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D E C I Z I E nr.   1430/528/29.05.2014               

privind solu ionarea contesta iei formulat de XXX, înregistrat la Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara 

 
sub nr. XXX/14.04.2014    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice

 

Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad

 

- Activitatea de 
Inspec ie Fiscal

 

cu adresa nr. XXX/04.04.2014, înregistrat la Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. XXX/14.04.2014 asupra 
contesta iei formulate de

 

XXX, 
CUI: RO XXX 

cu sediul în XXX, jud. Timi

  

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad sub nr. 
XXX/28.03.2014, la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad - 
Activitatea de Inspec ie Fiscal sub nr. XXX/01.04.2014 i la Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. XXX/14.04.2014, i a procedat 
la analizarea dosarului cauzei, constatând urm toarele:

  

Petenta XXX formuleaz contesta ie împotriva

 

Deciziei de impunere nr. F-
XXX/21.02.2014 privind obliga iile fiscale de plat stabilite de inspec ia fiscal 
pentru persoane juridice, precum i a Raportului de inspec ie fiscal nr. F-
XXX/21.02.2014, emise de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad-
Activitatea de Inspec ie Fiscal ,

 

solicitând admiterea contesta iei i anularea în 
parte a actelor atacate pentru taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar în 
sum de XXX lei.   

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de XXX împotriva 
Raportului de Inspec ie Fiscal nr.

 

F-XXX/21.02.2014, emise de Administra ia 
Jude ean a Finan elor Publice Arad-Activitatea de Inspec ie Fiscal , s-au re inut 
urm toarele:

  

În drept, Codul de Procedur Fiscal , republicat prevede:  
ART. 85            

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor si a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 

(1) Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
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a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
ART. 86 

          Decizia de impunere 
        (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 
emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific baza

 

de impunere, ca 
urmare a unor constat ri prealabile ale organului fiscal sau în baza unei inspec ii 
fiscale.        

(2) Pentru crean ele administrate de Ministerul Finan elor Publice prin 
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finan elor 
publice se pot stabili i alte competen e pentru emiterea deciziilor de impunere ca 
urmare a inspec iei fiscale.

        

(3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, i în cazul în care nu s-a 
emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 89.[...] 
         ART. 87          

Forma i con inutul deciziei de impunere

          

Decizia de impunere trebuie sa îndeplineasc condi iile prev zute la art. 
43.[...]

 

coroborat cu art. 106 din Hot rârea Guvernului nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal : 

ART. 109 
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale 

 

(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care 
se vor prezenta constat rile inspec iei, din punct de vedere faptic i legal.

 

(2) Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza de impunere, raportul 
întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul in care baza de 
impunere nu se modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului. 

 

[...] 
            Norme metodologice: 

106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale va fi consemnat 
într-un raport de inspec ie fiscal .

 

106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale se vor anexa, ori de 
cate ori este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt procesele-
verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate i/sau încruci ate i 
orice alte acte. 

106.3. Raportul de inspec ie fiscal se semneaz de c tre organele de 
inspec ie fiscal , se verific i se avizeaz de eful de serviciu. Dup aprobarea 
raportului de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscal , se va emite decizia 
de impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.

 

106.4. Modelul i con inutul raportului privind rezultatul inspec iei fiscale se 
aproba prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .
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Competen a de solu ionare conferit de art. 205 i urm toarele din Ordonan a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , este 
limitat astfel:

 
"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. (...)

 

(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie 
de impunere se contesta numai împreuna. 

(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) i deciziile de impunere prin care 
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului general 
consolidat. 

(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit 
art. 89 alin. 1, contesta ia se poate depune de orice persoan care particip  la 
realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza 
de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. . 

Având în vedere c raportul de inspec ie fiscal pe care petenta îl contest 
este raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei,

 

din punct de vedere 
faptic i legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, conform 
dispozi iilor legale mai sus citate în temeiul Titlului IX din Codul de procedur 
fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se 
va  investi cu solu ionarea contesta iei în leg tur cu deciziile  de impunere, decizii 
ce au fost emise în baza raportului de inspec ie fiscal , în situa ia în care, în Ordinul 
nr. 1021/2013 privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal " se precizeaz 
expres posibilitatea de a contesta Decizia de impunere, astfel:             

« In conformitate cu art. 205 i art. 207 din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,

 

cu modific rile i 
complet rile ulterioare,

 

împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate 
formula contesta ie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la 
organul fiscal emitent, sub sanc iunea dec derii. La prezenta Decizie de impunere 
se anexeaz Raportul de inspec ie fiscal care, împreun cu anexele, con ine .... 
pagini. Prezenta decizie reprezint titlu de crean .

 

» 
In condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care devine 

executoriu, aceasta fiind opozabil petentei  i aceasta fiind cea care produce efecte 
fa de petent i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar sunt consemnate 
constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere privind contesta ia formulat 
de XXX împotriva Raportului de Inspec ie Fiscal nr. F-XXX/21.02.2014 încheiat 
de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad-Activitatea de Inspec ie 
Fiscal ,

 

contesta ia urmeaz a fi respins ca inadmisibil .
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Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de XXX împotriva 

Deciziei de impunere nr. F-XXX/21.02.2014 privind obliga iile fiscale de plat 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice,

 
emis de Administra ia 

Jude ean a Finan elor Publice Arad-Activitatea de Inspec ie Fiscal , s-au re inut 
urm toarele:

   

Suma contestat este în cuantum de XXX lei i reprezint taxa pe valoare 
ad ugat stabilit suplimentar.

 

Contesta ia a fost semnat de petent i poart amprenta tampilei, a a dup 
cum prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat . 

  

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .

  

I. Petentul formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere nr. F-
XXX/21.02.2014 privind obliga iile fiscale de plat stabilite de inspec ia fiscal 
pentru persoane juridice, precum i a Raportului de inspec ie fiscal nr. F-
XXX/21.02.2014, emise de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad - 
Activitatea de Inspec ie Fiscal , solicitând: 

 

1. Anularea în parte, ca netemeinic i nelegal , a Deciziei de Impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de  plata  stabilite de inspec ia  fiscala  
pentru persoane juridice nr. F-XXX/21.02.2014 emis de c tre Agen ia Na ional

 

de Administrare Fiscal - Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara - Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, Activitatea de 
Inspec ie Fiscala

 

în baza Raportului de Inspec ie Fiscal nr. F-XXX/21.02.2014; 
2. Anularea în parte a Raportului de inspec ie fiscal nr. F-XXX/21.02.2014  

emis de c tre Agen ia Na ional de Administrare Fiscal - Direc ia General 
Regional a

 

Finan elor Publice Timi oara - Administra ia Jude ean a Finan elor 
Publice Arad, Activitatea de Inspec ie Fiscala;

 

3. Anularea TVA colectata suplimentar in suma de XXX lei, reprezentând 
TVA dedusa de pe factura nr. XXX/11.02.2013 emisa de XXX/11.02.2013 
Întreprindere Individual , i, pe cale de consecin , constatarea ca dedusa corect a 
sumei de XXX lei; invocând în sus inerea contesta iei urm toarele motive: 

În luna februarie 2013, petenta deduce TVA in suma de XXX lei aferenta 
facturii XXX/11.02.2013, in valoare totala de XXX lei, emisa de XXX I.I., 
reprezentând prest ri servicii conform contractului nr. 40/12.11.2012. Serviciile 
prestate constând în intermedierea vânz rii unor terenuri agricole de inute de 
societate in suprafa a de 360 ha, comisionul stabilit între p r i pentru 
intermedierea acestei vânz ri fiind de 450 EUR/ha + TVA.

 

Terenurile agricole au fost vândute c tre SC XXX SRL Timi oara in baza 
facturii nr. XXX/08.02.2013 si a contractului de vânzare cump rare autentificat 
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cu nr.XXX/08.02.2013, vânzarea terenului efectuându-se in regim de scutire de 
TVA conform prevederilor art. 141 al. (2) lit f) din Legea nr. 571/2003. 

Având în vedere ca serviciile de intermediere furnizate de XXX I.I. au fost 
servicii destinate exclusiv vânz rii terenurilor agricole, iar vânzarea acestora a 
fost o opera iune scutita f r drept de deducere, organele de inspec ie fiscala au 
constatat ca SC XXX SRL a dedus in mod eronat TVA in suma de XXX lei. 

Petenta sus ine c inspectorii fiscali au considerat suma de XXX lei, 
reprezentând TVA-ul aferent unei facturi de prest ri de servicii de promovare a 
ofertei de vânzare, ca fiind nedeductibila de c tre aceasta pe motiv ca serviciul 
respectiv ar fi fost destinat utiliz rii in folosul unei opera iuni netaxabile 
(vânzarea unor terenuri agricole), îns petenta consider c aceasta interpretare 
este incorecta deoarece a organele de inspec ie fiscal au scos tranzac ia din 
contextul sau real, care, prin finalitatea ei conduce la o interpretare cu totul 
diferit .

 

Petenta prezint contextul economic in care s-a efectuat aceast achizi ie, i 
anume c : doi dintre ac ionarii societ ii

 

manifestându- i inten ia de a se retrage 
din ac ionariatul companiei, solicitând si restituirea împrumuturilor pe care le-au 
acordat acesteia, petenta fiind pus în fa a lu rii unei decizii în scopul procur rii 
de resurse financiare care s -i permit continuarea activit ii cu un impact negativ 
cat mai redus, identificând doua posibilit i: fie reducerea capitalului de lucru cu 
consecin a reducerii activit ii, si, concomitent, diminuarea volumului de 
opera iuni taxabile;

 

fie valorificarea unor active (terenuri) concomitent cu 
încheierea unui contract de arendare care sa le permit exploatarea acestor active 
si asigurarea continuit ii activit ii la nivelul actual.

 

Solu ia aleasa de petent a fost cea din urma, fapt pentru care a încheiat un 
contract de prest ri servicii de promovare a ofertei de vânzare pentru care a 
achitat un tarif, aferent c ruia a pl tit si taxa pe valoare ad ugata in suma de XXX 
lei. In aceasta situa ie, in interpretarea art. 145 al. (2) din Codul Fiscal, se pune 
problema daca aceasta avea sau nu dreptul de deducere a TVA aferenta acestei 
achizi ii.

 

Petenta sus ine c organul de inspec ie fiscala a considerat c acest serviciu 
de promovare reprezint o achizi ie destinata exclusiv utiliz rii in folosul unei 
opera iuni netaxabile (vânzarea terenului), sco ând aceasta tranzac ie din 
contextul real în care s-a petrecut, considerând aceasta vânzare ca un scop final, 
ceea ce nu este adev rat (finalitatea ei fiind crearea condi iilor de continuarea a 
activit ii).

 

Petenta consider ca aceasta achizi ie de prest ri servicii este destinata 
procur rii de resurse financiare care sa permit continuarea activit ii si realizarea 
unor opera iuni taxabile la un nivel egal cu cel anterior tranzac iei. In aceasta 
situa ie, în opinia sa, vânzarea terenului nu reprezint decât instrumentul prin care 
se realizeaz acest deziderat, iar serviciul achizi ionat este destinat utiliz rii in 
folosul opera iunilor taxabile presupuse de continuarea activit ii companiei. 
Privita astfel, taxa pe valoare ad ugata poate fi dedusa potrivit art. 145 din Codul 
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Fiscal. Petenta sus inând c aceast stare de fapt poate fi dovedit prin documente 
pe care le de ine, si prin destina iile pe care le-au avut sumele ob inute din 
opera iunea de vânzare a terenurilor, elemente constatate, conform p rerii sale i

 
de c tre

 
echipa de inspec ie fiscala.

 
Astfel, petenta interpretând situa ia in aceasta accep iune, consider ca este 

respectat atât unul dintre principiile de baza ale contabilit ii si anume 
prevalenta economicului asupra juridicului", cât si art. 14 al (2) din Codul de 

Procedura Fiscala care prevede: (2) Situa iile de fapt relevante din punct de 
vedere fiscal se apreciaz de organul fiscal dup con inutul lor economic .

 

Urmare argumentelor prezentate, petenta solicit organului de solu ionare a 
contesta iei s aib în vedere întregul context economic in care s-a achizi ionat 
serviciul de intermediere, si s constate c , finalmente, serviciul angajat a fost 
utilizat in folosul continu rii activit ii companiei si realiz rii de opera iuni 
taxabile care dau dreptul la deducerea taxei pe valoare ad ugata.

 

Pe cale de consecin a, petenta solicit anularea in parte a Deciziei de 
impunere nr. F-XXX/21.02.2014 si constatarea ca nedatorat a sumei de XXX lei 
reprezentând taxa pe valoare ad ugata stabilita suplimentar.

   

II. Prin Raportul de inspec ie fiscal nr. F-XXX/21.02.2014 care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere nr. F-XXX/21.02.2014, organele de inspec ie 
fiscal din cadrul Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad, au constatat i stabilit 
urm toarele:

 

În luna februarie 2013, S.C. XXX S.R.L., deduce TVA în sum de XXX lei 
aferent facturii nr. XXX/11.02.2013, în valoare totala de XXX lei, emisa de XXX 
Intreprindere Individual , reprezentând prest ri servicii conform contractului nr. 
40/12.11.2012, servicii constând în intermedierea vânz rii unor terenuri agricole 
de inute de S.C. XXX S.R.L. în suprafa de 360 ha, comisionul stabilit între p r i 
pentru intermedierea acestei vânz ri fiind în sum  de 450 EUR/ha + TVA. 

Terenurile agricole au fost vândute c tre S.C. XXX S.R.L. Timi oara, în 
baza facturii nr. XXX/08.02.2013 i a contractului de vânzare-cump rare 
autentificat notarial cu nr. XXX/08.02.2013, vânzarea terenurilor efectuându-se în 
regim de scutire de T.V.A., conform prevederilor art. 141, alin. (2), lit. f) din 
Legea nr. 571/2003. 

Având în vedere c serviciile de intermediere furnizate de XXX I.I. au fost 
servicii ce au fost destinate exclusiv vânz rii terenurilor agricole (leg tura direct 
dintre cele dou opera iuni fiind confirmat de con inutul celor dou contracte: de 
intermediere, respectiv de vânzare), iar vânzarea acestora a fost o opera iune 
scutit f r drept de deducere, în conformitate cu prevederile legale ale art. 126 
alin. (9) lit. c), a art. 147, alin. (4) i art. 145, alin. (2), lit. a) din Legea 
nr.571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare, organele de inspec ie 
fiscal au constatat c XXX i-a exercitat în mod eronat dreptul de deducere al 
taxei pe valoarea ad ugat în sum de XXX lei aferent facturii nr. 
XXX/11.02.2013, în valoare totala de XXX lei, emis de XXX Intreprindere 
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Individual , reprezentând prest ri servicii conform contractului nr. 40/12.11.2012, 
drept pentru care nu au acordat dreptul de deducere pentru  suma de XXX lei.  

III. XXX cu sediul în XXX, jud. Timi , este înregistrat la O.N.R.C. Arad 
sub nr. XXX, are cod unic de înregistrare RO XXX, cod CAEN 4621 - Comer cu 
ridicata al cerealelor, semin elor, furajelor i tutunului neprelucrat .   

IV. Având în vedere motivele invocate de petent , documentele existente la 
dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, organele fiscale 
din cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Arad 

 

Activitatea de 
Inspec ie Fiscal au stabilit în sarcina petentei

 

XXX suma de XXX lei reprezentând 
TVA stabilit suplimentar.   

Cauza dedus judec ii este dac

 

în interpretarea art. 145 al. (2) din Codul 
Fiscal, petenta avea sau nu dreptul de deducere a TVA în sum de XXX lei, 
aferenta acestei achizi ii, respectiv aferent facturii nr. XXX/11.02.2013, în 
valoare totala de XXX lei, emisa de XXX Întreprindere Individual , reprezentând 
prest ri servicii constând în intermedierea vânz rii unor terenuri agricole de inute 
de S.C. XXX S.R.L. în suprafa de 360 ha.

  

În fapt, verificarea societ ii petente a avut ca obiectiv taxa pe valoarea 
ad ugat urmare solicit rii ramburs rii taxei pe valoarea ad ugata prin decontul cu 
sum negativ a TVA cu op iune de rambursare, depus on-line, i înregistrat sub 
nr. INTERNT-38643311-2013/24.09.2013, prin care  s-a solicitat rambursarea 
sumei negative a TVA in suma de 688.964 lei aferenta perioadei 01.01.2013 

 

31.08.2013. 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c în luna februarie 

2013, S.C. XXX S.R.L., i-a exercitat dreptul de deducere al TVA în sum de 
XXX lei aferent facturii nr. XXX/11.02.2013, în valoare totala de XXX lei, 
emisa de XXX Întreprindere Individual , reprezentând prest ri servicii

 

constând în 
intermedierea vânz rii unor terenuri agricole de inute de S.C. XXX S.R.L. în 
suprafa de 360 ha, comisionul stabilit între p r i pentru intermedierea acestei 
vânz ri fiind în sum

 

de 450 EUR/ha + TVA, conform contractului nr. 
40/12.11.2012. 

Terenurile agricole au fost vândute c tre S.C. XXX S.R.L. Timi oara, în 
baza facturii nr. XXX/08.02.2013 i a contractului de vânzare-cump rare, 
autentificat notarial, cu nr. XXX/08.02.2013, vânzarea terenurilor efectuându-se 
în regim de scutire de T.V.A., conform prevederilor art. 141, alin. (2), lit. f) din 
Legea nr. 571/2003.  

În drept, prevederile art. 126 alin. (9) lit. c) i art. 141 alin. (2) lit. f) din 
Legea nr.571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare: 
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ART. 126  

Opera iuni impozabile

 
(9) Opera iunile impozabile pot fi:

 
c) opera iuni scutite de tax f r drept de deducere, pentru care nu se 

datoreaz taxa i nu este permis deducerea taxei datorate sau achitate pentru 
achizi ii. În prezentul titlu aceste opera iuni sunt prev zute la art. 141;

  

ART. 141  
Scutiri pentru opera iuni din interiorul rii

 

(2) Urm toarele opera iuni sunt, de asemenea, scutite de tax :

 

( ) 
f) livrarea de construc ii/p r i de construc ii i a terenurilor pe care sunt 

construite, precum i a oric ror altor terenuri. (...)

  

Conform prevederilor art. 147, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 cu 
modific rile si complet rile ulterioare:

 

(4) Achizi iile destinate exclusiv realiz rii de opera iuni care nu dau drept 
de deducere, precum i de investi ii care sunt destinate realiz rii de astfel de 
opera iuni se înscriu într-o coloan distinct din jurnalul pentru cump r ri 
pentru aceste opera iuni, iar

 

taxa deductibil aferent acestora nu se deduce.

  

Iar conform prevederilor art. 145, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 571/2003 cu 
modific rile i complet rile ulterioare:

 

(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent 
achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor 
opera iuni:

 

a) opera iuni taxabile;

  

Având în vedere prevederile legale precitate, se re ine c din punct de 
vedere al taxei pe valoarea ad ugat sunt considerate opera iuni impozabile  i 
opera iunile scutite de tax f r drept de deducere, pentru care nu se datoreaz 
taxa i nu este permis deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizi ii, iar 
achizi iile destinate exclusiv realiz rii de opera iuni care nu dau drept de 
deducere, precum i de investi ii care sunt destinate realiz rii de astfel de 
opera iuni, se înscriu într-o coloan distinct din jurnalul pentru cump r ri pentru 
aceste opera iuni, iar taxa deductibil aferent acestora nu se deduce. Iar persoana 
impozabil înregistrat ca pl titor de TVA  are dreptul s deduc taxa pe valoarea 
ad ugat aferent bunurilor i serviciilor achizi ionate dac acestea sunt destinate 
utiliz rii în folosul opera iunilor taxabile.   

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c petenta i-a 
manifestat inten ia de a valorifica 360 ha de terenuri agricole de inute în 
proprietate de S.C. XXX S.R.L., fapt pentru care a încheiat un contract de prest ri 

http://www.anaf.ro


 
        

www.anaf.ro 9

 
servicii de promovare a ofertei de vânzare constând în intermedierea vânz rii unor 
terenuri agricole cu XXX/11.02.2013 Întreprindere Individual , comisionul 
stabilit între p r i pentru intermedierea acestei vânz ri fiind în sum

 
de 450 

EUR/ha + TVA, conform contractului nr. 40/12.11.2012.  
Terenurile agricole au fost vândute c tre S.C. XXX S.R.L. Timi oara, în 

baza facturii nr. XXX/08.02.2013 i a contractului de vânzare-cump rare, 
autentificat notarial, cu nr. XXX/08.02.2013, vânzarea terenurilor efectuându-se 
în regim de scutire de T.V.A., conform prevederilor art. 141, alin. (2), lit. f) din 
Legea nr. 571/2003. 

Astfel, în luna februarie 2013, S.C. XXX S.R.L., deduce TVA în sum de 
XXX lei aferent facturii nr. XXX/11.02.2013, în valoare totala de XXX lei, 
emisa de XXX Întreprindere Individual , reprezentând prest ri servicii

 

constând în 
intermedierea vânz rii unor terenuri agricole de inute de S.C. XXX S.R.L. în 
suprafa de 360 ha, comisionul stabilit între p r i pentru intermedierea acestei 
vânz ri fiind în sum

 

de 450 EUR/ha + TVA, conform contractului nr. 
40/12.11.2012.  

Invederam petentei c

 

in conformitate cu prevederile art. 145, alin. (2), lit. 
a) din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare:

 

(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent 
achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor 
opera iuni:

 

b) opera iuni taxabile;

 

Din acest motiv legislatia fiscala conditioneaza deductibilitatea TVA a 
achizitiilor de indeplinirea cumulativa, pe langa conditiile de forma (inclusiv 
conditia ca persoana impozabila sa detina factura care sa contina informatiile 
obligatorii prevazute de lege), a conditiei de fond esentiale, aceea ca achizitiile 
pentru care se solicita deducerea sa fie destinate utilizarii in folosul operatiunilor 
taxabile ale persoanei impozabile.  

Prin urmare, conform dispozitiilor legale precizate, persoanele impozabile 
au posibilitatea exercit rii dreptului de deducere al taxei pe valoarea ad ugat 
aferent achizitiilor de bunuri si servicii numai daca sunt indeplinite doua 
conditii cumulative, si anume: achizitiile sunt destinate utilizarii in folosul 
operatiunilor taxabile si au la baza facturi care contin obligatoriu toate 
informatiile necesare stabilirii dreptului de deducere. In aceste conditii, pentru a 
dovedi ca bunurile achizitionate sunt utilizate, intr-adevar, in folosul operatiunii 
taxabile, persoana impozabila este obligata nu numai sa detina factura in care este 
inscrisa taxa pe valoarea adaugata deductibila, ci sa si demonstreze ca serviciile 
facturate sunt achizitionate in folosul operatiunii taxabile respective, simplele 
afirma ii de natura celor f cute de petent în cuprinsul contesta iei  aceasta 
achizi ie de serviciu este destinata procur rii de resurse financiare care sa permit 
continuarea activit ii si realizarea unor opera iuni taxabile la un nivel egal cu cel 
anterior tranzac iei, situa ie în care, vânzarea terenului nu reprezint decât 
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instrumentul prin care se realizeaz acest deziderat, iar serviciul achizi ionat este 
destinat utiliz rii in folosul opera iunilor taxabile presupuse de continuarea 
activit ii companiei. neputand asigura exercitarea dreptului de deducere al TVA 
de catre aceasta în leg tur cu o opera iune care a avut ca finalitate vânzarea unor 
terenuri agricole 

 
opera iune care nu este taxabil , fiind scutit de TVA f r 

drept de deducere conform art. 141 Cod fiscal. 
Ca atare, orice achizitie care nu este destinata in scopul activitatilor 

economice taxabile pe care le poate desfasura o persoana juridica, nu are 
posibilitatea legal a exercit rii dreptului de decudere al taxei pe

 

valoarea 
adaugata aferenta achizitiei respective, persoana interesata avand obligatia sa 
prezinte dovezi obiective din care sa rezulte ca bunurile sau serviciile 
achizi ionate sunt destinate exclusiv opera iunilor sale taxabile.  

Preten iile petentei cu privire la faptul c taxa pe valoarea ad ugat poate fi 
dedus deoarece organele de inspec ie fiscal au scos aceast tranzac ie din 
contextul real în care s-a petrecut, considerând aceast vânzare ca un scop final, 
ceea ce nu este adev rat (finalitatea ei

 

fiind crearea condi iilor de continuare a 
activit ii) precum i a faptului c aceast achizi ie de serviciu este destinat 
procur rii de resurse financiare care s permit continuarea activit ii nu pot fi 
luate în considerare în cauza dedus judec ii, în virtutea principiului general de 
drept ubi lex non distinquit, nec nos distinquere debemus, atâta timp cât nu sunt 
motivate de petent cu prevederi legale care s reglementeze faptul c în sfera 
opera iunilor taxabile sunt incluse crearea condi iilor de continuare a activit ii 
i procurarea de resurse financiare care s permit continuarea activit ii 

reprezint opera iuni taxabile.

  

De i în contesta ia formulat petenta arat c Aceast stare de fapt poate fi 
dovedit prin documente pe care le de ine, si prin destina iile pe care le-au avut 
sumele ob inute din opera iunea de vânzare a terenurilor, elemente constatate de 
echipa de inspec ie fiscala ,  în fapt, ignorând dispozi iile exprese ale art. 65 i art. 
206 alin. (1) lit. d) din Cod procedur fiscal : 

 

 
ART. 65     

Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale

 

(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la baza 
declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal. (...)

  

ART. 206     
Forma i con inutul contesta iei

     

(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:

 

    a) datele de identificare a contestatorului;     
b) obiectul contesta iei;

     

c) motivele de fapt i de drept;     
d) dovezile pe care se întemeiaz ; 
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e) semn tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum i tampila 

în cazul persoanelor juridice. Dovada calit ii de împuternicit al contestatorului, 
persoan fizic sau juridic , se face potrivit legii.

 
(...)

  
petenta nu a probat cu înscrisuri de natura mijloacelor de prob reglementate de 
Codul de procedur fiscal aceste afirma ii în sensul c nu a depus în motivarea 
contesta iei vreun document i nici nu a indicat vreo norm legal , care s 
confirme astfel starea de fapt din contesta ia formulat .

  

Referitor la solicitarea petentei ca organul de solu ionare a contesta iei s 
aib în vedere întregul context economic in care s-a achizi ionat serviciul de 
intermediere, si s constate c , finalmente, serviciul angajat a fost utilizat in 
folosul continu rii activit ii companiei si realiz rii de opera iuni taxabile care 
dau dreptul la deducerea taxei pe valoare ad ugata ,

 

deoarece petenta nu a putut 
face dovada c aceste servicii sunt destinate opera iunilor taxabile, prest rile de 
servicii imobiliare efectuate de c tre XXX I.I. pentru petent , cu consecin a 
vânz rii de c tre S.C. XXX S.R.L. a unor terenuri agricole în suprafa a de 360 ha 

 

opera iune scutit de TVA f r drept de deducere, conform art. 141 Cod fiscal - 
neputând fi considerate ca fiind efectuate pentru realizarea unor opera iuni 
taxabile, a a cum impune art. 145 din Legea nr. 571/2003.  

Alega iile petentei din contesta ia formulat în leg tur cu inten ia a doi 
dintre asocia ii din ac ionariat de a se retrage, precum i solicit rile acestora de 
restituire a împrumuturilor pe care le-au acordat petentei, nefiind probate cu 
înscrisuri de natura mijloacelor de prob reglementate de Codul de procedur 
fiscal , nu au putut fi re inute în solu ionarea cauzei.

  

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i a st rii de fapt 
prezentate, rezult c

 

organele de inspec ie fiscal au procedat corect la stabilirea 
st rii de fapt fiscale

 

considerând serviciile de intermediere furnizate de XXX I.I. ca 
fiind servicii destinate exclusiv vânz rii terenurilor agricole (leg tura direct dintre 
cele dou opera iuni reie ind din cuprinsul celor dou contracte de intermediere, 
respectiv de vânzare), iar vânzarea acestora, o opera iune scutit f r drept de 
deducere, în conformitate cu prevederile legale ale art. 126 alin. (9) lit. c), a art. 
147, alin. (4) i art. 145, alin. (2), lit. a) din Legea nr.571/2003 cu modific rile i 
complet rile ulterioare. 

 

În concluzie, organele de inspec ie fiscal au stabilit corect c XXX a dedus 
în mod eronat taxa pe valoarea ad ugat în sum de XXX lei aferent facturii nr. 
XXX/11.02.2013, în valoare totala de XXX lei, emis de XXX Intreprindere 
Individual , reprezentând prest ri servicii conform contractului nr. 40/12.11.2012, 
drept pentru care nu au acordat dreptul de deducere a TVA stabilit suplimentar 
pentru  suma de XXX lei.  
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Având în vedere cele re inute, urmeaz a se respinge ca neîntemeiat 

contesta ia formulat de XXX împotriva Deciziei de impunere nr. F-AR nr. 
141/21.02.2014 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad - 
Activitatea de Inspec ie Fiscal pentru suma de XXX lei, reprezentând taxa pe 
valoarea ad ugat stabilit suplimentar, în baza prevederilor art. 216 alin. (1) din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat 
cu modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c rora:

 

(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte,

 

ori 
respins , coroborat cu pct. 11.1 lit. a) din OPANAF nr. 450/2013 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.

 

92/2003 privind Codul de procedur fiscal care stipuleaz :

 

Contesta ia poate fi respins ca:

 

a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept

 

prezentate în 
sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse

 

prin actul 
administrativ fiscal atacat; .  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 206, art. 213, art. 
216 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , cu modific rile si complet rile ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit. a) 
i d) din Ordinul nr. 450/2013 pentru aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea 

titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat , în baza referatului nr.                      , se  

                                              D E C I D E :  

- respingerea ca inadmisibil , a contesta iei formulate

 

împotriva Raportului 
de Inspec ie Fiscal nr.

 

F-XXX/21.02.2014 emis de Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice Arad

 

- Activitatea de Inspec ie Fiscal ; 
- respingerea ca neîntemeiat

 

a contesta iei formulate împotriva Deciziei de 
impunere nr. F-XXX/21.02.2014 privind obliga iile fiscale de plat stabilite de 
inspec ia fiscal pentru persoane juridice emis de Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice Arad - Activitatea de Inspec ie Fiscal pentru suma de XXX lei 
reprezentând taxa pe valoarea ad ugat

 

stabilit suplimentar. 
- prezenta decizie se comunica la: 

- XXX 
- A.J.F.P. Arad.  

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi

 

in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.  

DIRECTOR GENERAL, 
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