stabilit ca operatiile inscrise in facturile fiscale emise de  SC ... SRL, 
nu pot fi luate in calcul intrucat nu exista certitudinea ca aceste tranzactii au 
fost  efectiv realizate.  Aceasta societate comerciala din ...  nu a desfasurat 
activitate,  nu a depus declaratii  fiscale,  firma se incadreaza in prevederile 
O.M.F. nr. 575/2006, ca societate inactiva.

Prin  referatul  privind solutionarea contestatiei  depusa de 
S.C. .. S.R.L., organul de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P. Dambovita - 
Activitatea de Inspectie Fiscala Persoane Juridice 1, isi mentine punctul de 
vedere din Raportul de inspectie fiscala si din Decizia de impunere intocmite 
societatii petente, neacceptand la rambursare taxa pe valoarea adaugata in 
suma totala de ... lei, aceasta fiind stabilita suplimentar de plata. 

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:

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este 
investita  sa  analizeze  daca  suma  totala  contestata  de  ... lei 
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reprezentand taxa pe valoarea adaugata  stabilita suplimentar de plata. 
este determinata corect.

In  fapt,  din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei, 
rezulta ca inspectia fiscala,  s-a efectuat de D.G.F.P. Dambovita - Activitatea 
de Inspectie Fiscala Persoane Juridice 1, a cuprins perioada ..., finalizandu-
se prin  Raportul de Inspectie Fiscala incheiat la data de ...,  care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere nr. ... din data de ....

Inspectia fiscala s-a efectuat in baza decontului de taxa pe 
valoarea adaugata pentru luna septembrie 2008 in care s-a bifat optiunea 
privind rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata, 
inregistrata la A.F.P. Pucioasa sub numarul ... din data de ... si transmis la 
D.G.F.P. Dambovita cu adresa nr.... din data de ....

Organele  de  inspectie  fiscala  au  determinat  pentru 
perioada verificata taxa pe valoarea adaugata deductibila in suma de ... lei, 
diferenta de  taxa pe valoarea adaugata in suma de ... lei se exlude de la 
deducere, deoarece:
- ... lei, reprezinta taxa pe valoarea adaugata aferent sumei consemnate in 
bonurile de aprovizionare cu carburanti auto im perioada ..., perioada cand 
societatea comerciala nu a mai desfasurat activitate economica, conform art. 
145 alin. 2 din Legea 571/2003 privind  privind Codul Fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare;
- ... lei, reprezinta taxa pe valoarea adaugata aferent sumei consemnate in 
facturile  fiscale  de aprovizionare de la  SC ...  SRL din ....  Pentru aceste 
facturi  fiscale  s-a  solicitat  efectuarea  controlului  incrucisat  la  SC  ...  SRL 
din ..., D.G.F.P. Giurgiu a intocmit si transmis Procesul verbal nr. ... din data 
de ... in care s-au consemnat urmatoarele: administratorul firmei nu a putut fi 
contactat  desi  s-au  efectuat  variate  demersuri  in  acest  sens,  societatea 
comerciala nu functioneaza la sediul declarat, nu a depus declaratii fiscale, 
nu a platit obligatii fiscale. De la data de ... societatea comerciala se afla in 
stare "PROIECT INACTIV" conform O.M.F. nr. 819/2008, pentru aprobarea 
procedurii  privind  declararea  contribuabililor  inactivi.  Operatiile  inscrise  in 
facturile fiscale emise de  SC ... SRL, nu pot fi luate in calcul intrucat aceasta 
societate comerciala din ... in ultimii trei ani nu a mai desfasurat activitate, nu 
a  depus  declaratii  fiscale,  firma  incadrandu-se  in  prevederile  O.M.F.  nr. 
575/2006, ca societate inactiva.

Ca  urmare  organele  de  inspectie  fiscala  au  determinat 
taxa  pe valoarea adaugata  suplimentara  in  suma totala  de 16.468  lei,  in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

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

www.mfinante.ro



- Art. 11, pct.1, art. 126 alin. 1, art. 128, art. 145 alin. 2 lit. 
a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare prevede:
(11)  " Prevederi  speciale  pentru  aplicarea  Codului  fiscal:  (1)  La stabilirea 
sumei unui impozit sau a unei taxe în înţelesul prezentului cod, autorităţile 
fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic 
sau pot reîncadra forma unui tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic 
al tranzacţiei."
(126)" Operaţiuni impozabile: (1) Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni  
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) operaţiunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu 
o livrare de bunuri  sau o prestare de servicii,  în sfera taxei,  efectuate cu 
plată;  b)  locul  de  livrare  a  bunurilor  sau  de  prestare  a  serviciilor  este  
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133; c)  
livrarea  bunurilor  sau  prestarea  serviciilor  este  realizată de  o  persoană 
impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acţionând ca atare; d) 
livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile 
economice prevăzute la art. 127 alin. (2)"
(128)"   Livrarea de bunuri: (1) Este considerată livrare de bunuri transferul  
dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar. (2) Se consideră că o 
persoană impozabilă,  care acţionează în nume propriu,  dar în contul  altei  
persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achiziţionat şi  
livrat  bunurile  respective  ea  însăşi,  în  condiţiile  stabilite  prin  norme.  (3)  
Următoarele operaţiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în 
sensul alin. (1): a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, ca 
urmare a unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a 
oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai 
târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor de 
leasing;............................."
(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.  6  din  Legea  nr.  82/1991,  Legea  contabilitatii, 
republicata,  care  prevede:  "(1)  Orice  operaţiune  economico-financiară 
efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care 
stă la  baza  înregistrărilor  în  contabilitate,  dobândind  astfel  calitatea  de 
document  justificativ.  (2)  Documentele  justificative  care  stau  la  baza 
înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au 
întocmit,  vizat  şi  aprobat,  precum  şi  a  celor  care  le-au  înregistrat  în 
contabilitate, după caz."

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  decizie  si  in 
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temeiul art. 11, pct.1, art. 126 alin. 1, art. 128, art. 145 alin. 2 lit. a) din Legea 
nr.  571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si  completarile ulterioare, 
art.  6 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii,  republicata, 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:

DECIDE 

1. Respingerea contestatiei depusa sub numarul ...din data 
de ... formulata de S.C. ... S.R.L., din ... pentru suma totala contestata de ... 
lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de plata.   

2. 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 executiv

Avizat
                 ...

                                                                                Consilier juridic

                                                                             .
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