
DECIZIA NR.  3  / 2005 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2005  
 
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
HUNEDOARA a fost sesizata de Activitatea de Control Financiar Fiscal 
prin adresa asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, împotriva : 

• Deciziei de impunere emis� de Activitatea de Control Financiar 
Fiscal, referitor la suma de … 

 -   … dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -   … penalit��i taxei pe valoarea ad�ugat�; 

• M�surilor nr. 1, 2 �i 3 dispuse prin procesul verbal de inspec�ie fiscal� 
încheiat de organele de control ale Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului  Hunedoara - Activitatea de Control Financiar 
Fiscal. 

 
                     Contesta�ia formulat� de SC X SRL a fost înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara. 
 
                      Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.176 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� 
s� se pronun�e pe fond asupra contesta�iei depus� de SC X SRL.  
 
      I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
  

A. Cu privire la … lei reprezentând : 
 -   ... dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -   ... penalit��i taxei pe valoarea ad�ugat�, 
stabilit� prin Decizia de impunere emis� de Activitatea de Control 
Financiar Fiscal din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara. 
 
               Societatea sus�ine c� nu îi sunt aplicabile actele normative 
invocate în cadrul procesului verbal întrucât în balan�a contabil� la 
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30.06.2004 (data la care s-a efectuat controlul) activele (imobiliz�rile) sunt 
eviden�iate pe grupe �i sunt identificabile. 
                       Petenta arat� c� organele de control consider� c� s-a 
înc�lcat art.3 din Legea nr. 15 / 1994, republicat�, referitor la imobiliz�rile 
corporale �i c� acestea ar fi obiecte care sunt pe loturi, seturi sau care 
formeaz� un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere 
valoarea întregului corp, lot sau set, sus�inând c� agentul economic cand a 
facturat la SC  Y SRL, trebuia s� factureze atunci �i materialele cump�rate 
de la furnizori în vederea moderniz�rilor ulterioare. 
                         Societatea contestatoare men�ioneaz� c� în acest caz nu 
se poate considera ca valoare total� a cl�dirii era valoarea ei plus 
materialele aprovizionate pentru moderniz�ri, deoarece aceste materiale 
nu au fost înc� consumate �i deci nu au trecut nici dintr-un cont de 
imobiliz�ri 231 „imobiliz�ri corporale în curs” în 212 „cl�diri”, aceast� 
opera�iune trebuind s� se fac� doar la recep�ionarea lucr�rilor, petenta 
sus�inând c� facturarea valorii cl�dirii cu doar valoarea ei este absolut 
corect�, ar�tând c� în eviden�a contabil� pentru aceast� sum� s-a 
eviden�iat tax� pe valoarea ad�ugat� colectat� în contul 4427 „TVA 
colectat�” contribuind la constituirea cumulat� de TVA de plat� pentru care 
petenta recunoa�te c� penaliz�rile �i major�rile calculate sunt corecte.  
  

B. Cu privire la m�surile nr. 1, 2 �i 3 dispuse prin procesul verbal de 
inspec�ie fiscal� încheiat de organele de control ale Direc�iei Generale 

a Finan�elor Publice a jude�ului  Hunedoara - Activitatea de Control 
Financiar Fiscal 

 
              Societatea sus�ine c� pentru a putea depune la organele 
fiscale declara�iile men�ionate la pct. 2 la m�suri, lichidatorul trebuia s�-�i 
fac� datoria avut� pe perioada cât a gestionat unitatea, depunând actele 
necesare, urmând ca apoi unitatea s� preia datele din aceste documente �i 
s� le continue, �i acela�i lucru trebuie s� se fac� �i pentru întocmirea 
balan�elor analitice a activelor imobilizate. 
 
       II.  Prin procesul verbal de inspec�ie fiscal� încheiat de 
organele de control ale Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului  Hunedoara - Activitatea de Control Financiar Fiscal s-au 
constatat urm�toarele : 
 
                       În data de 21.11.2003 SC X SRL a vândut imobilul  
societ��ii comerciale Y SRL cu o sum�, pe care o încaseaz� în aceia�i zi 
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conform contractului de vânzare – cump�rare, autentificat la notar în 
aceea�i zi. 
                   SC X SRL emite factura fiscal� pentru imobilul vândut în 
data de 21.11.2003 abia în luna iunie 2004 disociind valoarea lucr�rilor 
executate de valoarea cl�dirii, lucr�ri pe care le factureaz� în luna iunie 
2004 societ��ii comerciale Y SRL . 
                      Valoarea investi�iilor realizate prin însumarea cheltuielilor 
efective ocazionate �i înregistrate în eviden�a contabil� pân� la data 
întocmirii contractului de vânzare – cump�rare, autentificat la notar, sunt în 
sum� de … cu un TVA aferent de … pe care societatea avea obliga�ia ca 
împreun� cu valoarea cl�dirii s� le factureze la data livr�rii bunului a�a cum 
prevede art. 68 alin.(1) din HG nr. 598 / 2002 privind aprobarea normelor 
de aplicare a Legea nr. 345 / 2002. 
                       Organele de control au constatat c� de�i SC X SRL vinde 
cl�direa, continu� s� achizi�ioneze dup� aceast� dat� materiale de 
construc�ie �i alte bunuri necesare amenaj�rii spa�iului vândut, valoarea 
bunurilor achizi�ionate dup� înstr�inarea imobilului fiind în sum� de …lei cu 
un TVA aferent de …lei pe care de asemenea le refactureaz� în luna iunie 
2004 societ��ii comerciale Y SRL. 
                      Din documentele verificate �i din explica�iile date de 
administratorii societ��ii reiese c� societatea a achizi�ionat bunuri efectuând 
lucr�ri de extindere, construc�ie �i amenaj�ri interioare �i exterioare la 
imobilul, atât înainte cât �i dup� înstr�inarea imobilului prin contractul de 
vânzare – cump�rare autentificat la data de 21.11.2003. 
                        Organele de control au ar�tat faptul c� întrucât 
administratorul SC X SRL recunoa�te c� lucr�rile de execu�ie, respectiv 
montarea ferestre , tâmpl�rie PVC, balustrada inox �i scara interioar�, 
executare �arpant� ( acoperi�) au fost executate de persoanele juridice 
care au livrat bunurile, acestea fiind încorporate în valoarea cl�dirii, 
societatea nu putea factura aceste bunuri dup� înstr�inarea imobilului, care 
în conformitate cu art. 3 din Legea nr. 15 / 1994, republicat�, referitor la 
imobiliz�rile corporale precizeaz� c� : „Pentru obiectele care sunt 
folosite în loturi, seturi sau care formeaz� un singur corp, la 
încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului 
corp, lot sau set.” 
                         Ca urmare a constat�rilor efectuate, organele de control au 
stabilit c� SC X SRL a înc�lcat prevederile art. 68 alin.(1) din HG nr. 598 / 
2002 privind aprobarea normelor de aplicare a Legea nr. 345 / 2002 cu 
privire la obliga�ia întocmirii facturii fiscale de vânzare pentru imobil �i 
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pentru bunurile �i materiale achizi�ionate �i montate pân� la data vânz�rii, 
în momentul transfer�rii dreptului de proprietate prin contract de vânzare – 
cump�rare autentificat la Notariat  în data de 21.11.2003.  
                         Organele de control au stabilit c� societatea SC X SRL 
avea obliga�ia colect�rii taxei pe valoarea ad�ugat� în luna noiembrie 
2003, în sum� de … lei prin aplicarea cotei de 19 % asupra bazei de 
impozitare stabilit� de organele de control în sum� de … lei din care … lei 
reprezentând  valoarea cl�dirii  �i … lei valoarea bunurilor �i luc�rilor 
executate �i încorporate în valoarea cl�dirii pân� la data de  21.11.2003, �i 
în conformitate cu prevederile art. 14 alin.(1) din Legea nr. 345 / 2002, 
republicat�, privind taxa pe valoarea ad�ugat�, care precizeaz� c� faptul 
generator al taxei pe valoarea ad�ugat� ia na�tere în momentul livr�rii 
bunurilor, organele de control au calculat dobânzi în sum� de …lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de …lei, pentru necolectarea �i nevirarea la 
termenele legale a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei aferent� 
facturilor fiscale emise de c�tre SC X SRL c�tre societatea comercial� Y 
SRL dup� momentul înstr�in�rii imobilului la care s-au f�cut amenaj�ri 
pân� la data înstr�in�rii. 
 
    III. Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei �i 
având în vedere  motiva�iile societ��ii contestatoare �i constat�rile 
organului de control, în raport cu actele normative invocate, se re�in 
urm�toarele : 
                      
                    SC X SRL contest� : 

• Decizia de impunere emis� de Activitatea de Control Financiar Fiscal, 
referitoare la suma de … lei reprezentând : 

 -   … lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -   … lei penalit��i taxei pe valoarea ad�ugat�; 

• M�surile nr. 1, 2 �i 3 dispuse prin procesul verbal de inspec�ie fiscal� 
încheiat de organele de control ale Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara - Activitatea de Control Financiar 
Fiscal . 

 
A .  Referitor la suma de  … lei reprezentând : 

 -   … lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -   … lei penalit��i taxei pe valoarea ad�ugat�,  

cauza supus� solu�ion�rii este cu privire la legalitatea �i 
temeinicia m�surilor dispuse  de organele de inspec�ie fiscal� urmare 
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a obliga�iei întocmirii facturii fiscale de vânzare pentru imobilul �i 
pentru bunurile �i materiale achizi�ionate �i montate pân� la data 
vânz�rii, în momentul transfer�rii dreptului de proprietate prin 
contract de vânzare – cump�rare autentificat la Notariat la data de 
21.11.2003. 

 
                        Organele de control prin procesul verbal de inspec�ie fiscal� 
au constatat c� în data de 21.11.2003, SC X SRL a vândut imobilul 
compus din cl�dire aflat� în construire �i teren, societ��ii comerciale Y SRL 
cu suma de … lei, pe care o încaseaz� în aceia�i zi conform contractului 
de vânzare – cump�rare, autentificat la notar în data de  21.11.2003. 
                     Prin Extrasul de Carte Funciar� C.F…. eliberat în data de 
26.02.2004 reiese c� imobilul înregistrat în C.F, cu nr. top…. compus din 
spa�iu comercial cu P+E, teras� �i teren,  �i cu  nr. top. … compus din 
cl�dire aflat� în construire �i teren, se afl� în întregime, în proprietatea 
societ��ii comerciale Y SRL.  
                   SC X SRL emite factura fiscal� nr. … pentru imobilul vândut 
în data de 21.11.2003 abia în luna iunie 2004, disociind valoarea lucr�rilor 
executate de valoarea cl�dirii, lucr�ri pe care le factureaz� în luna iunie 
2004 societ��ii comerciale Y SRL. 
                     Organele de control, în cadrul procesului verbal de inspec�ie 
fiscal�, au ar�tat faptul c� administratorul al SC X SRL recunoa�te c� 
lucr�rile de execu�ie, respectiv montare ferestre …, tâmpl�rie PVC, 
balustrada inox �i scara interioar�, executare �arpant� ( acoperi�) au fost 
executate de persoanele juridice care au livrat bunurile, acestea fiind 
încorporate în valoarea cl�dirii. 
                       Valoarea investi�iilor realizate prin însumarea cheltuielilor 
efective ocazionate �i înregistrate în eviden�a contabil� pân� la data 
întocmirii contractului de vânzare – cump�rare, autentificat la notar în data 
de 21.11.2003, sunt în sum� de … lei cu un TVA aferent de … lei pe care 
societatea avea obliga�ia ca împreun� cu valoarea cl�dirii s� le factureze la 
data livr�rii bunului a�a cum se prevede la  CAP. 3 - Faptul generator �i 
exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat�, art. 14 alin.(1) din LEGEA nr. 345 
/ 2002, republicat�, privind taxa pe valoarea ad�ugat�.  
                     Organele de inspec�ie fiscal�, în cadrul procesului verbal de 
inspec�ie fiscal�, au ar�tat c� societatea nu putea factura aceste bunuri 
dup� înstr�inarea imobilului, care în conformitate cu art. 3 din LEGEA   Nr. 
15 din 24 martie 1994, republicat�, privind amortizarea capitalului imobilizat 
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în active corporale �i necorporale,  referitor la imobiliz�rile corporale 
precizeaz� c� :  
„  Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt: 
    a) terenurile, inclusiv investi�iile pentru amenajarea acestora; 
    b) mijloacele fixe. 
    …Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care 
formeaz� un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în 
vedere valoarea întregului corp, lot sau set. ” 
 
                         Ca urmare a constat�rilor efectuate, organele de control au 
stabilit c� SC X SRL a înc�lcat prevederile art. 68 alin.(1) din HG nr. 598 / 
2002 privind aprobarea normelor de aplicare a Legea nr. 345 / 2002 cu 
privire la obliga�ia întocmirii facturii fiscale de vânzare pentru imobilul �i 
pentru bunurile �i materiale achizi�ionate �i montate pân� la data vânz�rii, 
în momentul transfer�rii dreptului de proprietate prin contract de vânzare – 
cump�rare autentificat la Notariat  din data de  21.11.2003.  
                         În cadrul procesului verbal de inspec�ie fiscal�, organele de 
control au stabilit c� societatea SC X SRL avea obliga�ia colect�rii taxei 
pe valoarea ad�ugat� în luna noiembrie 2003, în sum� de … lei prin 
aplicarea cotei de 19 % asupra bazei de impozitare stabilit� de organele de 
control în sum� de … lei din care: 

- … lei reprezentând  valoarea imobilului vândut în data de 21.11.2003; 
- … lei valoarea bunurilor �i luc�rilor executate �i încorporate în 

imobilul vândut,  la data de  21.11.2003,  
conform situa�iei privind facturile de cump�rare pân� în data de 21.11.2003 
(anexei nr. 1 la procesul verbal de inspec�ie fiscal�); 
 
                        În fapt, în data de 21.11.2003, dl…., în calitate de 
reprezentant legal (asociat unic) al SC X SRL a vândut imobilul cu suma 
de …lei (care nu include TVA), pe care o încaseaz� în aceia�i zi conform 
contractului de vânzare – cump�rare, autentificat la Biroul Notarului Public  
…în data de 21.11.2003. 
                       Cu toate c� în cadrul procesului verbal încheiat la SC X 
SRL se men�ioneaz� c� din eviden�ele organului fiscal reiese c� prin 
încheierea nr…./  … emis� de Tribunalul… s-a dispus deschiderea 
procedurii de faliment fa�� de debitoarea SC X SRL, totodat� ridicându-se 
acesteia dreptul de a-�i administra bunurile �i de a-�i conduce activitatea �i 
s-a  dispus dizolvarea acesteia, fiind numit lichidator dl…., acesta având 
atribu�iile prev�zute de art. 23 din Legea nr. 64 / 1995 , modificat�, iar prin 
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sentin�a civil� nr. … / … pronun�at� de Tribunalul… în dosar nr. … / … s-a 
dispus închiderea procedurii de faliment a SC X SRL, în conformitate cu 
art. 119 din Legea nr. 64 / 1995 , modificat� �i completat�, referitor la cele 
men�ionate mai sus, organul de control nu face precizarea dac� la data de 
21.11.2003 dl. …, în calitate de reprezentant legal (asociat unic) al SC X 
SRL putea s� dispun� asupra  bunurilor SC X SRL, respectiv dac� a 
respectat prevederile Sec�iunii a 6-a Falimentul,  art. 78 din  Legea nr. 64 / 
1995, care arat� :  
„ Deschiderea procedurii ridic� debitorului dreptul de a-�i administra 
bunurile din avere �i de a dispune de ele, dac� nu �i-a declarat, în 
condi�iile art. 26 alin. (1) lit. f), inten�ia de reorganizare.” 
 
                      Fa�� de cele men�ionate mai sus, în actul de control nu s-a 
precizat dac� societatea contestatoare a eviden�iat în contabilitate 
încasarea pre�ului din contract, cu toate c� în contractul de vânzare – 
cump�rare  s-a men�ionat : 
“Pre�ul vânz�rii, stabilit de comun  acord, este de … lei (…) lei (care 
nu include TVA) �i care a fost achitat azi data semn�rii �i autentific�rii 
actului. ”  
 
                        Mai mult, obiectul vânz�rii fiind un imobil era necesar� 
întabularea acestuia în Cartea Funciar�, conform art. 22 din Legea nr. 
7/1996, Legea cadastrului �i a publicit��ii imobiliare, care precizeaz�: 
“Dreptul de proprietate �i celelalte drepturi reale asupra unui imobil 
se vor înscrie în cartea funciar� pe baza actului prin care s-au 
constituit ori s-au transmis în mod valabil.”, 
   
în consecin��, prin Extrasul de Carte Funciar� C.F. nr. … / eliberat în data 
de … reiese c� imobilul înregistrat în C.F. nr. … / … a localit��ii …: 

• cu nr. top. …compus din lot. Nr. 1 spa�iu comercial cu P+E, teras� �i 
teren, în suprafa�� de … mp.   

• cu nr. top. … - lotul Nr. 2 compus din cl�dire aflat� în construire �i 
teren, în suprafa�� de … mp., se afl� în întregime, în proprietatea 
societ��ii comerciale Y SRL .  

 
                        Astfel, transferul dreptului de proprietate asupra imobilului 
se considera efectuat în momentul autentificarii contractului, fapt confirmat 
atât de data autentific�rii contractului 21.11.2003, dar �i ulterior de Extrasul 
de Carte Funciar� C.F. nr. … eliberat în data de 26.02.2004 .  
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                       În drept, în conformitate cu art. 6 �i 13 din Legea 
contabilit��ii nr. 82 / 1991, republicat�: 
“ ART. 6 
 (1) Înregistr�rile în contabilitate se fac cronologic �i sistematic, 
potrivit planurilor de conturi �i normelor emise în condi�iile 
prevederilor art. 4. 
(2) Orice opera�iune patrimonial� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un înscris care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.” 
   ART. 13 
    (1) Contabilitatea imobiliz�rilor se �ine pe categorii �i pe fiecare 
obiect de eviden��.” 
 
   Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în  
active corporale �i necorporale, republicat�, art. 3, art. 4 art.11 precizeaz� : 
„ ART. 3 
    Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt: 
    a) terenurile, inclusiv investi�iile pentru amenajarea acestora; 
    b) mijloacele fixe. 
    Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte 
ce se utilizeaz� ca atare �i îndepline�te cumulativ urm�toarele 
condi�ii: 
    a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilit� prin 
hot�râre a Guvernului. Aceast� valoare poate fi actualizat� anual, în 
func�ie de indicele de infla�ie; 
    b) are o durat� normal� de utilizare mai mare de un an. 
    Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care 
formeaz� un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în 
vedere valoarea întregului corp, lot sau set. 
ART. 4 
    Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortiz�rii: 
…b) capacit��ile puse în func�iune par�ial, pentru care nu s-au 
întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind 
în grupele în care urmeaz� a se înregistra, la valoarea rezultat� prin 
însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor; 
…d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbun�t��irii 
parametrilor tehnici ini�iali, prin majorarea valorii de intrare a 
mijlocului fix. 
ART.11 
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[...] Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaz� începând cu luna 
urm�toare punerii în func�iune, pân� la recuperarea integral� a valorii 
de intrare, conform duratelor normale de func�ionare.” 
 
  În legatur� cu aceste prevederi, la pct. 7 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Hot�rârea  
Guvernului nr. 909/1997, a�a cum a fost modificat� �i completat� prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 568/2000, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, se precizeaz� : 
7. Sunt asimilate mijloacelor fixe �i se supun amortiz�rii bunurile 
men�ionate la art. 4 din lege, astfel: 
…b) capacit��ile puse în func�iune par�ial, pentru care nu s-au 
întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe, se cuprind în grupa 
la care urmeaz� a se înregistra ca mijloace fixe, la valoarea rezultat� 
prin însumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. La punerea 
în func�iune, cu ocazia recep�iei finale, amortizarea se va determina în 
func�ie de valoarea final�, iar valoarea neamortizat� pân� la acea dat� 
se va recupera pe durata normal� de utilizare r�mas�; 
…d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe pentru îmbun�t��irea 
parametrilor tehnici ini�iali, în scopul moderniz�rii acestora, �i care 
majoreaz� valoarea de intrare a mijloacelor fixe. 
    Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe în scopul moderniz�rii 
acestora trebuie s� aib� urm�toarele efecte: 
    - s� îmbun�t��easc� efectiv performan�ele mijloacelor fixe fa�� de 
parametrii func�ionali stabili�i ini�ial; 
    - s� asigure ob�inerea de venituri suplimentare fa�� de cele realizate 
cu mijloacele fixe ini�iale. 
    Pentru cl�diri �i construc�ii, lucr�rile de modernizare trebuie s� aib� 
ca efect sporirea gradului de confort �i ambient. 
    Amortizarea cheltuielilor aferente lucr�rilor de modernizare se face 
fie pe durata normal� de utilizare r�mas�, fie prin majorarea duratei 
normale de utilizare cu pân� la 10% . Dac� lucr�rile de modernizare se 
fac dup� expirarea acestei durate, se va stabili o nou� durat� normal� 
de utilizare de c�tre o comisie tehnic�.” 
 
  De asemenea, la anexa nr. 3 “Monografie privind reflectarea în 
contabilitate a principalelor opera�iuni legate de amortizarea mijloacelor fixe 
�i scoaterea din func�iune a acestora” din Normele  metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15 / 1994, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
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909/1997 se precizeaz� modul de înregistrare în contabilitate a acestor 
opera�iuni. 
  Se re�ine îns� c� organele de control trebuiau s� verifice dac� 
bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt reflectate la cheltuieli de investi�ii �i 
existen�a documentelor justificative pentru cheltuielile de investi�ii 
efectuate, dac� sunt investi�ii efectuate la mijloacele fixe, �i care au 
îmbun�t��it parametrii tehnici ini�iali, �i au majorat valoarea de intrare a 
mijlocului fix. 
  Se re�ine c� nici prin actul de control contestat si  nici prin 
referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei, organele de control nu 
au precizat  dac�, a�a cum sus�ine contestatoarea, în acest caz nu se 
poate considera ca valoare total� a cl�dirii era valoarea ei de … lei plus 
materialele aprovizionate pentru moderniz�ri, deoarece aceste materiale 
nu au fost înc� consumate �i deci nu au trecut nici dintr-un cont de 
imobiliz�ri 231 „imobiliz�ri corporale în curs” în 212 „cl�diri”, organele de 
control neanalizând evolu�ia conturilor 212 „Mijloace fixe” ,  231“ imobilizari 
corporale in curs” �i conturile de stocuri, înainte �i dup� vânzarea 
imobilului, atât la SC X SRL, cât �i la SC Y SRL. 
                       De asemenea nu s-a analizat dac� SC X SRL avea în 
obiectul de activitate executarea de lucr�ri de construc�ii, respectiv 
montarea ferestre , tâmpl�rie PVC, balustrada inox �i scara interioar�, 
executare �arpant� (acoperi�), etc., care au fost facturate c�tre SC Y SRL  
prin facturile : 
 
-Execu�ie lucr�ri �arpant�; 
-Execu�ie învelitori  conf. anexa; 
-Executat �i montat tâmpl�rie PVC+geam termopan; 
-Executat �i montat tâmpl�rie PVC+geam termopan; 
                        
                      În func�ie de cele ar�tate mai sus, se va analiza dac� în 
spe�� sunt aplicabile prevederile CAP. 3 - Faptul generator �i exigibilitatea 
taxei pe valoarea ad�ugat�, art. 14 alin.(1) din LEGEA nr. 345 / 2002, 
republicat�, privind taxa pe valoarea ad�ugat�, se arat� : 
 
„ Faptul generator al taxei pe valoarea ad�ugat� ia na�tere în 
momentul efectu�rii livr�rii de bunuri �i/sau în momentul prest�rii 
serviciilor, cu excep�iile prev�zute de prezenta lege. ” 
 
              Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea adaugat�, la 
art. 3 precizeaz� : 
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„ART. 3 
    (1) Prin livrare de bunuri se în�elege transferul dreptului de 
proprietate asupra bunurilor de�inute de proprietar c�tre beneficiar, 
direct sau prin persoanele care ac�ioneaz� în numele acestora. 
    (2) În sensul prezentei legi, prin bunuri la care se face referire la 
alin. (1) se în�elege: 
    a) bunurile mobile corporale, cum sunt: materiile prime, materialele, 
obiectele de inventar, mijloacele fixe care pot fi deta�ate; 
    b) bunurile imobile, cum sunt: locuin�ele, construc�iile industriale, 
comerciale, agricole sau cele destinate pentru alte activit��i, terenurile 
agricole, terenurile pentru construc�ii �i cele adiacente construc�iilor, 
inclusiv cele aferente localit��ilor urbane sau rurale pe care sunt 
amplasate construc�ii sau alte amenaj�ri; 
    c) bunurile de natur� mobil� care nu pot fi deta�ate f�r� a fi 
deteriorate sau f�r� a antrena deteriorarea imobilelor înse�i sau care 
devin bunuri imobiliare prin destina�ie;” 
 
  De asemenea, la art. 22 alin. (3-4) �i (6) din Legea  nr. 345 / 
2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat� : 
 
„(3) Au dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� numai 
persoanele impozabile înregistrate la organele fiscale teritoriale ca 
pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
    (4) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat� au dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferente bunurilor �i serviciilor destinate realiz�rii de: 
    a) opera�iuni taxabile; 
…(6) Bunurile �i serviciile achizi�ionate pentru realizarea opera�iunilor 
prev�zute la alin. (4) cuprind materiile prime �i materialele, 
combustibilul �i energia, piesele de schimb, obiectele de inventar �i 
de natura mijloacelor fixe, precum �i alte bunuri �i servicii ce urmeaz� 
a se reflecta în cheltuielile de produc�ie, de investi�ii sau de circula�ie, 
dup� caz.” 
 
iar la  art. 68 alin.(2) din HOT�RÂREA   GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 598 
din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 
345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, care precizeaz� urm�toarele: 
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„ (2) Pentru prest�rile de servicii, altele decât cele prev�zute la alin. 
(3) �i (4), prestatorii sunt obliga�i s� emit� facturi fiscale sau alte 
documente legal aprobate, la data finaliz�rii prest�rii serviciilor sau, 
dup� caz, la sfâr�itul lunii în care prestarea serviciilor a fost finalizat�, 
în func�ie de natura acestora. Pentru avansurile încasate se aplic� �i 
prevederile alin. (5).” 
 
 
                          Având în vedere cele re�inute mai sus, se va propune  
Desfiin�area Deciziei de impunere emis� de Activitatea de Control 
Financiar Fiscal, referitor la suma de … lei reprezentând : 
 
- … lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
- … lei penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
�i a procesului verbal de inspec�ie fiscal� … încheiat de organele de 
control ale Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  Hunedoara - 
Activitatea de Control Financiar Fiscal.  
 
 
                        B. Cu privire la m�surile nr. 1, 2 �i 3 dispuse prin 
procesul verbal de inspec�ie fiscal� … încheiat de organele de control 
ale Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  Hunedoara - 
Activitatea de Control Financiar Fiscal, cauza supus� solu�ion�rii este 
de a stabili dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor,  se poate 
investi în solu�ionarea pe fond, cu privire la legalitatea �i temeinicia 
m�surilor dispuse  de organele de inspec�ie fiscal� în sarcina 
contestatoarei, în condi�iile în care prin procesul verbal de inspec�ie 
fiscal�, act prin care se finalizeaz� activitatea de inspec�ie fiscal�, 
contribuabilului  nu poate fi impus, potrivit legii,  acesta având 
calitatea unui act premergator, care st� la baza  emiterii actului 
administrativ fiscal.   

                                                                                                         
         În fapt, urmare a verific�rii efectuate la SC X SRL, 

organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de Control Financiar 
Fiscal au stabilit în sarcina contestatoarei, m�suri printr-un proces-verbal 
de inspec�ie fiscal�. 

        În drept,  în conformitate cu dispozi�iile art.82 �i art.83 
Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat, din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI 
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Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal� : 

 
 „ Art.2  (1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 
a) prin declaratie  fiscala, în conditiile art. 79 alin. (2) si art. 83 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri.  
    (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si în cazurile în care 
impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat sunt scutite la plata conform reglementarilor legale, 
precum si în cazul unei rambursari de taxa pe valoarea adaugata. … 
Art. 83 (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.” 
 
     Potrivit art. 2 din ORDINUL MINISTERULUI FINAN�ELOR 
PUBLICE nr. 1109 / 22 iulie 2004 privind aprobarea formularului : "Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal�" : 
 
„ În baza art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, competenta de a emite 
"Decizia de  impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite 
de inspectia fiscala" revine organelor de inspectie fiscala care au 
efectuat inspectia fiscala.". 
 
                         De asemenea, prin art. 2 din ORDINUL MINISTERULUI 
FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 1939 din 28 decembrie 2004 pentru aprobarea 
formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�", cod 14.13.27.18, publicat în Monitorul Oficial Nr. 34 din 11 ianuarie 
2005, se prevede : 
 
„ În baza art. 83 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, competen�a de a emite 
formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�" revine organelor de inspec�ie fiscal� care au 
efectuat inspec�ia fiscal�.” 
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  Având în vedere articolele invocate, se re�ine ca în materia 
impunerii, legiuitorul a prev�zut în mod  expres �i limitativ, o anumit� 
categorie de acte administrative fiscale prin care se  stabililesc  obliga�ii 
bugetare  suplimentare, precum �i m�suri, dispozi�ii  de la care nu se poate 
deroga în mod unilateral. 
    În conformitate cu art. 105 si 106 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, raportul de inspec�ie fiscal� �i 
procesul verbal reprezint� acte premergatoare,  semnate unilateral 
sau bilateral,  care stau la baza emiterii deciziilor de impunere, 
respectiv Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� - �i prin urmare nu sunt acte administrative fiscale. 
  Se re�ine, totodat� c� procesul verbal �i raportul fiscal sunt acte 
prin care se finalizeaz� activitatea de inspec�ie fiscal� cuprinzând 
constat�rile organelor fiscale �i se întocmesc în conformitate cu procedura  
prevazut� la titlul VII din codul de procedur� fiscal�. 
  Neavând natura juridic� a unui act administrativ fiscal, procesul 
verbal nu produce potrivit legii, efecte juridice fa�� de contribuabilul verificat 
�i nu stabile�te nici un raport obliga�ional între contribuabilul controlat �i 
bugetul de stat, de aceea nu sunt susceptibile de a fi puse în executare �i 
pe cale de consecin��, de a fi contestate.  
  Stabilirea obliga�iilor bugetare, suplimentare, formeaz� obiectul 
unui titlu distinct din Codul de procedur� fiscal�, respectiv titlul VI, 
prevederile acestuia fiind de strict� interpretare �i aplicare,  nu pot  fi 
extrapolate prin stabilirea crean�elor bugetare �i a m�surilor în alt 
mod decât cel dispus în mod expres de lege,  ceea ce ar avea ca efect 
golirea de con�inut a normelor legale .  
  Se re�ine, de asemenea ca dispozi�iile art. 105-106 din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, trebuie interpretate 
coroborat cu cele ale art. 82-87 din acela�i act normativ, organul de 
inspec�ie fiscal� neputând stabili m�suri, prin dou� titluri de crean�� diferite, 
emise  unul în baza celuilalt. 
  În consecin��, stabilirea diferen�elor de impozite �i taxe, precum 
�i a m�surilor, prin procesul verbal este contrar� dispozi�iilor legale, iar 
excep�ia necompeten�ei materiale de a dispune în sarcina contribuabilului 
obliga�ii de plata �i m�suri în alt mod decât cel expres prev�zut de lege, 
este absolut�, organul de solu�ionare putând ridica aceasta excep�ie �i din 
oficiu. 
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  În aceste condi�ii, se re�ine c� cercetarea fondului cauzei nu 
mai este posibil�, în acest sens fiind �i dispozi�iile art. 182 alin.5 din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�:  
 
„ Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra 
excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar  când se constata 
ca acestea sunt  întemeiate nu se va mai  proceda la analiza pe fond a 
cauzei. ”     
 
  Luând în considerare faptul c� în spe��, contestatorului i-au fost 
stabilite m�suri printr-un act c�ruia Codul de procedur� fiscal� nu îi confer� 
calitatea de act administrativ fiscal, respectiv procesul verbal … încheiat de 
organele de control ale Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  
Hunedoara - Activitatea de Control Financiar Fiscal, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, Biroul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor, se propune anularea m�surilor dispuse prin acest act, 
urmând ca organul de inspec�ie fiscal� s� procedeze la stabilirea 
m�surilor prin emiterea unei Dispozi�ie privind m�surile stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal�, având la baz� constat�rile efectuate la 
control �i consemnate în procesul verbal, în conformitate cu 
dispozi�iile art. 106 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 
din 24 decembrie 2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, coroborate cu prevederile art. 2 din ORDINUL MINISTERULUI 
FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 1939 din 28 decembrie 2004 pentru 
aprobarea formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal�". 
 
  Totodat�, societatea va avea posibilitatea de a contesta 
dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, în 
condi�iile TITLULUI IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva 
actelor administrative fiscale, art.174 �i urm�toarele din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�.  
 
 
  Pentru considerentele arat�te mai sus �i în temeiul 
ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, coroborate cu prevederile 
ORDINULUI MINISTERULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 1939 din 28 



 16 

decembrie 2004 pentru aprobarea formularului "Dispozi�ie privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�", se 
 

DECIDE : 
 
                 1. Desfiin�area Deciziei de impunere emis� de Activitatea de 
Control Financiar Fiscal, referitor la suma de … lei reprezentând : 
-…lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-…lei penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
�i a procesului verbal de inspec�ie fiscal� nr. … încheiat de organele 
de control ale Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  
Hunedoara - Activitatea de Control Financiar Fiscal, referitor la suma 
de … lei reprezentând : 
- … lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
- … lei penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  
în vederea refacerii controlului de c�tre alt� echip� de control decât 
cea care a încheiat procesul verbal contestat pentru aceea�i perioad� 
�i acela�i tip de impozit, conform celor re�inute în prezenta decizie.  
        Prin noul act de control se vor analiza �i celelalte 
argumente ale societ��ii . 
 
  2. Anularea m�surilor din procesul verbal încheiat de 
organele de control ale Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului  Hunedoara - Activitatea de Control Financiar Fiscal, stabilite 
în sarcina SC X SRL, urmând ca organul de inspec�ie fiscal� s� 
analizeze �i s� valorifice constat�rile efectuate prin procesul verbal la 
emiterea Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�, potrivit  legii.  
                                                                                                       
  Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, 
în termen de 30 de zile de la comunicare. 
 


