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DECIZIA NR. _____ 
din ______________ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
..................., 

din ora�…………., jud. Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 

sub nr. ……… 
 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. ………, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ……., asupra contesta�iei 
formulate de ................... cu sediul în ora� Siret, jud. Suceava. 

 
................... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..................., 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..................., emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..................., cu privire la suma de .............., 
reprezentând TVA. 

      
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ................... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere 

nr. ..................., înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. 
..................., cu privire la suma de .............. reprezentând TVA. 

 
În contesta�ia formulat�, societatea afirm� c� suma de .............., reprezint� 

TVA la stocul de marf� pe care l-a ajustat ca urmare a modific�rii regimului de TVA 
(dep��irea plafonului de scutire de 35.000 EURO) conform art. 152 alin. 6 din Codul 
fiscal, coroborate cu prevederile art. 153 alin. 1 lit. c din Codul fiscal �i care, potrivit 
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sus�inerilor petentei, d�deau dreptul societ��ii de a ajusta TVA deductibil� aferent� 
bunurilor aflate în stoc în momentul trecerii la regimul normal de taxare. 

Contestatoarea men�ioneaz� c� în Codul fiscal nu este precizat care este 
stoc de marf� c�ruia i se aplic� ajustarea TVA (achizi�ionat din România sau din 
Comunitate), ci este precizat doar termenul de stoc de marf� existent în depozit 
pentru care va pl�ti la vânzare TVA. 

Societatea face precizarea c�, în momentul achizi�iei, pentru stocul de 
marf� adus� înaintea intr�rii în Uniunea European� exist� declara�ii în vam� pentru 
care s-a pl�tit TVA în vam�, iar dup� intrarea în UE exist� TVA men�ionat pe facturi. 

Petenta consider� c� nu este corect s� pl�teasc� de dou� ori TVA (o dat� în 
Italia �i înc� o dat� la vânzarea efectiv� a m�rfii), ci doar TVA la adaosul comercial, 
conform legii. 

Societatea solicit� anularea Deciziei de impunere nr. ................... 
considerând c� nu se justific� motivul pentru care stocul de marf� adus din 
comunitate nu este supus ajust�rii TVA în momentul devenirii pl�titor de TVA. 

 
II. Prin Decizia de impunere nr. ..................., înregistrat� la Activitatea 

de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..................., s-a stabilit în sarcina ................... suma 
de .............., reprezentând TVA. 

 
Controlul efectuat la ................... a avut ca obiectiv solu�ionarea cu control 

anticipat a cererii de rambursare a sumei negative de TVA din decontul cu op�iune de 
rambursare aferent lunii iunie 2010, înregistrat la AFPO Siret sub nr. ………… prin 
care s-a solicitat rambursarea sumei de …………. lei. 

Verificarea efectuat� la societate (care a devenit pl�titoare de TVA de la 
data de 01.01.2010 prin dep��irea plafonului minim la cifra de afaceri) a vizat 
perioada 01.04.2010-30.06.2010. 

În urma controlului anterior efectuat la societate, care a vizat perioada 
01.01.2007-31.03.2010, s-a constatat faptul c�, la data de 31.12.2008, ................... a 
dep��it plafonul de scutire de 35.000 EURO la cifra de afaceri prev�zut de art. 152 
alin. 1 din Codul fiscal, republicat, urmând ca dup� îndeplinirea procedurilor legale, 
s� devin� pl�titor de TVA începând cu 21.02.2009. 

În Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ..................., organele de inspec�ie 
fiscal� fac precizarea c� societatea s-a înregistrat ca pl�titoare de TVA începând cu 
01.04.2010, ca urmare a inspec�iei fiscale care a vizat perioada 01.01.2007-
31.03.2010. 

În urma verific�rilor efectuate, s-a constatat efectuarea eronat� a ajust�rii 
TVA la care avea dreptul la deducere conform prevederilor legale, în sensul c� a 
calculat TVA aferent� stocului de m�rfuri (……….. lei) �i TVA aferent� intr�rilor de 
marf� efectuate în perioada 01.02.2009-31.03.2010 (……… lei) în situa�ia în care 
întreg stocul de m�rfuri a fost achizi�ionat de la parteneri de afaceri din Italia 
(intracomunitari), contribuabilul nu a solicitat înscrierea în scopuri de TVA �i a pl�tit 
partenerilor de afaceri din Italia cota de TVA din �ara de origine a m�rfurilor (TVA 
men�ionat� pe actele de provenien�� a m�rfurilor inclus� la recep�ie în valoarea de 
intrare a m�rfurilor). 
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În consecin��, organele fiscale au stabilit c� suma de .............. (………. lei 
+ ……. lei) a fost ajustat� nejustificat. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
Referitor la suma contestat� de .............., reprezentând TVA respins� 

la rambursare prin Decizia de impunere nr. ..................., înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..................., cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� ................... are dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferent� m�rfurilor aflate în stoc la data trecerii la regimul normal de taxare �i 
cea aferent� achizi�iilor de m�rfuri efectuate în perioada cuprins� între data la 
care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar fi 
solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea �i data la care a fost 
înregistrat�, în condi�iile în care m�rfurile au fost achizi�ionate dintr-un stat 
membru al Uniunii Europene. 

 
În fapt, controlul efectuat la ................... a avut ca obiectiv solu�ionarea cu 

control anticipat a cererii de rambursare a sumei negative de TVA din decontul cu 
op�iune de rambursare aferent lunii iunie 2010, înregistrat la Administra�ia Finan�elor 
Publice Siret sub nr. ………., prin care s-a solicitat rambursarea sumei de ………… 
lei. 

La data de 31.12.2008, ................... a dep��it plafonul de scutire de 35.000 
EURO la cifra de afaceri, devenind pl�titor de TVA la data de 01.02.2009, dar s-a 
înregistrat cu întârziere, respectiv începând cu data de 01.04.2010, ca urmare a unei 
inspec�ii fiscale care a vizat perioada 01.01.2007-31.03.2010. 

Actuala inspec�ie fiscal� a vizat perioada 01.04.2010-30.06.2010. 
În urma verific�rilor efectuate, s-a constatat c� societatea a ajustat eronat 

TVA la care avea dreptul de deducere conform prevederilor legale, în sensul c� a 
dedus TVA în sum� de ……. lei aferent� stocului de m�rfuri la data trecerii la 
regimul normal de taxare �i TVA în sum� de ….. lei aferent� intr�rilor de m�rfuri 
efectuate în perioada 01.02.2009-31.03.2010, respectiv în perioada cuprins� între data 
la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar fi solicitat 
în termenul prev�zut de lege înregistrarea �i data la care a fost înregistrat�. 

Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� societatea nu are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� pl�tit� partenerilor de afaceri din Italia 
(intracomunitari) pentru m�rfurile achizi�ionate (TVA men�ionat� pe actele de 
provenien�� a m�rfurilor inclus� la recep�ie în valoarea de intrare a m�rfurilor). 

În consecin��, organele fiscale au stabilit c� taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de .............. (……. lei + ……. lei) a fost ajustat� nejustificat. 

 
În contesta�ia formulat�, societatea afirm� c� a ajustat TVA în sum� de 

.............. ca urmare a modific�rii regimului de TVA (dep��irea plafonului de scutire 
de 35.000 EURO) �i c�, în momentul achizi�iei, pentru stocul de marf� achizi�ionat 
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înaintea intr�rii în Uniunea European� exist� declara�ii în vam� pentru care s-a pl�tit 
TVA în vam�, iar dup� intrarea în UE exist� TVA men�ionat� pe facturile 
partenerilor de afaceri intracomunitari. 

 
În drept, în ceea ce prive�te înregistrarea persoanelor impozabile în 

scopuri de TVA, la art. 153 din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se precizeaz� c�: 

 
ART. 153 
“Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 
(1) Persoana impozabil� care este stabilit� în România, conform art. 

125^1 alin. (2) lit. b), �i realizeaz� sau inten�ioneaz� s� realizeze o activitate 
economic� ce implic� opera�iuni taxabile �i/sau scutite de taxa pe valoarea 
ad�ugat� cu drept de deducere trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de 
TVA la organul fiscal competent, dup� cum urmeaz�: 

[...] 
b) dac� în cursul unui an calendaristic atinge sau dep��e�te plafonul de 

scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfâr�itul lunii în 
care a atins sau dep��it acest plafon;”. 

 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c�, în situa�ia în care persoanele 

impozabile stabilite în România �i desf��oar� sau au inten�ia s� desf��oare o activitate 
economic� ce implic� opera�iuni taxabile �i/sau scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� 
cu drept de deducere, iar în cursul unui an calendaristic ating sau dep��esc plafonul 
de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), respectiv de 35.000 EURO, au obliga�ia de a 
solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, în termen de 
10 zile de la sfâr�itul lunii în care a atins sau dep��it acest plafon. 
 

• La art. 152 -  Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici alin. (6) 
�i (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� analizei, se precizeaz� c� : 

 
„(6) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i a 

c�rei cifr� de afaceri, prev�zut� la alin. (2), este mai mare sau egal� cu plafonul 
de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie s� solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau 
dep��irii plafonului. Data atingerii sau dep��irii plafonului se consider� a fi 
prima zi a lunii calendaristice urm�toare celei în care plafonul a fost atins sau 
dep��it. Regimul special de scutire se aplic� pân� la data înregistr�rii în scopuri 
de TVA, conform art. 153. Dac� persoana impozabil� respectiv� nu solicit� sau 
solicit� înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul s� 
stabileasc� obliga�ii privind taxa de plat� �i accesoriile aferente, de la data la 
care ar fi trebuit s� fie înregistrat în scopuri de tax�, conform art. 153. [...] 

(9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare �i ajust�rile de 
efectuat în cazul modific�rii regimului de tax�”. 
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Din textul de lege citat mai sus se re�ine c� persoanele impozabile care 

aplic� regimul special de scutire �i care înregistreaz� o cifr� de afaceri mai mare sau 
egal� cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, respectiv o cifr� de 
afaceri mai mare sau egal� cu plafonul de 35.000 EURO, au obliga�ia de a solicita 
înregistrarea lor în scopuri de TVA �i acest fapt trebuie s� se realizeze în termen de 
10 zile de la data atingerii sau dep��irii plafonului.  

Data atingerii sau dep��irii plafonului este prima zi a lunii calendaristice 
urm�toare celei în care plafonul a fost atins sau dep��it, iar regimul special de scutire 
se aplic� pân� la data în care persoana impozabil� se înregistreaz� în scopuri de TVA. 

În situa�ia în care contribuabilul nu solicit� sau solicit� cu întârziere 
înregistrarea sa ca pl�titor de TVA, atunci organele fiscale competente au obliga�ia de 
a stabili obliga�ii privind taxa de plat� �i accesoriile aferente, de la data la care ar fi 
trebuit s� fie înregistrat în scopuri de tax�. 

Conform prevederilor men�ionate, în ceea ce prive�te regulile privind 
ajust�rile ce se efectueaz� în cazul modific�rii regimului de tax�, acestea se stabilesc 
prin normele de aplicare a Codului fiscal. 
 

• Cu privire la aplicarea prevederilor art. 152 alin. 6 din Codul fiscal, mai sus 
citat, Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, la pct. 62  alin. (4) �i (5), stipuleaz� c�: 

 
„(4) Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri 

de TVA în termenul prev�zut de lege, indiferent dac� au f�cut sau nu obiectul 
controlului organelor fiscale competente, au dreptul s� ajusteze în primul decont 
depus dup� înregistrare sau, dup� caz, într-un decont ulterior, în condi�iile 
prev�zute la art. 145 - 149 din Codul fiscal: 

a) taxa deductibil� aferent� bunurilor aflate în stoc �i serviciilor 
neutilizate la data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de 
tax� dac� ar fi solicitat înregistrarea în termenul prev�zut de lege; 

 b) taxa deductibil� aferent� activelor corporale fixe, inclusiv celor 
aflate în curs de execu�ie, aflate în proprietatea sa la data la care persoana 
respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar fi solicitat 
înregistrarea în termenul prev�zut de lege, cu condi�ia, în cazul bunurilor de 
capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prev�zut� la art. 149 alin. (2) din 
Codul fiscal, s� nu fi expirat; 

c) taxa deductibil� aferent� achizi�iilor de bunuri �i servicii efectuate 
în perioada cuprins� între data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� 
în scopuri de tax� dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea 
�i data la care a fost înregistrat�. 

(5) Pentru ajustarea taxei prev�zut� la alin. (4), persoana impozabil� 
trebuie s� îndeplineasc� condi�iile �i formalit��ile prev�zute la art. 145 - 149 din 
Codul fiscal. Prin excep�ie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, 
factura pentru achizi�ii de bunuri/servicii efectuate înainte de înregistrarea în 
scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie s� con�in� men�iunea 
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referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei 
impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.”. 

 
Din prevederile legale men�ionate se re�ine c� persoanele impozabile care 

nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prev�zut de lege au 
dreptul s� ajusteze taxa deductibil� aferent� bunurilor aflate în stoc �i serviciilor 
neutilizate la data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� 
dac� ar fi solicitat înregistrarea în termenul prev�zut de lege, precum �i taxa 
deductibil� aferent� achizi�iilor de bunuri �i servicii efectuate în perioada cuprins� 
între data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar 
fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea �i data la care a fost înregistrat�. 

 
În urma verific�rilor efectuate, s-a constatat c� societatea a dedus TVA în 

sum� de ……. lei aferent� stocului de m�rfuri la data trecerii la regimul normal de 
taxare �i TVA în sum� de ……… lei aferent� intr�rilor de m�rfuri efectuate în 
perioada 01.02.2009-31.03.2010, respectiv în perioada cuprins� între data la care 
persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar fi solicitat în 
termenul prev�zut de lege înregistrarea �i data la care a fost înregistrat�. 

Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� societatea nu are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� men�ionate mai sus întrucât m�rfurile 
respective au fost achizi�ionate de la parteneri de afaceri din Italia (intracomunitari). 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� taxa pe valoarea 
ad�ugat� ajustat� în sum� de …….. lei este aferent� stocului de m�rfuri la data 
trecerii la regimul normal de taxare, achizi�ionate din Italia, deci la o dat� când 
societatea nu era înregistrat� ca pl�titor de TVA, iar taxa pe valoarea ad�ugat� 
ajustat� în sum� de ……… lei este aferent� intr�rilor de m�rfuri efectuate în perioada 
cuprins� între data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� 
dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea �i data la care a fost 
înregistrat�, deci la o dat� la care era înregistrat� ca pl�titor de TVA. 

De asemenea, se re�ine c� atât taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……. 
lei, aferent� stocului de marf�, cât �i taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de ….. lei, 
aferent� intr�rilor de m�rfuri, au fost achitate de societatea din România furnizorului 
din Italia, opera�iunile respective fiind impozitate din punct de vedere al taxei pe 
valoarea ad�ugat� în Italia �i nu în România. 

Societatea consider� c� are dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� 
pl�tit� partenerilor intracomunitari, întrucât ace�tia au emis factur� cu TVA, f�r� s� 
aib� în vedere c� achizi�iile respective nu au reprezentat opera�iuni impozabile în 
România, TVA fiind colectat� de un alt stat membru al Uniunii Europene, 
opera�iunile fiind impozitate in Italia �i nu în România. 

 
Conform prevederilor legale men�ionate, pentru ajustarea taxei pe valoarea 

ad�ugat� aferent� bunurilor aflate în stoc la data la care persoana respectiv� ar fi fost 
înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar fi solicitat înregistrarea în termenul prev�zut de 
lege, precum �i taxa deductibil� aferent� achizi�iilor de bunuri �i servicii efectuate în 
perioada cuprins� între data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în 
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scopuri de tax� dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea �i data la 
care a fost înregistrat�, persoana impozabil� trebuie s� îndeplineasc� condi�iile �i 
formalit��ile prev�zute la art. 145 - 149 din Codul fiscal. 

 
• În ceea ce prive�te exercitarea dreptului de deducere, sunt aplicabile 

prevederile art. 146 din Codul fiscal, unde se precizeaz� c�: 
 
„ART. 146 
Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 

impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
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 de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� 
emis� în conformitate cu prevederile art. 155; 

[…] 
e) pentru taxa aferent� unei achizi�ii intracomunitare de bunuri, s� 

de�in� o factur� sau documentul prev�zut la art. 155^1 alin. (1);”. 
 

• Cu privire la aplicarea prevederilor art. 152 alin. 6 din Codul fiscal, mai sus 
citat, Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, la pct. 46  alin. (1) �i (4), stipuleaz� c�: 

„46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza 
exemplarului original al documentelor prev�zute la art. 146 alin. (1) din Codul 
fiscal, inclusiv facturi transmise pe cale electronic� în condi�iile stabilite la pct. 
73, care s� con�in� cel pu�in informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5) din Codul 
fiscal, cu excep�ia facturilor simplificate prev�zute la pct. 78. Facturile transmise 
prin po�ta electronic� sunt considerate facturi în original. [...] 

(4) Pentru achizi�iile de bunuri �i/sau servicii pentru care persoana 
impozabil�, care este înregistrat� în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul 
fiscal, este obligat� la plata taxei prin mecanismul tax�rii inverse conform art. 
151, art. 150 alin. (2) - (6) �i art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, nu poate fi anulat 
dreptul de deducere a taxei în situa�ia în care obliga�iile prev�zute la art. 157 
alin. (2) sau, dup� caz, la art. 157 alin. (5) din Codul fiscal nu au fost îndeplinite, 
dar achizi�iile sunt destinate opera�iunilor cu drept de deducere conform art. 
145 - 147 din Codul fiscal �i persoana respectiv� de�ine un document care 
corespunde cerin�elor prev�zute la art. 146 din Codul fiscal. În acest sens a fost 
pronun�at� hot�rârea Cur�ii Europene de Justi�ie în cauzele conexate C-95/07 �i 
C-96/07. [...] 

(6) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 
impozabil� sau persoana juridic� neimpozabil�, obligat� la plata taxei în 
condi�iile art. 150 alin. (2) - (4) �i (6) �i art. 151 din Codul fiscal, trebuie s� de�in� 
o factur� care cuprinde cel pu�in informa�iile prev�zute la art. 155 din Codul 
fiscal sau o autofactur� emis� în conformitate cu prevederile art. 155^1 alin. (1) 
sau (2) din Codul fiscal.” 
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Din aceste texte de lege se re�ine c� pentru a putea exercita dreptul de 

deducere pentru TVA datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie livrate, persoana impozabil� trebuie s� de�in� o factur� care s� 
cuprind� cel pu�in informa�iile prev�zute la art. 155 din Codul fiscal. 

 
• În ceea ce prive�te achizi�iile intracomunitare, începând cu data ader�rii la 

Comunitatea European�, acestea sunt opera�iuni taxabile în România, conform 
prevederilor art. 126 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde, se 
precizeaz� urm�toarele:  

 
„CAP. 2 
Opera�iuni impozabile 
Art. 126 
Opera�iuni impozabile 
(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�; 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 �i 133; 

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o 
persoan� impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1), ac�ionând ca 
atare; 

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre 
activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2); 

(3) Sunt, de asemenea, opera�iuni impozabile �i urm�toarele 
opera�iuni efectuate cu plat�, pentru care locul este considerat a fi în România, 
potrivit art. 132^1: 

a) o achizi�ie intracomunitar� de bunuri, altele decât mijloace de 
transport noi sau produse accizabile, efectuat� de o persoan� impozabil� ce 
ac�ioneaz� ca atare sau de o persoan� juridic� neimpozabil�, care nu beneficiaz� 
de derogarea prev�zut� la alin. (4), care urmeaz� unei livr�ri intracomunitare 
efectuate în afara României de c�tre o persoan� impozabil� ce ac�ioneaz� ca 
atare �i care nu este considerat� întreprindere mic� în statul s�u membru, �i 
c�reia nu i se aplic� prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livr�rile de 
bunuri care fac obiectul unei instal�ri sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu 
privire la vânz�rile la distan��;”. 

 
Din aceste prevederi legale rezult� c�, din punctul de vedere al TVA, sunt 

opera�iuni impozabile acele opera�iuni care constituie sau sunt asimilate cu o livrare 
de bunuri, locul de livrare este considerat a fi în România, livrarea este realizat� de o 
persoan� impozabil� �i rezult� din una dintre activit��ile economice prev�zute la art. 
127 alin. (2). De asemenea, sunt opera�iuni impozabile �i achizi�iile intracomunitare 



                                                                                
 

Pagina: 9 

de bunuri care sunt efectuate de o persoan� impozabil� ce ac�ioneaz� ca atare sau de o 
persoan� juridic� neimpozabil�, care nu beneficiaz� de derogarea prev�zut� la alin. 
(4). 
 

• Totodat�, la art. 130^1 din Codul fiscal, se men�ioneaz� c�: 
 

„ART. 130^1 
Achizi�iile intracomunitare de bunuri 
(1) Se consider� achizi�ie intracomunitar� de bunuri ob�inerea 

dreptului de a dispune, ca �i un proprietar, de bunuri mobile corporale 
expediate sau transportate la destina�ia indicat� de cump�r�tor, de c�tre 
furnizor, de c�tre cump�r�tor sau de c�tre alt� persoan�, în contul furnizorului 
sau al cump�r�torului, c�tre un stat membru, altul decât cel de plecare a 
transportului sau de expediere a bunurilor.” 

 
• În ceea ce prive�te locul achizi�iei intracomunitare de bunuri, sunt aplicabile 

prevederile art. 132^1 din Codul fiscal, unde se precizeaz� c�: 
 
ART. 132^1 
„Locul achizi�iei intracomunitare de bunuri 
(1) Locul achizi�iei intracomunitare de bunuri se consider� a fi locul 

unde se g�sesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau 
transportul bunurilor. 

[...]”. 
 
Conform acestor prevederi legale, în situa�ia achizi�iei intracomunitare de 

bunuri, locul achizi�iei este locul unde se g�sesc bunurile în momentul în care se 
încheie expedierea sau transportul bunurilor. În cazul de fa��, întrucât societatea este 
din România �i a cump�rat bunurile din comunitate, rezult� c� din punct de vedere 
fiscal, locul achizi�iei este în considerat a fi în România. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult�, c� în perioada 
01.02.2009-31.03.2010, ................... a achizi�ionat de la furnizori din Italia 
(intracomunitar), bunuri în baza unei facturi emise de acesta (con�inând TVA 
calculat� prin aplicarea cotei de tax� pe valoarea ad�ugat� aplicabil� în �ara 
respectiv�). Contestatoarea a achitat partenerilor de afaceri din Italia TVA aferent� 
acelor facturi. 

Conform prevederilor Codului fiscal, achizi�iile intracomunitare sunt 
asimilate unor livr�ri de bunuri, iar locul livr�rii acestora este considerat a fi în 
România. 

Având în vedere cele prezentate, rezult� c� opera�iunile desf��urate de 
societate, respectiv de achizi�ie de bunuri din Italia (intracomunitare) sunt opera�iuni 
impozabile în România din punctul de vedere al TVA, deoarece constituie sau sunt 
asimilate cu o livrare de bunuri, locul de livrare fiind considerat a fi în România. 

Societatea sus�ine c� are dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de .............. întrucât pentru m�rfurile achizi�ionate dup� intrarea în UE, TVA 
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este men�ionat� pe facturi �i consider� c� nu este corect s� pl�teasc� de dou� ori TVA 
(o dat� în Italia �i înc� o dat� la vânzarea efectiv� a m�rfii), ci doar TVA la adaosul 
comercial, conform legii.  

De asemenea, afirm� c� are dreptul la deducerea acestor sume întrucât în 
momentul achizi�iei, pentru stocul de marf� adus� înaintea intr�rii în Uniunea 
European� exist� declara�ii în vam� pentru care s-a pl�tit TVA în vam�. 

Referitor la afirma�ia petentei potrivit c�reia a achitat TVA în statul 
membru al UE, unde se reg�sesc furnizorii bunurilor livrate, precum �i faptul c� nu 
datoreaz� de dou� ori TVA, facem precizarea c�, în ceea ce prive�te taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� m�rfurilor achizi�ionate dintr-un stat membru în perioada cuprins� 
între data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar 
fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea �i data la care a fost înregistrat�, 
sunt aplicabile prevederile art. 157 din Codul fiscal, unde se precizeaz� c�: 

 
Art. 157 
„Plata taxei la buget 
(1) Orice persoan� trebuie s� achite taxa de plat� organelor fiscale 

pân� la data la care are obliga�ia depunerii unuia dintre deconturile sau 
declara�iile prev�zute la art. 156^2 �i 156^3. 

(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), persoana impozabil� 
înregistrat� conform art. 153 va eviden�ia în decontul prev�zut la art. 156^2, 
atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil�, în limitele �i în condi�iile 
stabilite la art. 145 - 147^1, taxa aferent� achizi�iilor intracomunitare, bunurilor 
�i serviciilor achizi�ionate în beneficiul s�u, pentru care respectiva persoan� este 
obligat� la plata taxei, în condi�iile art. 150 alin. (2) - (6).” 

 
Din aceste texte lege rezult� c� taxa aferent� achizi�iilor intracomunitare se 

înregistreaz� în decontul de TVA �i implicit �i în eviden�a contabil�, atât ca tax� 
colectat�, cât �i ca tax� deductibil�. A�a cum am demonstrat anterior, opera�iunea este 
impozabil� în România, iar înregistrarea contabil� este:  

4426 „TVA deductibil�” = 4427 „TVA colectat�”. 
Societatea a achitat înainte de a deveni pl�titoare de TVA, taxa pe valoarea 

ad�ugat� furnizorului str�in, deci statului în care se afla acel furnizor, iar aceast� 
situa�ie s-a datorat faptului c� la momentul achizi�iei pentru ................... opera�iunea 
era scutit� de TVA în România, întrucât societatea în mod nelegal nu era înregistrat� 
în scopuri de TVA �i nu de�inea un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil pe 
care s�-l transmit� furnizorului din comunitate, opera�iunea fiind taxabil� în acel stat.  

Faptul c� societatea a achitat TVA furnizorului str�in, nu înseamn� c� îi d� 
dreptul la deducerea TVA în România a acelei sume achitate în statul respectiv, 
contribuabilul având dreptul la deducere doar a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
opera�iunilor impozabile în România �i nu în alte state membre ale Uniunii Europene. 

Aceste aspecte rezult� �i din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 35 
din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului �i con�inutului formularului (300) 
"Decont de tax� pe valoarea ad�ugat�", unde la „Instruc�iunile pentru completarea 
formularului (300) Decont de tax� pe valoarea ad�ugat�” privind modul de 
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completare a sec�iunii „Taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� - Achizi�ii 
intracomunitare de bunuri �i alte achizi�ii impozabile în România” se precizeaz� 
c� în decontul de TVA se cuprinde doar TVA aferent� achizi�iilor intracomunitare de 
bunuri taxabile în România. 
___________________________________________________________________________ 
| TAXA PE VALOAREA AD�UGAT� DEDUCTIBIL�                               - lei -  | 
|______________________________________________________________________________| 
|     Denumire indicatori                                     Valoare     TVA  | 
|______________________________________________________________________________| 
| ACHIZI�II INTRACOMUNITARE DE BUNURI �I ALTE ACHIZI�II IMPOZABILE ÎN ROMÂNIA  | 
|______________________________________________________________________________| 
|13 | Achizi�ii intracomunitare de bunuri destinate         |         |        | 
|   | revânz�rii                                            |         |        | 
|___|_______________________________________________________|_________|________| 
|14 | Achizi�ii intracomunitare de bunuri pentru nevoile    |         |        | 
|   | firmei                                                |         |        | 
|___|_______________________________________________________|_________|________| 
|15 | Bunuri �i servicii achizi�ionate, pentru care         |         |        | 
|   | cump�r�torul este obligat la plata TVA                |         |        | 
|___|_______________________________________________________|_________|________| 
|16 | SUBTOTAL TAX� DEDUCTIBIL� (rd. 13 + rd. 14 + rd. 15)  |         |        | 
|___|_______________________________________________________|_________|________| 
|17 | TAX� DEDUS� CONFORM ART. 145 SAU 147                  |         |        | 
|___|_______________________________________________________|_________|________| 

• Conform prevederilor art. 147^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 
 
„Dreptul de deducere exercitat prin decontul de tax� 
(1) Orice persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA, 

conform art. 153, are dreptul s� scad� din valoarea total� a taxei colectate, 
pentru o perioad� fiscal�, valoarea total� a taxei pentru care, în aceea�i 
perioad�, a luat na�tere �i poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 
145 - 147.” 

 
Din prevederile legale men�ionate se re�ine c� persoanele impozabile au 

dreptul s�-�i exercite deducerea doar a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor 
intracomunitare care au fost impozitate în România, contribuabilii neavând dreptul 
s�-�i deduc� (s�-�i recupereze) taxa pe valoarea ad�ugat� pl�tit� unui alt stat membru 
din taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în România, aceasta fiind un impozit 
apar�inând acelui stat. 

 
Cu privire la regimul taxei pe valoarea ad�ugat� achitat� în alt stat 

membru, sunt aplicabile prevederile Directivei 2008/9/CE Directivei 2008/9/CE 
din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe 
valoare ad�ugat�, prev�zut� în Directiva 2006/112/CE, c�tre persoane impozabile 
stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia de�ine 

declara�ii vamale pentru m�rfurile achitate înainte de intrarea în UE, preciz�m c� 
petenta nu anexeaz� la contesta�ia formulat� nici un document din care s� rezulte c� 
de�ine în stoc la data de 01.02.2009, de când ar fi trebuit s� se înregistreze în scopuri 
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de TVA, m�rfuri achizi�ionate pân� la data de 01.01.2007 (înainte de data ader�rii 
României la UE), pentru care a achitat TVA în vam�, în baza declara�iilor vamale.  

 
• Conform prevederilor art. 206 alin. 1 lit. d din OG 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
ART. 206 
„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
[…] 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
[…]”. 
 

• De asemenea, conform prevederilor art. 65 alin. 1 din OG 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare:  

 
„Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 
Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, faptul c� societatea a 

dedus TVA achitat� în statul membru al UE, aferent� m�rfurilor achizi�ionate de la 
partenerii de afaceri din Italia, în condi�iile în care opera�iunea este impozabil� în 
România, precum �i faptul c� nu face dovada cu documente din care s� rezulte c� are 
drept de deducere a TVA aferent stocului de marf�, urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia formulat� cu privire la suma 
de .............., reprezentând TVA respins� la rambursare. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 126, art. 130^1, art. 132^1art. 146, art. 147^1, art. 152 alin. (6) �i (9), 
art. 153, art. 157, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� analizei, pct. 46  alin. (1) �i (4), 
pct. 62  alin. (4) �i (5)din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aprobate prin  
Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004, Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 35 
din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului �i con�inutului formularului (300) 
"Decont de tax� pe valoarea ad�ugat�", art. 65 alin. 1, art. 206 alin. 1 lit. d din OG 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 216 din Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se: 

                                   
 

DECIDE: 
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1. Respingerea contesta�iei formulate de ................... din ora�ul Siret, 

împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..................., înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� sub nr. ..................., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
..................., cu privire la suma de .............., reprezentând TVA respins� la 
rambursare, ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
DIRECTOR  EXECUTIV, 
…………….. 


