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DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC SRL înregistrat�  

la Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului  
 
 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin, a fost sesizat de c�tre Serviciul Juridic, prin adresa nr. înregistrat� la D.G.F.P. 
sub nr., cu privire la Decizia Civil� nr. emis� de Curtea de Apel prin care s-a dispus solu�ionarea 
pe fond a contestatiei formulat� prin avocat de SC SRL cu sediul împotriva Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., emis� de 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului  
 Ini�ial, prin Decizia nr., Direc�ia General� a Finan�elor Publice prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii a respins contesta�ia formulat�, prin avocat de SC SRL împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr., ca fiind formulat� de o persoan� lipsit� de calitate procesual�. 
 Prin Sentin�a civil� nr. pronun�at� în dosar nr., Tribunalul admite în parte contesta�ia 
formulat� de SC SRL, anuleaz� Decizia nr. emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii �i oblig� direc�ia mai sus men�ionat� s� emit� o nou� 
decizie prin care s� solu�ioneze pe fond contesta�ia formulat� de contestatoare împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr.. Împotriva acestei hot�râri, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a declarat recurs. 
 Prin Decizia Civil� nr., irevocabil�, Curtea de Apel a, Sec�ia Contencios Administrativ 
�i Fiscal respinge recursul declarat de Direc�ia General� a Finan�elor Publice împotriva sentin�ei 
civile nr. pronun�at� de Tribunalul în dosarul nr. 
 În consecin��, Direc�ia General� a Finan�elor Publice prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii va proceda la solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulat� de SC  SRL împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr., emis� de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�ia Finan�elor Publice a 
Municipiului. 
  
 Obiectul contesta�iei îl constituie suma de total� de lei reprezentând:  
- lei  - taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�, 
-   lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de      
plat�,  
stabilit� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.119/23.10.007 . 
  
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, 
este legal învestit cu solu�ionarea contesta�iei. 
 

 

 Ministerul Finan�elor Publice 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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 I. Prin contesta�ia formulat� SC SRL arat� c�, prin raportul de inspec�ie fiscal� 
încheiat în data a fost obligat� la plata sumei de lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� �i 
major�ri de întârziere în sum� de lei. 
 Contestatoarea arat� c�, acest� situa�ie se datoreaz� faptului c� a achizi�ionat 
autoturisme second-hand pe care le-a revândut, iar organele de control s-au sesizat c� acestea 
sunt vândute cu mult sub pre�ul de achizi�ie, considerând c� �i-a „exercitat un drept de 
deducere a T.V.A. –ului, fapt ce a creat un prejudiciu de lei”. 
 De asemenea, sus�ine c� deducerea taxei pe valoare ad�ugat� eronat� nu 
corespunde adev�rului, întrucât dispozi�iile fiscale în vigoare nu prev�d pre�ul la care se vând 
bunuri cump�rate anterior, ”în spe�� autoturisme la care pia�a este deosebit de fluctuant� �i 
valoarile acestora scad sau cresc în func�ie de cerere �i ofert�. Pentru a fi în�ele�i am f�cut o 
afacere proast� din care am pierdut.” Fa�� de cele prezentate solicit� admiterea contesta�iei.  
 
 II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr., organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice a Municipiului – Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice au 
stabilit  în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale în sum� total� de lei reprezentând: taxa pe 
valoare ad�ugat� suplimentar� de plat� în sum� de  lei �i major�ri de întârziere aferente 
taxei pe valoare ad�ugat� suplimentar� de plat� în sum� de lei. 
  
 Verificarea s-a efectuat ca urmare a cuprinderii societ��ii în programul de activitate. 
Organele de inspec�ie fiscal� au procedat la efectuarea inspec�iei fiscale generale, societatea 
fiind avizat� în prealabil. 
 
 Taxa pe valoarea ad�ugat� 
Perioada verificat� 01.10.2006 – 31.07.2007. 
 
  A) În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c�, societatea a înregistrat eronat în eviden�a contabil� facturi fiscale care 
au fost dublu înregistrate, respectiv atât la data transmiterii acestora prin fax sub form� de 
copie, cât �i la data primirii efective a acestora în original. Organele de inspec�ie fiscal�, pentru 
nerespectarea prevederilor art.146, alin.(1), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de lei. 
 De asemenea, în perioada noiembrie – decembrie 2006 societatea a achizi�ionat 
autoturisme second -hand din import, fiind înregistrate în eviden�a contabil� ca mijloaca fixe, 
care erau în fapt m�rfuri destinate revânz�rii. Pentru aceste achizi�ii contestatoarea �i-a 
exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de lei.   
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, potrivit facturilor fiscale de vânzare 
c�tre persoane fizice, societatea a vândut autoturismele sub pre�ul de achizi�ie, colectând taxa 
pe valoarea ad�ugat� la nivelul sumei de lei. Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
c�, în conformitate cu prevederile art.145, alin.(2), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, c� deducerea taxei pe valoarea ad�gat� este 
eronat� pentru suma de) reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� aferent� p�r�ii din pre�ul de 
achizi�ie neacoperit� prin pre�ul de vînzare, întrucât nu particip� la realizarea de opera�iuni 
taxabile. 
 Totodat�, în luna aprilie 2007 societatea deduce eronat taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de lei de pe factura proform� nr., în condi�iile în care în luna martie înregistreaz� �i 
deduce corect taxa pe valoarea ad�ugat� de pe factura original� nr., astfel c�, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au acordat dreptul de deducere pentru suma de lei. De asemenea, în urma 
verific�rii organele de inspec�ie fiscal� au mai constatat c� în luna aprilie 2007, societatea a 
declarat eronat atât taxa pe valoare ad�ugat� colectat�, cât �i taxa pe valoare ad�ugat� 
deductibil�. Astfel, din balan�a de verificare a lunii aprilie 2007, rezult� c�, societatea avea taxa 
pe valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de lei �i nu lei cât declarase prin decontul de TVA nr.. 
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 Având în vedere suma lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� eronat 
precum �i suma de lei () declarat� eronat de c�tre societate, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit c�, societatea datoreaz� pentru luna aprilie 2007, taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de 
lei.   
 Urmarea a celor prezentate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în 
sarcina societ��ii taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de lei, pentru care a fost 
calculate major�ri de întârziere în sum� de lei.  
 La calculul major�rilor de întârziere, organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere 
faptul c� societatea a înregistrat �i declarat taxa pe valoarea ad�ugat� de rambursat în 
perioada ianuarie – martie 2007. 
 
 B) În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� colectat�, organele de inspec�ie fiscal� 
au constatat c�, în perioada 01.10.2006 - 31.12.2006 societatea a achizi�ionat material lemnos 
de la SC SRL pentru care a achitat �i exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de lei, f�r� a înregistra suma respectiv� ca taxa pe valoarea ad�ugat� 
colectat�. 
 Organele de inspec�ie fiscal� invoc� prevederile art.160^1, alin.(2), alin.(3) �i alin.(5) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, considerând c� 
societatea are obliga�ia colect�rii taxei pe valoare ad�ugat� aferent� achizi�iilor pentru care este 
obligatorie aplicarea m�surilor de simplificare. 
  În baza celor constatate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina societ��ii 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de  lei, pentru care au fost calculate major�ri de întârziere 
în sum� de  lei, pentru perioada 26.01.2007 – 15.10.2007. 
 Concluzinând, organele de inspec�ie fiscal�, în baza constat�rilor din Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. au stabilit în sarcina societ�ta�ii taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de 
plat� în sum� de lei �i major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de lei.  
  
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative invocate, 
se re�in urm�toarele: 
 
 Taxa pe valoarea ad�ugat� 
Perioada verificat� 01.10.2006 – 31.07.2007. 
 
 1. Referitor la suma de lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar �i 
suma de  lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� suplimentar 
de plat�, 
  cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, se poate pronun�a asupra deductibilit��ii taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� diferen�ei p�r�ii din pre�ul de achizi�ie neacoperit� prin pre�ul 
de vînzare pentru autoturisme second-hand, în condi�iile în care organele de inspec�ie 
fiscal� nu au procedat la o analiz� temeinic� �i nu au prezentat motivele pentru care 
aceasta nu este aferent� realiz�rii de opera�iuni taxabile. 
 
 În fapt, urmare a verific�rii efectuate de c�tre organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, în perioada noiembrie – decembrie 2006 societatea a achizi�ionat autoturisme 
second-hand din import, fiind înregistrate în eviden�a contabil� ca mijloaca fixe, care erau de 
fapt m�rfuri destinate revânz�rii. Pentru aceste achizi�ii contestatoarea �i-a exercitat dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de lei.  
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, potrivit facturilor fiscale de vânzare 
c�tre persoane fizice societatea a vândut autoturismele sub pre�ul de achizi�ie, colectând taxa 
pe valoarea ad�ugat� la nivelul sumei de lei. Astfel, organele de inspec�ie fiscal�, au constatat 
c� în conformitate cu prevederile art.145, alin.(2), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, c� deducerea taxei pe valoarea ad�gat� este 
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eronat� pentru suma de reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� aferent� p�r�ii din pre�ul de 
achizi�ie neacoperit� prin pre�ul de vânzare, întrucât nu particip� la realizarea de opera�iuni 
taxabile. În sarcina societ��ii a fost stabilit� obliga�ia de plat� în sum� de  lei reprezentând taxa 
pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�. 
  
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P., prin adresa nr. a solicitat A.F.P. 
Re�i�a – Serviciul de Inspec�ie Fiscal� defalcarea major�rilor de întârziere calculate pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat� aferent� p�r�ii din pre�ul de achizi�ie neacoperit� prin 
pre�ul de vânzare pentru autorurismele sacond-hand, precum �i argumentarea constat�rii din 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr., în raport cu argumentele contestatoarei. 
 Compartimentul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice din cadrul A.F.P., prin adresa nr. 
înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin – Serviciul Solu�ionare Contesta�ii sub nr., r�spunde 
solicit�rilor din adresa nr., precizând urm�toarele: 
 Major�rile de întârziere aferente pentru diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� 
suplimentar pentru achizi�ii de autoturisme din import sunt în sum� de  lei (lei x 0,10% x 30 zile); 
  
 Referitor la argumentarea constat�rilor din raportul de inspec�ie fiscal� pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� pentru autoturismele din import, în raport cu 
argumentele contestatoarei men�ioneaz�: 
  Autoturismele achizi�ionate de societate ”au fost înregistrate în contabilitate ca mijloace 
fixe, ori ca m�rfuri care ulterior au fost transferate la mijloace fixe, în opinia organelor de control 
societatea a desf��urat activitate de comer�, autoturismele fiind considerate m�rfuri pornind de 
la faptul c� acestea au fost vândute la scurt timp de la achizi�ionare.” 
 Totodat�, men�ioneaz� faptul c�, de�i existau dou� autoturisme în patrimoniul societ��ii, 
în luna noiembrie – decembrie 2006 s-au achizi�ionat un num�r de 10 autoturisme, pentru care 
s-a calculat �i înregistrat amortizare pentru o lun� de zile, �i care ulterior au fost revândute în 
luna decembrie 2006 c�tre persoane fizice, sub pre�ul de achizi�ie, diferen�a fiind considerat� 
cheltuial� nedeductibil� prin neparticiarea la realizarea de venituri, organele de inspec�ie fiscal� 
au „considerat c� societatea nu are drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
partea din pre�ul de achizi�ie neacoperit� prin pre�ul de vânzare”, conform prevederilor art.145, 
alin.(2), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 
 În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 
“Art. 6 
    Exercitarea dreptului de apreciere 
    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�.” 
 
“Art. 94 
(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând din activitatea 
contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i conformitatea 
declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea 
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;” 
  
 În conformitate cu textele de lege enun�ate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� aveau 
obliga�ia de a investiga toate actele �i faptele rezultate din activitatea SC SRL, astlfel încât s� 
se stabileasc� dac� autoturismele second–hand achizi�ionate �i înregistrate în eviden�a 
contabil� de c�tre contestatoare sunt aferente realiz�rii de opera�iunil  taxabile, conform 
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obiectului de activitate, sau dac�, acestea au fost achizi�ionate �i înregistrate doar cu scopul 
diminu�rii impozitelor �i taxelor datorate bugetului de stat. 
 Totodat�, a�a cum s-a re�inut din Raportului de inspec�ie fiscal� nr., �i anume c� 
“autoturismele second-hand din import, care de�i au fost înregistrate în contabilitate ca mijloace 
fixe, în fapt sunt m�rfuri destinate revânz�rii”, �i din adresa nr. emis� de A.F.P. - Compartiment 
inspec�ie fiscal� persoane juridice, în care se precizeaz� c� autoturismele achizi�ionate de 
societate ”au fost înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe, ori ca m�rfuri care ulterior au fost 
transferate la mijloace fixe”, „… pentru care s-a calculat �i înregistrat amortizarea pentru o lun� 
de zile �i care ulterior au fost revândute”, iar pentru aceste achizi�ii societatea �i-a exercitat 
eronat dreptul de deducere al taxei pe valoarea ad�ugat� la nivelul sumei de lei, vânzarea 
acestora efectuându-se cu mult sub pre�ul de achizi�ie, colectând taxa pe valoarea ad�ugat� 
doar la nivelul sumei de lei, fiind invocate prevederile art.145, alin.(2), lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie 
fiscal� nu au procedat la o analiz� temenic� în cauz�, nu au precizat în mod clar, din punct de 
vedere contabil, cum figureaz� înregistrate în contabilitate aceste autoturisme în vederea 
aplic�rii tratamentului fiscal corespunz�tor, dac� opera�iunile efectuate de societate au leg�tur� 
cu activitatea economic�, raportat la obiectul de activitate al contestatoarei. 
 
 De asemenea, se re�ine  faptul c�, de�i organele de inspec�ie fiscal� au constatat doar 
nerespectarea prevederilor art.145, alin.(2), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, nu arat� concret motivele pentru care diferen�a de taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�, nu este aferent� realiz�rii de opera�iuni 
taxabile �i nu poate fi dedus�.   
 
 Pe baza acestor considerente se va face aplica�iunea prevederilor art.216, alin.(3) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, conform c�ruia: 
 
“(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 “, 
  
astfel c�, se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. emis� de Serviciul de Inspec�ie Fiscal�  din cadrul 
Administra�iei Finan�elor Pubilce, pentru suma total� de lei,  reprezentând: taxa pe valoare 
ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� în sum� de lei �i major�ri de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar de plat� în sum� de  lei, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, prin alt� echip� de inspec�ie s� efectueze o nou� verificare, luând în considerare cele 
re�inute prin prezenta, pentru aceia�i perioad� �i acela�i tip de impozit, iar, în func�ie de cele 
constatate s� emit� o nou� decizie de impunere.      
  
  În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere prevederile pct.12.7 �i 
12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, care 
precizeaz�: 
 
 12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada �i acelasi obiect al contesta�iei pentru 
care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
 
 2. Referitor la suma de lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar 
�i suma de lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� 
suplimentar de plat�, 
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  cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-
Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, se poate pronun�a pe fondul cauzei, în 
condi�iile în care contesta�ia nu este motivat�. 
 
 În fapt, în ceea ce prive�te taxa pe valoare ad�ugat� deductibil�, urmare a verific�rii 
efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a înregistrat eronat în 
eviden�a contabil� facturi fiscale în sensul c� acestea au fost dublu înregistrate, atât la data 
transmiterii acestora prin fax sub form� de copie, cât �i la data primirii efective a acestora în 
original. În contextul de mai sus, pentru nerespectarea prevederilor art.146, alin.(1), lit.a) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
lei. 
 Totodat�, în luna aprilie 2007 societatea deduce eronat taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de lei de pe factura proform� nr., în condi�iile în care în luna martie înregistreaz� �i 
deduce corect taxa pe valaoarea ad�ugat� de pe factura original� nr., fapt pentru care organele 
de inspec�ie fiscal� nu au acordat dreptul de deducere pentru suma de lei. De asemenea, în 
urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au mai constatat c�, în luna aprilie 2007, 
societatea a dedus eronat atât taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� cât �i taxa pe valoarea 
ad�ugat� deductibil�. Din balan�a de verificare a lunii aprilie rezult� c�, societatea avea taxa pe 
valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de lei �i nu lei cât declarase prin decontul de TVA nr.. 
 Având în vedere c�, societatea a dedus eronat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de lei, a declarat eronat taxa pe valoarea ad�ugat� de plat� cu suma de, organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit c� societatea datoreaz� pentru luna aprilie taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de lei.   
  
 În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� colectat�, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, în perioada 01.10.2006 - 31.12.2006 societatea a achizi�ionat material lemnos de 
la SC SRL  pentru care a f�cut plata c�tre furnizor �i �i-a exercitat dreptul de deducere a taxei 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de  lei, f�r� a înregistra suma respectiv� �i ca taxa pe valoarea 
ad�ugat� colectat�, nefiind respectate prevederile art.160^1, alin.(2), alin.(3) �i alin.(5) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. În baza celor 
constatate organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina societ��ii taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de lei, pentru care au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de  lei, 
pentru perioada 26.01.2007 – 15.10.2007. 
 Concluzionând, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina societ��ii taxa pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar de plat� în sum� de lei �i major�ri de întârziere aferente în 
sum� de lei. 
  
 În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�:   
 
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�; 
   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. ”  
  
   Art. 213 
    Solu�ionarea contesta�iei 
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    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de drept care 
au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele existente 
la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii. 
    (…) 
       (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de 
procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va 
mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”  
 

De asemenea sunt incidente �i prevederile Ordinului nr.519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�: 
 
     „2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la 
motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv” 
  
 Fa�� de prevederile mai sus citate se re�ine c�, organele de solu�ionare a contesta�iilor 
nu se pot pronun�a pe fondul cauzei, în condi�iile în care contestatoarea nu a precizat motivele 
de fapt �i de drept �i nici dovezile pe care se întemeiaz� aceasta, iar din contesta�ie nu s-au 
re�inut motive �i argumente incidente spe�ei în cauz�, care s� înl�ture constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal�. 
 
 Totodat�, prevederile pct.12.1 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, stipuleaz� urm�toarele: 
 
“12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 
b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de drept 
în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii;[…]”.  
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, în cazul în spe��, organele de solu�ionare a 
contesta�iilor nu se pot substitui contestatoarei cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care în�elege s� conteste aceste sume, astfel c� urmeaz� a se respinge ca nemotivat� 
contesta�ia formulat� de SC SRL împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. pentru suma de lei reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat�  stabilit� suplimentar de plat� �i  lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�. 

 
Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza art.6, art.94, alin.(2), lit.a), art.206, 

alin.(1), art. 213, alin.(1), alin.(5), art. 216, alin.(3), art. 217, alin.(1) din O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct.2.4 �i pct. 
12.1, pct.12.7 �i pct. 12.8 din Ordinului nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 
 

D E C I D E 
            
 
        1. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. emis� de Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice din 
cadrul Administra�iei Finan�elor Pubilce, pentru suma total� de lei reprezentând: taxa pe valoare 
ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� în sum� de lei �i major�ri de întârziere aferente taxei pe 
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valoarea ad�ugat� suplimentar� de plat� în sum� de  lei, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, prin alt� echip� de inspec�ie s� efectueze o nou� verificare, luând în considerare cele 
re�inute prin prezenta, pentru aceia�i perioad� �i acela�i tip de impozit, iar, în func�ie de cele 
constatate s� emit� o nou� decizie de impunere.      
 
 2. Respingerea ca nemotivat�, a contesta�iei formulat� de SC SRL pentru suma total� de 
lei reprezentând: taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� în sum� de lei �i 
major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat� în sum� de lei. 
 
 
 


