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                      D   E   C   I   Z   I   A   nr. 1580/589/27.06.2014 
         privind solutionarea contestatiei depuse de SC X SRL, înregistrat� la 
DGRFP Timi�oara sub nr. .../17.04.2014.                   
  
 
 
          DGRFP Timisoara, Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor, a fost sesizat 
asupra contestatiei depuse SC X SRL, cu sediul in …, jud. Hunedoara, 
inregistrat� la Registrului Comer�ului sub nr. ..., CUI. RO ..., reprezenata prin ... 
in calitate de asociat unic. 
        SC X SRL formuleaza contestatie impotriva: 
        - Deciziei de impunere nr. F-HD .../05.03.2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, în baza rapotului de inspec�ie fiscal� nr. .../05.03.2014 si care 
vizeaza suma totala de ... lei, reprezentand: 

- TVA stabilit suplimentar…………..... lei , 
- Dobanzi/majorari de intarziere……….... lei, 
- Penalitati de intarziere………………….... lei, 
 

        - Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii constand in sechestru 
asigurator asupra imobilului detinut in patrimoniu de catre SC X SRL, in 
suprafata desfasurata de ... mp si teren in suprafata de 449 mp, nr. topo ..., nr. 
cadastral ..., inregistrat in CF nr.  ....  
        Contestatia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 alin.1 din 
OG nr. 92/2003, republicata, titlul IX, este autentificata prin semnatura si 
stampila reprezentantului legal avocat ..., pentru care s-a depus la dosar 
imputernicirea avocatiala in original. 
         Din analiza dosarului contestatiei se constata c� au fost întrunite conditiile 
prevazute de art. 205 si art. 206 din OG nr. 92/2003, republicata, titlul IX, 
privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin 
actele de control sau impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor  
Publice; DGRFP Timisoara prin Serviciul  Solutionarea Contestatiilor este 
competenta sa solutioneze pe fond contestatia. 
 
          I. Prin contestatia formulata SC X SRL, contesta  Decizia de impunere nr. 
F-HD .../05.03.2014 emis� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul 
AJFP Hunedoara, in baza Raportului Inspec�ie Fiscal� nr. F-HD .../05.03.2014. 
         Petenta arata ca in luna iulie 2013 societatea a inregistrat achizitia unui 
teren intravilan in baza facturii nr. .../31.07.2013 emisa de catre SC X SRL in 
valoare totala de ... lei aferent caruia a fost dedusa TVA in cuantum de ... lei. 
         Cu privire la acest aspect petenta considera ca chestiunea care se pune in 
discutie vizeaza in esenta, faptul generator si exigibilitatea TVA, respectiv 
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momentul in care intervine faptul generator si momentul in care taxa pe 
valoarea adaugata devine exigibila. 
         Contestatoarea arata ca, a fost prezentat Antecontractul de vanzare-
cumparare nr. …/01.07.2013, avand ca obiect vanzarea terenului din cadrul 
incintei X din Hunedoara, …, in suprafata de ... mp, inscris in CF ... ca 
document ce sta la baza intocmirii facturii nr. .../31.07.2013 emisa de catre 
vanzatoarea promitenta, SC X SRL si actul aditional incheiat in data de 
27.07.2013 la antecontractul de vanzare cumparare mai sus mentionat.  
         Prin acest act aditional, partile antecontractului de vanzare cumparare nr. 
…/0l.07.2013 au hotarat, de comun acord, inlocuirea obiectului expus la art. 1.1 
din antecontract cu imobilul situat in Hunedoara, la aceeasi adresa din cadrul 
incintei X din Hunedoara, …, inscris in CF ..., cu numar cadastral ..., de sub A1, 
compus din teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii in suprafata 
masurata de ... mp, nr. cadastral ...-C1, de sub A1, compus din banda funicular 
in suprafata din acte si masurata de ... mp, nr.cadastral ...-C2, de sub A1.2, 
compus din birou laborator in suprafata din acte si masurata de ... mp, nr. 
cadastral ...-C3, de sub Al.3, compus din hala separare in suprafata de ... mp, nr. 
cadastral ...¬C5, de sub A 1.5, compus din anexa in suprafata de ... mp.  
         Ori, potrivit clauzelor contractuale, promitentul vanzator, SC X SRL se 
obliga sa vanda SC X SRL, in calitate de promitent cumparator, terenul care 
face obiectul antecontractului, dupa efectuarea ecologizarii pe terenul respectiv, 
dar nu mai tarziu de 15 luni de la data incheierii antecontractului. 
         Intre aceleasi parti s-a incheiat si contractul de prestari servicii 
nr…./21.06.2013 avand ca si obiect executarea de catre SC X SRL, in calitate 
de antreprenor, in favoarea SC X SRL, in calitate de beneficiar, a unor lucrari de 
demolare si spargere a fundatiilor cladirilor, transportul molozului si umplerea 
cu strat vegetal de minim 40 cm, in incinta fostei fabrici de preparare ..., 
conform celor 4 devize de lucrari anexate la contract, parte integranta a acestuia. 
       In vederea garantarii obligatiei de plata de catre SC X SRL asumata in baza 
contractului de prestari servicii mai sus mentionat, intre parti s-a incheiat si un 
contract de ipoteca imobiliara de rang 1, pana la achitarea integrala a 
contravalorii lucrarilor efectuate in baza contractului, in limita sumei de ... lei, 
asupra imobilului situat in incinta X din Hunedoara, str. …, inscris in CF .... 
       Conform clauzelor contractuale, partile au prevazut ca in cazul neachitarii 
de catre debitorul garant constituitor a debitului in conditiile art. 6 din contractul 
de prestari servicii, plata poate fi facuta prin compensare cu imobilul ce face 
obiectul antecontractului de vanzare-cumparare nr…./01.07.2013.( inlocuit cu 
imobilul prevazut in actul aditional). Ori, uzand de aceasta posibilitate convenita 
de catre parti, a fost emisa de catre SC X SRL factura nr…./31.07.2013 in 
valoare de ... lei inclusiv TVA, reprezentand contravaloare lucrari efectuate 
conform devizelor de lucrari din contractul de prestari servicii nr…./21.06.2013, 
iar contravaloarea acestei facturi a fost compensata cu contravaloarea facturii nr 
..../31.07.2013 emisa de catre SC X SRL, in valoare de ...,… lei reprezentand 
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pretul imobilului obiect al antecontractului de vanzare cumparare nr. 
…/01.07.2013. 
         Prin urmare, petenta considera ca predarea efectiva a terenului a avut loc 
inca de la momentul incheierii antecontractului de vanzare-cumparare, plata 
acestuia s-a facut prin compensarea creantelor reciproce intre parti, iar partile au 
prevazut faptul ca proprietatea asupra imobilului avea sa fie transferata 
cumparatoarei la data platii integrale a pretului si indeplinirea formalitatilor 
legale, respectiv perfectarea contractului de vanzare-cumparare in forma 
autentica prevazuta de legiuitor, in termen de cel mult 15 luni de la data 
incheierii antecontractului. 
        In luna noiembrie 2013 petenta a inregistrat taxa pe valoarea adaugata 
deductibila in suma de ... lei aferenta facturii nr..../30.09.2013 in valoare totala 
de ... lei, emisa de catre SC X SRL Hunedoara, reprezentand achizitii de servicii 
(contravaloare deponeu conform contractului nr…./05.07.2013 incheiat cu SC X 
SRL. 
      Prin contestatia formulata petenta sustine ca decizia de impnere este 
nelegala si neintemeiata aratand ca organele de control, refuza pur si simplu sa 
ia in considerare documentele justificative si evidentele financiar contabile si 
fiscale puse la dispozitie de catre petenta in vederea dovedirii realitatii efective a 
relatiilor economice desfasurate cu SC X SRL. 
      In acest sens petenta a pus la dispozitia organului fiscal documente ce 
întrunesc cerin�ele unui document, de natura a atesta realitatea efectuarii 
lucrarilor contractate cu se X SRL, si anume: 
      - contractul de prestati servicii nr. …/05.07.2013, cu mentiunea ca acest 
contract, avand ca si obiect strict deponeul, este incheiat in baza contractului 
cadru de prestari servicii nr…./21.06.2013, incheiat intre aceleasi parti si avand 
ca si obiect de data aceasta executarea in ansamblu a lucrarilor de demolare si 
spargere a fundatiilor cladirilor, transportul molozului si umplerea cu strat 
vegetal de minim 40 cm, in incinta fostei Fabrici de preparare X, situata pe Str. 
… Mun. Hunedoara, in vederea nive1arii terenului din proprietatea SC X SRL. 
     - factura  nr..../30.09.2013, in valoare de ... lei, emisa de catre SC X SRL, 
reprezentand contravaloare deponeu, conform contractului de prestari servicii 
nr…./05.07.2013, 
      - situatii de plata si lucrari insusite de catre beneficiar pe masura realizarii 
acestora, conform disp. art. 10 din contractul de prestari servicii nr…./ 
1.07.2013 si respectiv, conform contractului cadru nr. …/21.06.20 13. 
      - contract de inchiriere incheiat in 01.07.2013 intre petenta, in calitate de 
chirias, si SC X SRL avand ca si obiect inchirierea a doua autocamioane marca 
..., cu numar de inmatriculare … si B …., pentru a fi utilizate in activitatea SC X 
SRL, respectiv transportul molozului din incinta fostei Fabrici de preparare X. 
     - fisa furnizori SC X SRL din care rezulta plata facturilor emise de catre 
SC X SRL in baza contractului de inchiriere. 
     -contract de asociere in participatiune nr..../25.06.2013 incheiat intre SC 
X SRL, in calitate de beneficiar si asociat prim, SC ... SRL, in calitate de 
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antreprenor si asociat prim si respectiv, SC ... SRL, in calitate de antreprenor 
si asociat secund. 
        - cartea mare a contului ... vizand cheltuieli privind combustibilul folosit 
pentru transportul molozului de catre se X SRL din incinta Uzinei. 
        Cu privire la procesele verbale de terminare a lucrarilor, petenta 
mentioneaza ca acestea nu au putut fi incheiate intrucat lucrarile nu au fost 
finalizate in integralitatea lor datorita existentei unor impedimente in obtinerea 
autorizatiei de desfiintare pentru unele dintre cladiri. Ori tocmai in vederea 
obtinerii acestei autorizatii de desfiintare petenta, impreuna cu SC X SRL se 
afla in litigiu cu Primarul Municipiului Hunedoara. 
       Concluzionand, petenta considera ca, cheltuielile înregistrate în 
contabilitate, au avut la baz� documentele justificative legale ale acestor 
cheltuieli cu referire la elementele de date informa�ionale referitoare la TVA, 
potrivit legii, prin care se face dovada efectu�rii opera�iunii economice in care 
este inclus� �i TVA, ca impozit indirect, potrivit normelor legale . 
       In privinta obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale 
principale stabilite suplimentar, petenta considera ca atat timp cat creanta 
principala nu exista, orice accesoriu platit este o creanta nedatorata si trebuie sa 
fie restituita. 
 
         II. Prin Raportul de inspectie fiscal� nr. F-HD .../05.03.2014, care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere nr. F-HD .../05.03.2014, privind obligatiile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspectia fiscal�, s-au constatat 
urm�toarele: 
         Prin Decontul de TVA întocmit pentru luna decembrie 2013 cu op�iunea 
de rambursare a soldului sumei negative a TVA, contribuabilul a solicitat 
rambursarea TVA in suma de ... lei. In urma verificarii efectuate, organele de 
inspectie fiscala  au stabilit TVA suplimentara in suma de ... lei, astfel ca a fost 
respinsa la rambursare suma de ... lei solicitat� prin Decontul nr. nr. 
.../22.01.2014, si a ramas de plata TVA suplimentara in suma de .... lei, pentru 
care au fost calculate accesorii fiscale in suma de ... lei (... lei majorari de 
intarziere si ... lei penalitati). 
         In luna iulie 2013 SC X SRL înregistreaz� achizi�ia unui teren în baza 
facturii .../31.07.2013 emis� de c�tre SC X SRL în valoare total� de ... lei, 
aferent c�reia deduce tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei, tranzactie ce 
are la baz� Antecontractul de vânzare cump�rare nr…./01.07.2013, având ca 
obiect vânzarea terenului din cadrul incintei X din Hunedoara, în suprafa�� de ... 
mp. 
         Din documentele puse la dispozi�ie organelor de inspectie fiscala, rezult� 
faptul c� terenul respectiv face obiectul unui contract de ipotec� imobiliar� în 
favoarea SC X SRL. Conform clauzelor contractuale SC X SRL garanteaz� 
obliga�ia de plat� asumat� prin Contractul de prest�ri servicii nr. …./21.06.2013 
c�tre SC X SRL. 
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         Având în vedere c� pentru terenul respectiv nu a fost încheiat contract de 
vânzare cump�rare, iar conform extrasului de carte funciar� terenul este în 
proprietatea SC X SRL, terenul fiind în prezent doar ipotecat în favoarea SC X 
SRL, organele de inspectie fiscala considera c� nu a fost inc�  transferat dreptul 
de proprieate asupra acestuia catre SC X SRL. 
        Astfel, se arata ca SC X SRL nu are drept de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ... lei aferent� terenului facturat în baza Antecontractului de 
vânzare cump�rare nr…./01.07.2013, taxa respectiv� fiind neexigibil� pâna la 
data la care va fi transferat dreptul de proprietate asupra activului. 
         In luna noiembrie 2013 SC X SRL a înregistrat tax� pe valoarea ad�ugat� 
deductibil� în sum� de ... lei aferenta facturii nr. .../30.09.2013 în valoare total� 
de ... lei, emis� de c�tre SC X SRL Hunedoara, reprezentând achizi�ii de servicii 
(contravaloare deponeu conform contractului …/01.07.2013 încheiat cu SC X 
SRL). 
          În timpul inspectiei fiscale, pentru justificarea necesit��ii serviciilor de 
executie care sunt înscrise în factur� ca “deponeu”, au fost solicitate 
reprezentantului  SC X SRL documente cum ar fi: devize de lucru, foi de 
parcurs, situatii de lucrari, procese verbale pentru orele de lucru care au stat la 
baza facturilor acceptate la plata, regulamentele  de procedura semnate de catre 
angajati, rapoarte de predare-primire, process verbal de terminare a lucrarilor . 
         Reprezentantul societatii a prezentat Contractul de prestari servicii 
nr…./05.07.2013 incheiat intre SC X SRL in calitate de beneficiar si SC X SRL 
in calitate de antreprenor, avand ca obiect efectuarea de catre antreprenor a 
transportului molozului rezultat din urma demolarii fostei fabrici de preparare ... 
situat in Hunedoara, in vederea nivelarii terenului din proprietatea SC X SRL. 
Beneficiarul se obliga sa asigure utilajul pentru nivelarea deponeului.  
          De asemenea a fost prezentat Contractul de prestari servicii 
nr…./01.07.2013 incheiat intre SC X SRL in calitate de antreprenor si SC X 
SRL in calitate de beneficiar, avand ca obiect efectuarea de catre antreprenor a 
transportului molozului rezultat din urma demolarii fostei fabrici de preparare X 
situat in Hunedoara, in vederea nivelarii terenului din proprietatea SC X SRL. 
Beneficiarul se obliga sa asigure utilajul pentru nivelarea deponeului. 
          In urma analizarii celor doua contracte prezentate, organele de inspectie 
fiscala considera ca obiectul Contractului de prestari servicii nr…./01.07.2013 
consta in efectuarea de catre SC X SRL a transportului molozului rezultat din 
urma demolarii fostei fabrici de preparare ..., in vederea nivelarii terenului din 
proprietatea SC X SRL, iar SC X SRL se obliga sa asigure utilajul pentru 
nivelarea deponeului. Deasemenea, obiectul Contractului de prestari servicii 
nr…./05.07.2013 consta in efectuarea de catre SC X SRL a transportului 
molozului rezultat din urma demolarii aceluiasi obiectiv in vederea nivelarii 
terenului care in acest contract figureaza ca fiind in proprietatea SC X SRL, care 
se obliga sa asigure utilajul pentru nivelarea deponeului. 
         Se arata ca SC X SRL nu a prezentat situatiile de lucrari insusite de 
beneficiar, procesul verbal de terminare a lucrarii, asa cum sunt prevazute la 



    ����

 
 

- 6 - 

capitolul VII privind receptia lucrarilor din Contractul de prestari servicii 
nr…./05.07.2013, si nici un alt document prin care sa justifice servicii prestate, 
astfel SC X SRL nu a justificat efectuarea serviciilor facturate de catre SC X 
SRL prin factura nr. .../30.09.2013, nefiind îndeplinite condi�iile legale pentru 
exercitarea dreptului de deducere a  taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� facturii 
sus mentionate, în sum� de ... lei. 
 
          III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspectie fiscal�, 
motivele invocate de contestatoare, reglement�rile legale în vigoare pentru 
perioada verificat� si documentele existente la dosarul cauzei, se retin 
urm�toarele: 
         SC X SRL, are sediul în …., jud. Hunedoara, inregistrat� la Registrului 
Comer�ului sub nr. ..., CUI. ..., reprezentata prin ... in calitate de asociat unic. 
 
         A) Referitor la taxa pe valoare adaugata 
         Cauza supusa solutionari este daca organele de inspectie fiscala in mod 
corect nu au acordat dreptul de deducere a tva in conditiile in care factorul 
generator si exigibilitatea taxei nu au avut loc. 
         In fapt, in luna iulie 2013 SC X SRL înregistreaz� in contabilitate achizi�ia 
unui teren în baza facturii nr. .../31.07.2013, emis� de c�tre SC X SRL în 
valoare total� de ... lei, aferent c�reia deduce tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de ... lei. 
          Tranzac�ia înregistrat� între cei doi operatori economici are la baz� 
Antecontractul de vânzare cump�rare nr. …/01.07.2013, având ca obiect 
vânzarea terenului din cadrul incintei X din …., în suprafa�� de ... mp, care prin 
actul aditional la antecontractului de vanzare cumparare nr. …/01.07.2013, se 
inlocuieste cu imobilul situat in Hunedoara, la aceeasi adresa din cadrul incintei 
X din Hunedoara, str. …., inscris in CF nr. ..., cu numar cadastral ..., de sub A1, 
compus din teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii in suprafata 
masurata de ... mp, nr. cadastral ...-C1, de sub A 1.1, compus din banda 
funicular in suprafata din acte si masurata de ... mp, nr.cadastral ...-C2, de sub 
A1.2, compus din birou laborator in suprafata din acte si masurata de ... mp, nr. 
cadastral ...-C3, de sub Al.3, compus din hala separare in suprafata de ... mp, nr. 
cadastral ...¬C5, de sub A 1.5, compus din anexa in suprafata de ... mp. 
          Potrivit clauzelor contractuale, SC X SRL se oblig� s� vând� catre SC X 
SRL, terenul care face obiectul antecontractului, dup� efectuarea ecologiz�rii pe 
terenul respectiv, dar nu mai târziu de 15 luni de zile de la data încheierii 
antecontractului, iar SC X SRL se oblig� s� efectueze lucr�ri de ecologizare 
pentru suma stabilit� în contractul de vânzare-cump�rare. 
          Din documentele existente la dosarul contestatiei, rezult� faptul c� terenul 
si constructiile respective fac obiectul unui contract de ipotec� imobiliar� în 
favoarea SC X SRL. Conform clauzelor contractuale SC X SRL garanteaz� 
obliga�ia de plat� asumat� prin Contractul de prest�ri servicii nr. …/21.06.2013 
c�tre SC X SRL.  
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          De asemenea, conform extrasului de carte funciar�, proprietar al terenului 
si cladirilor este SC X SRL, asupra acestora fiind înscris� ipoteca imobiliar� în 
favoarea SC X SRL. 
         In luna noiembrie 2013, SC X SRL a înregistrat tax� pe valoarea ad�ugat� 
deductibil� în sum� de ... lei aferenta facturii nr. .../30.09.2013 în valoare total� 
de ... lei, emis� de c�tre SC X SRL Hunedoara, reprezentând achizi�ii de servicii 
(contravaloare deponeu conform contractului 2/01.07.2013 încheiat cu SC X 
SRL).  
        Din constatarile organelor de inspectie si actele existente la dosarul 
contestatiei, se retine faptul ca exista doua contracte de prestari servicii, astfel:  
        1. Contractul de prestari servicii nr. …./01.07.2013 al carui obiect il 
constitue efectuarea de catre SC X SRL a transportului molozului rezultat din 
urma demolarii fostei fabrici de preparare ... situat in Hunedoara, str….., in 
vederea nivelarii terenului din proprietatea SC X SRL, iar SC X SRL se obliga 
sa asigure utilajul pentru nivelarea deponeului.  
         2. Contractul de prestari servicii nr…./05.07.2013 al carui obiect il 
constitue efectuarea de catre SC X SRL a transportului molozului rezultat din 
urma demolarii aceluiasi obiectiv situat in Hunedoara, str….., in vederea 
nivelarii terenului care in acest contract figureaza ca fiind in proprietatea SC X 
SRL, care se obliga sa asigure utilajul pentru nivelarea deponeului. 
         SC X SRL nu a prezentat situatiile de lucrari insusite de beneficiar, 
procesul verbal de terminare a lucrarii, lucrarile de demolare si curatare a 
terenului nu au fost finalizate pana la efectuarea inspectiei fiscale, iar SC X SRL 
sau SC X SRL nu detin autorizatii de demolare pentru imobilele din incinta 
fostei fabrici de preparare .... 
        Mai mult, prin contestatia formulata SC X SRL, precizeaza faptul ca, in 
privinta proceselor verbale de terminare a lucrarilor, acestea nu au putut fi 
incheiate, intrucat lucrarile nu au fost finalizate in integralitatea lor, datorita 
existentei unor impedimente in obtinerea autorizatiei de demolare pentru unele 
dintre cladiri. 
        În drept, în ce priveste dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, 
sunt incidente prevederile art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
potrivit c�rora: 
 
    “ART. 145 - Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
    (1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
  (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;” 
      Conditiile de exercitare a dreptului de deducere sunt reglementate de art. 
146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�ruia: 
    „(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� 
trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele conditii:[...] 
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     a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
prestate în beneficiul s�u, s� detin� o factur� care s� cuprind� informatiile 
prev�zute la art. 155 alin. (5); [...]” 
      De asemenea, faptul generator �i exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� 
sunt reglementate de art.134, art.134^1 �i de art.134^2 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se 
precizeaza: 
       “ ART. 134 - Faptul generator �i exigibilitatea - defini�ii 
    (1) Faptul generator reprezint� faptul prin care sunt realizate condi�iile 
legale necesare pentru exigibilitatea taxei. 
    (2) Exigibilitatea taxei reprezint� data la care autoritatea fiscal� devine 
îndrept��it�, în baza legii, s� solicite plata de c�tre persoanele obligate la plata 
taxei, chiar dac� plata acestei taxe poate fi amânat�. 
    (3) Exigibilitatea pl��ii taxei reprezint� data la care o persoan� are obliga�ia 
de a pl�ti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). 
Aceast� dat� determin� �i momentul de la care se datoreaz� major�ri de 
întârziere pentru neplata taxei. 
       ART. 134^1- Faptul generator pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de 
servicii 
    (1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data prest�rii 
serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol. 
    (6) Pentru livr�rile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data 
livr�rii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca 
�i un proprietar. Prin excep�ie, în cazul contractelor care prev�d c� plata se 
efectueaz� în rate sau al oric�rui alt tip de contract care prevede c� 
proprietatea este atribuit� cel mai târziu în momentul pl��ii ultimei sume 
scadente, cu excep�ia contractelor de leasing, data livr�rii este data la care 
bunul este predat beneficiarului. 
    (7) Prest�rile de servicii care determin� decont�ri sau pl��i succesive, cum 
sunt serviciile de construc�ii-montaj, consultan��, cercetare, expertiz� �i alte 
servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situa�ii de 
lucr�ri, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza c�rora se stabilesc 
serviciile efectuate sau, dup� caz, în func�ie de prevederile contractuale, la data 
accept�rii acestora de c�tre beneficiari. 
  ART. 134^2 - Exigibilitatea pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
       (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.” 
coroborat cu art. 126, alin. 1, lit a) si art. 128, alin 1, din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
    “ART. 126 
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România 
cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) opera�iunile 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 plat�; 



    ����

 
 

- 9 - 

    ART. 128 - Livrarea de bunuri 
    (1) Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de 
bunuri ca �i un proprietar.” 
      Potrivit prevederilor legale citate mai înainte, se re�ine faptul c� pentru 
livr�rile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livr�rii este data la 
care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca �i un proprietar. 
Prin excep�ie, în cazul contractelor care prev�d c� plata se efectueaz� în rate sau 
al oric�rui alt tip de contract care prevede c� proprietatea este atribuit� cel mai 
târziu în momentul pl��ii ultimei sume scadente, cu excep�ia contractelor de 
leasing, data livr�rii este data la care bunul este predat beneficiarului. 
      De asemenea, conform textelor de lege mai sus invocate, se retine c� 
deductibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� este conditionat� de prestarea 
efectiv� a serviciilor si dreptul de deducere intervine la momentul exigibilit�tii 
taxei, care este data faptului generator, adic� data execut�rii serviciilor, deci 
doar detinerea a unei facturi nu d� neaparat dreptul de deducere, pentru acesta 
trebuia a fi îndeplinite conditiile cumulative prev�zute de lege. 
       Or, având în vedere prevederile legislative sus men�ionate, rezult� c� SC X 
SRL nu are drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei 
aferent� terenului facturat în baza Antecontractului de vânzare cump�rare nr. 
…/01.07.2013, taxa respectiv� fiind neexigibil� pâna la data la care va fi 
transferat dreptul de proprietate asupra activului. 
       Totodata, SC X SRL nu a justificat ca serviciile facturate de catre SC X 
SRL prin factura nr. .../30.09.2013, sunt destinate realizarii de operatiuni 
taxabile, pe cale de consecinta, nu sunt îndeplinite condi�iile legale pentru 
exercitarea dreptului de deducere a  taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� facturii 
mai sus mentionate, în sum� de ... lei. 
      Fat� de cele prezentate mai sus, se retine c� organele de inspectie fiscal� în 
mod legal nu au acordat dreptul de deducere a TVA în sum� de ... lei,   pe 
motivul c� nici faptul generator si nici exigibilitatea taxei nu au avut loc, prin 
urmare, pentru acest capat de crere urmeaz� s� se resping� contestatia formulata 
de SC X SRL,  ca neîntemeiat�  
      Referitor la suma total� de ... lei reprezentând accesorii aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar�, stabilite prin Decizia de impunere privind 
obligatiile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspectia fiscal� 
nr..../05.03.2014, emis� în baza Raportului de inspectie fiscal� nr. 
.../05.03.2014, se retine c� stabilirea de dobânzi si penalit�ti de întârziere 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat� reprezint� m�sura accesorie în raport cu 
debitul. 
      Deoarece, în sarcina contestatoarei a fost retinut debitul de natura taxei pe 
valoarea ad�ugat�, iar prin contestatie nu se prezint� argumente privind modul 
de calcul al dobânzilor si penalit�tilor de întârziere, contestatoarea datoreaz� si 
suma total� de ... lei cu titlu de dobânzi si penalit�ti de întârziere aferente taxei 
pe valoarea ad�ugat� având în vedere principiul de drept „accesoriul urmeaz� 
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principalul”, fapt pentru care contestatia referitoare la acest cap�t de cerere se 
va respinge ca neîntemeiat�. 
 
      B) Referitor la solicitarea petentei privind ridicarea masurilor asiguratorii, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� Serviciul solutionare contestatii din cadrul 
DGRFP Timisoara, se poate investi cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, în 
condi�iile în care cererea de revocare a deciziei privind m�surile asiguratorii nu 
se afl� în competen�a sa material� de solu�ionare. 
      În fapt, prin contesta�ia formulat�, SC X SRL solicit� si anularea Deciziei de 
instituire a m�surilor asiguratorii, constand in sechestru asigurator asupra 
imobilului detinut in patrimoniu de catre SC X SRL (cladire spatiu commercial 
si teren aferent la valoare de inventar de ... lei, situate in Str ..., jud. Hunedoara, 
in suprafata desfasurata de ... mp si teren in suprafata de … mp, nr. topo ..., nr. 
cadastral. ... inregistrat in CF nr.... ). 
       În drept, prevederile referitoare la calea de atac împotriva actelor prin care 
se dispun m�surile asiguratorii sunt stipulate la art. 129 alin. (11) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: 
         „Art.129 (...) (11) Împotriva actelor prin care se dispun �i se duc la 
îndeplinire m�surile asigur�torii cel interesat poate face contesta�ie în 
conformitate cu prevederile art. 172.” 
         În conformitate cu prevederile art.172 alin.(1) �i alin.(4) din acela�i act 
normativ: 
„Art.172 (1) Persoanele interesate pot face contesta�ie împotriva oric�rui act 
de executare efectuat cu înc�lcarea prevederilor prezentului cod de c�tre 
organele de executare, precum �i în cazul în care aceste organe refuz� s� 
îndeplineasc� un act de executare în condi�iile legii. 
(...) (4) Contesta�ia se introduce la instan�a judec�toreasc� competent� �i se 
judec� în procedur� de urgen��.” 
       Prin urmare, din coroborarea textelor de lege citate se re�ine c� solicitarea 
SC X SRL privind ridicarea masurilor asiguratorii, este de competen�a 
instan�elor judec�tore�ti, motiv pentru care Serviciul solutionare contestatii din 
cadrul DGRFP Timisoara nu se poate investi cu solu�ionarea acestui cap�t de 
cerere. 
 
       Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul O G nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza referatului  
nr.                                               se : 
 
 

D E C I D E : 
 

            1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL 
impotriva Deciziei de impunere nr. F-HD .../05.03.2014 privind obliga�iile 
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fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza rapotului de inspec�ie fiscal� nr. 
.../05.03.2014 si care vizeaza suma totala de ... lei, reprezentand: 

- TVA stabilit suplimentar…………..... lei , 
- Dobanzi/majorari de intarziere……….... lei, 
- Penalitati de intarziere………………….... lei, 
 

          2.  Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timisoara prin 
Serviciul de solutionare a contestatiilor nu are competen�a material� de a se 
investi cu solu�ionarea cap�tului de cerere impotriva Deciziei de instituire a 
masurilor asiguratorii constand in sechestru asigurator, acesta apar�inând de 
competen�a instan�elor judec�tore�ti, conform legii. 
 

3. Prezenta decizie se comunica la :   Avocat ... 
                                                                        AJFP Hunedoara–Inspectie Fiscala  
                              
           Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� protrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
... 

 


