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DECIZIA nr.31/14.05.2008 
privind solu�ionarea contesta�iilor formulate de 

S.C. CONSTANTA SA MEDGIDIA 
înregistrate la D.G.F.P. Constan�a sub nr………/25.08.2004 �i 

nr………/15.04.2008 
 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 

Constan�a a fost sesizat de c�tre administratorul societ��ii 
CONSTANTA SA, cu sediul în Medgidia, str…………… nr……, jud.Constan�a, 
CUI ………………, prin adresa înregistrat� sub nr…………/04.02.2008 cu 
privire la reluarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei 
formulate de societate �i înregistrat� la  D.G.F.P. Constan�a sub 
nr…………/25.08.2004.  

Solicitarea contestatarei a avut în vedere solu�ia pronun�at� 
de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a 
prin Decizia nr.129/15.09.2004 prin care s-a dispus suspendarea 
solu�ion�rii contesta�iei formulate împotriva Procesului verbal 
nr…………/26.07.2004, încheiat de organele de control din cadrul DCF 
Constan�a, pân� la solu�ionarea sesiz�rii penale nr…………/27.07.2004 
a DCF Constan�a transmis� I.P.J. Constan�a.   

Fa�� de Rezolu�ia Parchetului de pe lâng� Tribunalul Constan�a 
cu nr………/P/2004 din data de 02.04.2007 prin care s-a dispus 
scoaterea de sub urm�rire penal� sub aspectul s�vâr�irii 
infrac�iunilor prev�zute de dispozi�iile art.13, din Legea 
nr.87/1994, cu aplicarea art.13 din Codul de procedur� fiscal�, 
art.265 pct.2, art.266 pct.3 �i art.276 lit.a) din Legea 31/1990 a 
învinuitului C…………… F…………, întrucât în cauz�, faptele nu exist�, 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a 
urmeaz� s� analizeze pe fond contesta�ia petentei.  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin 
Procesul verbal nr………… întocmit în data de 26.07.2004 de c�tre 
reprezentan�ii S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a, 
constând în stabilirea de obliga�ii bugetare în cuantum total de 
…………… lei,fiind compus� din: 

�   …………… lei T.V.A.; 
�   …………… lei major�ri de întârziere aferente; 
�   …………… lei dobânzi aferente; 
�   …………… lei penalit��i de întârziere aferente.  

  

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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În baza constat�rilor consemnate în actul de control, a fost 
întocmit titlul de crean�� constând în Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr………… din 11.03.2008, împotriva c�ruia petenta �i-a 
exercitat calea de atac prin adresa nr………… din 11.04.2008, 
înregistrat� la SAF - AIF Constan�a sub nr………… din 15.04.2008 �i 
la DGFP Constan�a sub nr…………/15.04.2008. 

 Contesta�ia este semnat� de reprezentan�ii legali ai 
societ��ii, potrivit prevederilor art.206 lit.e) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat� �i a 
fost depus� în termenul prev�zut la art.207(1) din acela�i act 
normativ. 

Astfel, actul atacat a fost semnat în data de 23.07.2004 iar 
contesta�ia a fost depus� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a fiind 
înregistrat� sub nr………… din 19.08.2004. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.205 �i 209(1) din O.G. 
nr.92/2003 republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are 
competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia 
legal�. 

 
I. Prin adresa nr……… din 19.08.2004 înregistrat� la S.A.F. - 

A.C.F. Constan�a sub nr………… din 19.08.2004, �i nr…………/15.04.2008, 
reprezentan�ii societ��ii contest� constat�rile �i debitele 
stabilite în Procesul verbal din 22.07.2004 în cuantum total de 
…………… lei, constând în T.V.A. �i accesorii aferente, invocând 
urm�toarele motive: 

 
1. Referitor la constat�rile privind factura nr………… emis� de 

S.C. A…………… SRL,  pe care petenta, ca �i beneficiar,  a primit-o 
în data de 30.09.2002, înregistrând-o în contabilitate în aceea�i 
zi: 

Societatea critic� aprecierea organului de control conform 
c�reia deducerea TVA la beneficiar (S.C. CONSTANTA SA) s-a operat 
înaintea colect�rii TVA la furnizorul S.C. A…………… SRL, sus�inând 
c� nu a f�cut altceva decât s� respecte prevederile legale 
referitoare la data de înregistrare a documentelor în 
contabilitate, neavând nici o vin� c� furnizorul a înregistrat 
factura în data de 07.10.2002. 

 
2. Referitor la factura nr…………: 
S.C. CONSTANTA S.A. sus�ine c� aceast� factur� este emis� �i 

expediat� de S.C. A…………… SRL în data de 29.11.2002 �i nu în data 
de 03.12.2004, cum sus�ine organul de control. Dovada acestui fapt 
sunt înregistr�rile cronologice în jurnalul de cump�r�ri, în nota 
contabil� nr.6 din 29.11.2002, în balan�a de verificare a lunii 
noiembrie 2002, cît �i în decontul de TVA aferent lunii noiembrie 
2002.   
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Din aceste motive, petenta consider� c� înregistrarea acestei 
facturi în eviden�a contabil� a lunii decembrie 2002 de c�tre 
furnizor nu poate fi imputabil� beneficiarului. 

 
3.Referitor la factura nr…………: 
Petenta sus�ine c� factura este emis� de furnizorul S.C. 

A…………… SRL în data de 26.02.2003 dat� la care a înregistrat în 
eviden�a contabil� �i decontul aferent lunii februarie 2003. Din 
aceste motive, consider� c� nu este r�spunz�toare pentru faptul c� 
furnizorul a înregistrat aceast� factur� la data de 01.03.2003. 

Fa�� de cele prezentate petenta contest� m�sura de stabilire 
în sarcina sa a urm�toarelor sume: 

� …………… lei- major�ri de întârziere; 
� …………… lei- dobânzi; 
� …………… lei - penalit��i de întârziere, considerându-le ca 

efect al unor constat�ri  nereale, neîntemeiate �i nelegale fa�� 
de prevederile Legii nr.345/2002 privind TVA. 

 
4.Referitor la punctul II din procesul verbal privind 

justificarea cheltuielilor cu aprovizionarea cu carburan�i:  
Fa�� de constat�rile organului de control conform c�rora 

bonurile de achizi�ie pentru carburan�ii auto nu au înscris 
num�rul de înmatriculare a autovehiculului, neîndeplinind 
condi�iile legale de deducere a TVA aferente, petenta face 
precizarea c� examinarea acestor bonuri s-a efectuat f�r� prezen�a 
reprezentan�ilor societ��ii. 

Constat�rile unilaterale, în opinia petentei, nu reflect� 
realitatea, bonurile în discu�ie având toate datele prev�zute de 
lege. 

În ce prive�te consumul carburan�ilor aproviziona�i cu aceste 
bonuri, petenta eviden�iaz� dou� modalit��i: 

-Consum propriu pentru vehiculele care ridic� marfa �i pentru 
vehiculele aprovizionate de vehiculul care face cump�rarea 
carburantului. 

-Carburan�i pentru consum tehnologic justificat cu bonuri de 
consum operate în gestiunea magaziei, necesare opera�iunilor de 
degresare a unor componente metalice ale instala�iilor în montaj, 
înc�lzirea spa�iilor de produc�ie �i a dormitoarelor salaria�ilor 
caza�i în spa�iile societ��ii. 

Petenta sus�ine c� la aprecierea consumului de carburant, 
inspectorii nu au avut în vedere documentele justificative în 
acest sens: bonuri de consum, fi�ele de urm�rire a reparti�iei �i 
consumului de carburan�i, foi de parcurs cu destina�iile acoperite 
de autovehicule. 

Din aceste motive societatea consider� ca neîntemeiat� 
excluderea de la deducere a TVA în sum� de …………… lei contestând �i 
accesoriile aferente, stabilite de control: 

� …………… lei – major�ri de întârziere; 
� …………… lei – dobânzi; 
� …………… lei - penalit��i de întârziere. 
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5. Referitor la punctul III din Procesul verbal: 
Pentru facturile nr…………/28.03.2003 �i nr…………/01.04.2003 emise 

de S.C. M…………… SRL Bucure�ti �i factura nr…………/04.04.2003 emis� de 
S.C. S…………… SRL Bucure�ti, petenta sus�ine c� în conformitate cu 
prevederile Legii nr.345/2002 privind TVA, nu avea obliga�ia 
prezent�rii documentului care atest� calitatea de pl�titor TVA a 
furnizorului. 

Considerând c� are dreptul la deducerea TVA aferente 
facturilor mai sus men�ionate, petenta contest� TVA de plat� 
stabilit� suplimentar  de control, în sum� de …………… lei �i 
accesorii în sum� de …………… lei. 

 
6.Referitor la factura nr…………/31.12.2002: 
Societatea acuz� organul de control de neîn�elegerea 

specificului produc�iei în sectorul construc�ii montaj, fapt ce a 
avut ca �i consecin�� nerecunoa�terea ca deductibil� a facturii 
nr…………/31.12.2002 emis� de S.C. K…………… SRL (un subcontractor la 
S.C. CONSTANTA SA), pe motiv ca nu are anexate situa�ii de lucr�ri 
sau proces verbal de recep�ie. 

Din aceste motive, contest� TVA de plat� în sum� de ………… lei, 
stabilit� de organul de control, precum �i accesorii calculate: 
dobînzi în sum� de ………… lei �i penalit��i de întârziere în sum� de 
………… lei. 

  
II. Procesul verbal nr………… încheiat în data de 26.07.2004 de 

reprezentan�ii S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a a 
avut ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate de Inspectoratul 
de Poli�ie al jud.Constan�a prin adresa nr…………/12.11.2003, 
înregistrat� la D.G.F.P. sub nr………/12.11.2003 iar la D.C.F. 
Constan�a sub nr…………/12.11.2003. 

Urmare verific�rii prin sondaj a documentelor tehnico-
operative �i de eviden�� contabil� aferente anilor 2000-2003 
precum �i a verific�rii prin încruci�are a modului de înregistrare 
a facturilor fiscale emise de furnizorii de materiale �i de 
servicii prestate c�tre societate, s-au constatat urm�toarele: 

 
1. Facturile fiscale nr………/07.10.2002, nr………/03.12.2002 �i 

nr………/01.03.2003, emise de S.C. A…………… SRL au fost Înregistrate în 
eviden�a contabil� a beneficiarului S.C. CONSTANTA SA înainte de 
data emiterii lor. 

Reiese c� societatea beneficiar� a dedus TVA înainte de data 
colect�rii aceleia�i taxe de c�tre furnizor, prejudiciind bugetul 
pe termen de câte o lun� pentru fiecare dintre facturi. 

Din aceste motive, organul de control a calculat major�ri de 
întârziere �i dobânzi în sum� de ………… lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ………… lei. 

 
2. Cu privire la justificarea cheltuielilor privind 

carburan�ii: 
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Din verific�rile efectuate s-a constatat faptul c� S.C. 
CONSTANTA SA a înregistrat în eviden�a contabil� bonuri fiscale de 
achizi�ie carburan�i auto, f�r� a avea înscris num�rul de 
înmatriculare al autovehiculului pe acestea. 

Invocând prevederile HG nr.598/2002 organul de control a 
respins la deducere TVA aferent� acestor bonuri, în sum� de …………… 
lei, pentru care s-au calculat major�ri �i dobînzi în sum� de 
…………… lei �i penalit��i în sum� de …………… lei. 

 
3. Cu privire la aprovizionarea cu materiale �i/sau prest�ri 

de servicii de la firmele S.C. M…………… SRL �i S.C. S…………… SRL, 
ambele din Bucure�ti: 

Solicitând verificarea încruci�at� a facturilor BACR 
nr…………/28.03.2003 �i BACR nr…………/01.04.2003, emise de S.C. M…………… 
SRL �i a facturii nr…………/04.04.2003, emis� de S.C. S…………… SRL, 
organul de control a primit de la DGFP Bucure�ti informa�ia c� 
S.C. S…………… SRL nu figureaz� în baza de date la „cod fiscal”. 

Pân� la încheierea controlului nu s-a primit r�spuns cu 
privire la situa�ia S.C. M…………… SRL Bucure�ti. 

Considerând c� facturile mai sus men�ionate nu îndeplinesc 
condi�iile legale de înregistrare în contabilitate, organul de 
control stabile�te c� societatea a dedus eronat TVA aferent�, fapt 
pentru care datoreaz� bugetului suma de ………… lei inclusiv dobânzi 
de ………… lei �i penalit��i de întârziere de ………… lei. 

 
4. Referitor la factura nr…………/31.12.2002: 
Conform constat�rilor organului de control în luna decembrie 

2002 societatea a înregistrat în contabilitate factura mai sus 
men�ionat�, emis� de S.C. K…………… SRL, pentru valoarea total� de 
…………… lei, din care TVA de …………… lei, f�r� a se preciza num�rul �i 
data contractului, f�r� a se fi anexat situa�ia de lucr�ri sau 
procesul verbal de recep�ie. 

Din aceste motive, societatea nu poate justifica valoarea 
serviciilor prestate de S.C. K…………… SRL neexistând certitudinea 
îndeplinirii condi�iilor de deducere prev�zute de lege. 

Organul de control stabile�te c� TVA de plat� suma de …………… 
lei pentru care calculeaz� accesorii: dobânzi în sum� de ………… lei 
�i penalit��i de întârziere în sum� de ………… lei. 

           
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organului de control, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
Spe�a supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea  

stabilirii în sarcina societ��ii CONSTANTA SA Medgidia a 
obliga�iilor bugetare în cuantum total de …………… lei. 

 
Termenul de solu�ionare a fost întrerupt prin adresa 

nr…………/05.02.2008, transmis� Serviciului Administrativ-arhiv�; 
adresa nr…………/20.02.2008, transmisa c�tre Parchetul de pe lâng� 
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Tribunalul Constan�a, adresa nr………… din 29.02.2008 transmis� c�tre 
SAF - AIF Constan�a. 

 

1. Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ………… lei, 
reprezentând major�ri de întârziere �i dobânzi în sum� de ………… lei 
�i penalit��i de întârziere în sum� de ………… lei: 

În fapt, prin procesul verbal încheiat la data de 02.03.2004, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea A…………… 
SRL, în calitate de de furnizor de diverse m�rfuri (�eav�, coturi, 
reduc�ii, flanse etc.), în perioada 07.10.2002-04.07.2003, a emis 
facturi c�tre beneficiarul S.C. CONSTANTA SA, acestea fiind 
înregistrate în eviden�a contabil� a beneficiarului, astfel: 

-factura fiscal� nr…………/07.10.2002, emis� de S.C. A…………… SRL 
pentru suma total� de ………… lei, din care TVA în sum� de ………… lei, 
a fost înregistrat� la data de 30.09.2002; 

-factura fiscal� nr…………/03.12.2002, emis� de S.C. A…………… SRL 
pentru suma total� de ………… lei, din care TVA în sum� de ………… lei, 
a fost înregistrat� la data de 29.11.2002; 

-factura fiscal� nr…………/01.03.2003, emis� de S.C. A…………… SRL 
pentru suma total� de ………… lei, din care TVA în sum� de ………… lei, 
a fost înregistrat� la data de 26.02.2003; 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� petenta a 
înc�lcat prevederile art.62, alin.2, din HG nr.598/2002 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.345/2002, motiv pentru 
care, în baza art.33 din Legea 345/2002, coroborat cu art.1 din 
H.G. nr.874/2002, H.G. NR.1513/2002, art.13.1 din OG nr.26/2001 �i 
art.14 din O.G. nr.61/2002, au stabilit c� societatea datoreaz� 
major�ri, dobânzi �i penalitâ�i de întârziere aferente TVA, în 
sum� total� de ………… lei.  

Petenta contest� aceast� sum�, motivând c� facturile în cauz� 
au fost înregistrate la data la care au fost emise, depunând în 
acest sens la dosarul contesta�iei, copii dup� documentele 
respective. 

 
În drept, Legea nr.345/2002, privind taxa pe valoarea 

ad�ugat�, la art.22 (1), prevede: 
    „(1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa 
pe valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�”. 

Iar art.62 (2) din Hot�rârea Nr.598 din 13 iunie 2002, pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, se precizeaz�: 
  (2)” Dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
înscrise în documentele pentru achizi�ii de bunuri �i/sau de 
servicii se exercit� în func�ie de data facturii fiscale sau a 
altui document legal, dac� acesta s-a primit pân� la data 
depunerii decontului taxei pe valoarea ad�ugat�. Taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� achizi�iilor de bunuri �i sau de servicii din 
cursul unei luni calendaristice se înscrie în jurnalul pentru 
cump�r�ri �i este preluat� corespunz�tor în decontul privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�, întocmit pentru luna respectiv�. Documentele 
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de achizi�ii primite dup� data depunerii decontului întocmit 
pentru luna respectiv� se includ în deconturile întocmite pentru 
lunile urm�toare. 
 Totodat�, art.33 din Legea nr.345/2002, precizeaz�: 

     „Pentru neplata integral� sau a unei diferen�e din taxa pe 
valoarea ad�ugat� în termenul stabilit, persoanele impozabile 
datoreaz� major�ri de întârziere �i penalit��i de întârziere 
calculate conform legisla�iei privind calculul �i plata sumelor 
datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor �i taxelor”. 

 
În spe��, urmare controlului încruci�at efecuat la S.C. 

A…………… SRL, finalizat cu procesul verbal din data de 02.03.2004, a 
rezultat c� facturile în cauz�, men�ionate mai sus, au fost emise 
de c�tre furnizor la o dat� ulterioar� celei la care au fost 
înregistrate de c�tre S.C. CONSTANTA SA, în calitate de 
beneficiar. 

Astfel, rezult� c� societatea a dedus TVA înainte de data 
colect�rii aceleea�i taxe de c�tre furnizor, prejudiciind bugetul 
pe termen de câte o lun� pentru fiecare dintre facturi. 

Afirma�ia petentei potrivit c�reia, facturile respective au 
fost înregistrate la data la care au fost emise, nu este probat� cu 
documente doveditoare (din care s� rezulte data la care au fost 
primite de S.C. CONSTANTA SA). În plus, aceast� afirma�ie este 
contrazis� de constatarea organelor de inspec�ie cu privire la 
data emiterii facturilor, precizat� în procesul verbal din data de 
02.03.2004 încheiat la S.C. A…………… SRL, în acest scop.  

Din aceste motive, rezult� c� S.C. CONSTANTA SA a dedus 
nelegal taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� celor trei facturi, iar 
organul de control a procedat corect la calcularea accesoriilor în 
sum� total� de …………… lei aferente acestei taxe. 

Pe cale de consecin��, organul de solu�ionare urmeaz� s� 
decid� respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei pentru 
acest cap�t de cerere. 

 
2. Referitor la suma de ………… lei reprezentând TVA suplimentar 

de plat�, cuprins� în bonurile fiscale pentru achizi�ionarea 
carburan�ilor auto, în perioada octombrie 2002 - decembrie 2003, 
precum �i acesoriile aferente, în sum� de ………… lei, se re�ine:  

În fapt, în perioada octombrie 2002 - decembrie 2003, 
societatea a dedus TVA f�r� ca aceste bonuri s� cuprind� denumirea 
cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a autovehiculului, sau 
a fost înscris num�rul de înmatriculare a altor autoturisme care 
nu apar�in sau nu au f�cut obiectul închirierii la S.C. CONSTANTA 
SA, în aceast� perioad�. 

Organele de inspec�ie fiscal�, au constatat c� societatea a 
înc�lcat prevederile art.62, alin.1 din H.G. nr.598/2002 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, cu privire la dreptul de deducere a TVA, motiv 
pentru care a stabilit TVA suplimentar de plat� în sum� de …………… 
lei, pentru care a calculat accesorii în sum� total� de …………… lei. 
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În drept, art.62(1) hot�rârea men�ionat�, prevede: 
„(1) Documentele legale prev�zute la art.24 alin.(1) lit.a) 

din lege, în baza c�rora persoanele impozabile pot deduce taxa pe 
valoarea ad�ugat�, sunt: exemplarul original al facturii fiscale 
sau alte documente specifice aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune 
privind activitatea financiar� �i contabil� �i a normelor 
metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora sau prin 
ordine ale ministrului finan�elor publice, emise în baza Hot�rârii 
Guvernului nr.831/1997, bonurile fiscale emise de aparatele de 
marcat electronice fiscale, aprobate conform Ordonan�ei de urgen�� 
a Guvernului nr.28/1999 privind obliga�ia agen�ilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat�, 
apar�inând unit��ilor de desfacere a carburan�ilor auto, dac� sunt 
�tampilate �i au înscrise denumirea cump�r�torului �i num�rul de 
înmatriculare a autovehiculului. 

 Conform textului de lege citat, dreptul de deducere a taxei 
pe valoarea ad�ugat� înscris� în bonuri fiscale se poate exercita 
dac� sunt îndepinite cumulativ condi�iile: s� fie eliberate pentru 
achizi�ii de carburan�i auto, s� fie înscrise denumirea 
cump�r�torului, stampilate, precum �i num�rul de înmatriculare a 
autovehiculului.  

 
În spe��, din actul de control contestat, rezult� c� petenta 

a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� înscris� în bonuri fiscale f�r� 
s� fie îndeplinite condi�iile de deducere, respectiv bonurile 
fiscale în cauz�, nu aveau înscrise denumirea societ��ii, stampila 
�i nr. de înmatriculare a autovehiculului. În plus, organele de 
inspec�ie au constatat c� unele bonuri fiscale aveau înscrise 
numerele de înmatriculare ale altor autoturisme ce nu apar�in 
societ��ii �i nici nu fac obiectul unor contracte de închiriere în 
perioada verificat�.   

Fa�� de aceste constat�ri, rezult� c� organul de inspec�ie 
fiscal� a procedat corect la stabilirea sumei de …………… lei 
reprezentând TVA f�r� drept de deducere, precum �i a accesoriilor 
aferente, în sum� total� de …………… lei. 

Sus�inerile petentei potrivit c�rora a dedus corect taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� bonurilor fiscale în cauz�, întrucât 
acestea au fost pentru aprivizionarea cu carburan�i pentru consum 
tehnologic, �i pentru “vehiculele aprovizionate de vehiculul care 
face cump�rarea carburantului”, nu pot fi re�inute în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei, deoarece nu sunt probate cu documente 
doveditoare.  

În acest sens, pentru carburan�ii utiliza�i pentru “consum 
tehnologic”, documentul justificativ este factura fiscal� �i nu 
bonul fiscal eliberat de unit��ile de desfacerea carburan�ilor 
auto, în momentul aprovizion�rii autovehiculului la pomp�.   

În concluzie, având în vedere cele precizate în decizie, 
organul de solu�ionare consider� m�sura organului de control ca 
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fiind întemeiat�, urmând s� decid� respingerea ca neîntemeiat� 
legal a contesta�iei pentru acest cap�t de cerere. 

 
3. Cu privire la aprovizionarea cu materiale �i/sau prest�ri 

de servicii de la firmele S.C. M…………… SRL �i S.C. S…………… SRL 
ambele din Bucure�ti: 

În fapt, prin adresa nr…………/12.11.2003, IPJ Constan�a a 
solicitat organului de control, verificarea aprovizion�rii cu 
materiale (�eav� tras� �i materiale promo�ionale) de la cele dou� 
firme men�ionate. 

În timpul controlului, a rezultat c� S.C. CONSTANTA SA, a 
achizi�ionat materiale de la ace�ti furnizori, astfel: 

*de la S.C. M…………… SRL Bucure�ti, cod fiscal R ……………, num�r 
de înregistrare la Registrul Comer�ului J40/………/2001, facturile: 

-factura fiscal� seria BACR nr…………/28.03.2003, în valoare 
total� de ………… lei din care TVA în sum� de ………… lei; 

-factura fiscal� seria BACR nr…………/01.04.2003, în valoare 
total� de ………… lei din care TVA în sum� de ………… lei; 

*de la S.C. S…………… Bucure�ti, cod fiscal R ……………, cu factura 
fiscal� seria ………… nr…………/04.04.2003, în valoare total� de ………… 
lei din care TVA în sum� de ………… lei; 

Prin adresa nr………/31.05.2004, s-a solicitat SAF - ACF 
Bucure�ti, verificarea prin încruci�are a celor trei facturi în 
vederea stabilirii realit��ii �i înregistr�rii opera�iunilor în 
eviden�a contabil� a S.C. M…………… SRL �i a S.C. S……………. 

Prin adresa DGFP Bucure�ti cu nr…………/01.06.2004, se comunic� 
cu privire la S.C. S………………, cod fiscal ……………, c� “nu figureaz� în 
baza de date la cod fiscal”.  

Pân� la încheierea controlului, nu s-a primit r�spuns cu 
privire la S.C. M…………… SRL. 

Organul de control a stabilit c� societatea a înregistrat 
opera�iuni nereale în scopul diminu�rii taxei pe valoarea 
ad�ugat�, încadrând fapta în prevederile art.11, alin.1, lit.c) 
din Legea 87/1994, republicat� pentru combaterea evaziunii 
fiscale, r�spunz�tori fiind administratorii S.C. CONSTANTA SA. 
Prin rezolu�ia nr………/P/2004 emis� de c�tre Parchetul de pe lâng� 
Tribunalul Constan�a, se decide scoaterea de sub urm�rire penal� a 
administratorului C…………… F……………, întrucât în cauz� faptele nu 
exist�. 

Chiar dac� constat�rile organului fiscal nu se constituie în 
infrac�iuni prev�zute de Legea 87/1994 pentru combaterea evaziunii 
fiscale, r�mâne obliga�ia bugetar� referitoare la taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� facturilor mai sus men�ionate, întrucât 
societatea a dedus TVA în baza unor facturi care nu îndeplinesc 
condi�iile legale de deducure. 

Astfel, în drept, Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, cu privire la dreptul de deducere, la art.22, prevede:   
    „(1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa 
pe valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�. 
    (2) […]. 
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    (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) […]; 
    (5) Taxa pe valoarea ad�ugat� prev�zut� la alin. (4) pe care 
persoana impozabil� are dreptul s� o deduc� este: 
    a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i 
pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� 
s� îi fie prestate de c�tre o alt� persoan� impozabil� 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�; 

La art.24 din aceea�i lege, se precizeaz�: 
     „(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice 
suma taxei cu urm�toarele documente: 
     a) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. a), 
cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe 
numele s�u, de c�tre persoane impozabile înregistrate ca pl�titori 
de tax� pe valoarea ad�ugat�; 

Hot�rârea  Nr.598 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat  
la art.59, prevede: 
     „Taxa pe valoarea ad�ugat� este deductibil� la beneficiari în 
momentul în care aceasta este exigibil� la furnizori �i/sau 
prestatori, cu excep�iile prev�zute la art. 22 alin. (2) din lege. 

Iar art.62 din hot�râre, stipuleaz�: 
„(1) Documentele legale prev�zute la art. 24 alin. (1) lit. 

a) din lege, în baza c�rora persoanele impozabile pot deduce taxa 
pe valoarea ad�ugat�, sunt: exemplarul original al facturii 
fiscale sau alte documente specifice aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor 
comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a normelor 
metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora sau prin 
ordine ale ministrului finan�elor publice, emise în baza Hot�rârii 
Guvernului nr. 831/1997,[…]. 

 
În spe��, referitor la cele trei facturi fiscale emise  de 

S.C. M…………… SRL Bucure�ti �i S.C. S……………… SRL Bucure�ti, ce fac 
obiectul prezentei contesta�ii, din adresa transmis� de 
institu�iile abilitate �i invocate în cuprinsul prezentei decizii, 
precum �i dup� cum rezult� din listarea de pe site-ul Ministerului 
Finan�elor, s-a re�inut c� acestea nu apar�in societ��ilor 
furnizoare.  

Astfel, în baza de date a MF, S.C. M…………… SRL Bucure�ti,cod 
fiscal R……………, nu figureaz� în eviden�a fiscal� cu denumirea, 
codul fiscal, înscrise pe cele doua facturi, iar nr. de 
înregistrare la Rregistrul Comer�ului J40/…………/2001, figureaz� la 
alt� societate, respectiv S.C. M…………… SRL care are codul unic de 
identificare ……………. 
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S.C. S…………… SRL Bucure�ti, potrivit informa�iilor puse la 
dispozi�ie de c�tre MF: 

„Nu exista agent economic cu acest nume!” �i 
„Nu exista agent economic cu acest cod”. 
 
Având în vedere c� informa�iile furnizate de organele 

abilitate au condus la concluzia c� facturile fiscale au fost 
întocmite în fals de societ��ile furnizoare, se re�ine c� nu sunt 
îndeplinite cerin�ele impuse prin actele normative mai sus 
men�ionate pentru deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�, fiind 
imposibil� dovedirea c� livr�rile în cauz� au fost facturate de  
alte persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�. 

Referitor la sus�inerea petentei respectiv c� nu avea 
obligativitatea solicit�rii copiei de pe documentul legal care 
atest� calitatea de pl�titor TVA, prev�zut� la art.29 lit A din 
Legea nr.345/2002, se re�ine c�, din actul de control contestat, 
nu rezult� c� organele de control ar fi avut în vedere respectarea 
acestor prevederi la stabilirea obliga�iilor fiscale aferente 
celor trei facturi.  

 Potrivit argumentelor expuse, se re�ine a fi neîntemeiat� 
legal contesta�ia formulat� împotriva obliga�iilor suplimentare 
stabilite prin Procesul verbal încheiat în data de din 22.07.2004, 
reprezentând TVA de plat� în sum� de …………… lei, motiv pentru care 
aceasta urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat�.              

 
Referitor la  major�rile de întârziere în cuantum de ………… 

lei aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ………… lei: 
  
Conform principiului de drept “accesoriul urmeaz� 

principalul”, obliga�ia principal� nu poate fi separat� de 
obliga�ia accesorie, principiu care opereaz� �i în legisla�ia 
fiscal� �i se interpreteaz� în sensul c�, dac� obliga�ia 
principal� este datorat� bugetului de la data deducerii eronate, 
aceasta se datorez� împreun� cu major�rile de întârziere aferente. 

În drept, sunt aplicabile dispozi�iile art.119(1) din O.G. 
nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
potrivit c�rora: 

"Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor 
a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri 
de întârziere".   

Precum �i a dispozi�iilor art.120(1) din acela�i act 
normativ, conform c�rora:  

„ Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Deducerea necuvenit� a TVA se constituie în neachitarea la 
termen a obliga�iei bugetare. 

Pentru argumentele de fapt �i de drept expuse, se re�ine c� 
petenta datoreaz� major�ri de întârziere pentru TVA datorat� 
bugetului de stat ca urmare a deducerii eronate a acesteia, motiv 
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pentru care se va respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia 
formulat� împotriva acestor obliga�ii fiscale accesorii, în sum� 
de ………… lei. 
 

4. Cu privire la suma de …………… lei reprezentând TVA 
suplimentar de plat�, aferent� facturii fiscale nr………/31.12.2002, 
precum �i acesoriile aferente, în sum� de ………… lei, se re�ine:  

În fapt, organul de inspec�ie fiscal�, a constatat c� factura 
fiscal� nr…………/31.12.2002, emis� de c�tre S.C. K…………… SRL, a fost 
înregistrat� în eviden�a contabil� a societ��ii CONSTANTA SA, f�r� 
documente din care s� rezulte valoarea serviciilor prestate. Din 
acest motiv, la finalizarea controlului, a stabilit c� societatea 
a dedus nejustificat suma de …………… lei, reprezentând TVA înscris� 
în aceast� factur�, �i a calculat accesorii aferente.  

  
În drept, art.62 (1) din H.G. nr.598/2002,  pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�,  prevede: 

„(1) Documentele legale prev�zute la art. 24 alin. (1) lit. 
a) din lege, în baza c�rora persoanele impozabile pot deduce taxa 
pe valoarea ad�ugat�, sunt: exemplarul original al facturii 
fiscale sau alte documente specifice aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor 
comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a normelor 
metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora sau prin 
ordine ale ministrului finan�elor publice, emise în baza Hot�rârii 
Guvernului nr. 831/1997”. 

OMFP nr.29/2003 privind aplicarea prevederilor HG 831/1997, 
la art.3, alin.(4), precizeaz�:  

„(4) Pe facturile fiscale care se utilizeaz� pentru prest�ri 
de servicii se vor men�iona, în mod expres, num�rul �i data 
contractului, respectiv ale comenzii, în cazul prest�rilor de 
servicii ocazionale care nu au la baz� un contract. 

Totodat�, art.22 (4) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, precizeaz�:   

  „(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;” 

Iar alin.(6), stipuleaz�: 
„(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. 
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 Din coroborarea textelor de lege citate, rezult� c� dreptul 
de deducere al taxei pe valoarea ad�ugat�, se poate exercita în 
situa�ia în care sunt îndeplinite cerin�ele precizate de lege. 

 
În spe��, se re�ine c� societatea CONSTANTA SA, a dedus taxa 

pe valoarea ad�ugat� aferent� facturii fiscale nr…………/31.12.2002, 
f�r� a putea justifica acest drept. 

Astfel, pe factura fiscal� în cauz�, aprobat� prin Hot�rârea 
Guvernului nr.831/1997, nu s-au men�ionat, num�rul �i data 
contractului, sau al comenzii, în cazul prest�rilor de servicii 
ocazionale care nu au la baz� un contract, condi�ie obligatorie, 
prev�zut� în mod expres, de OMFP nr.29/2003 privind aplicarea 
prevederilor HG 831/1997, la art.3, alin.(4). 

Petenta justific� realitatea execut�rii acestor lucr�ri în 
scopul  realiz�rii opera�iunilor sale taxabile, depunând drept 
prob� la dosarul cauzei, contractul nr…………/17.09.2002, prin care 
S.C. K…………… SRL, pune la dispozi�ia firmei S.C. CONSTANTA SA, 
personal muncitor de construc�ii metalice, f�r� s� prezinte �i 
documente din care s� rezulte ce lucr�ri au fost executate �i care 
este valoarea lor, respectiv situa�ii de lucr�ri, devize, sau alte 
documente care s� demonstreze realitatea acestor opera�iuni.  

Argumentele petentei cu privire la specificul produc�iei în 
sectorul construc�ii-montaj, a rolului antreprenorului general, 
precum �i a rela�iilor contractuale cu firma I………… Bucure�ti, 
precum �i factul c� exist� eviden�e proprii a celor dou� firme, 
respectiv S.C. K…………… SRL �i S.C. CONSTANTA SRL, nu sunt în m�sur� 
de a justifica legal dreptul de deducere al TVA înscris în fatura 
fiscal� nr…………/31.12.2002. 

În concluzie, fa�� de cele men�ionate în prezenta decizie, 
precum �i din coroborarea textelor de lege men�ionate, se re�ine 
c� petenta nu are drept de deducere a TVA aferent� facturii 
fiscale nr…………/31.12.2002, motiv pentru care organul de 
solu�ionare contesta�ii, urmeaz� s� decid� respingerea ca 
neîntemeiat� legal a contesta�iei pentru cap�tul de cerere privind 
suma de ………… lei.  

 
Referitor la  major�rile de întârziere în cuantum de ………… 

lei aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ………… lei: 
  
Conform principiului de drept “accesoriul urmeaz� 

principalul”, obliga�ia principal� nu poate fi separat� de 
obliga�ia accesorie, principiu care opereaz� �i în legisla�ia 
fiscal� �i se interpreteaz� în sensul c�, dac� obliga�ia 
principal� este datorat� bugetului de la data deducerii eronate, 
aceasta se datorez� împreun� cu major�rile de întârziere aferente. 

În drept, sunt aplicabile dispozi�iile art.119(1) din O.G. 
nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
potrivit c�rora: 

"Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor 
a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri 
de întârziere".   
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Precum �i a dispozi�iilor art.120 (1) din acela�i act 
normativ, conform c�rora:  

„ Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Deducerea necuvenit� a TVA se constituie în neachitarea la 
termen a obliga�iei bugetare. 

Pentru argumentele de fapt �i de drept expuse, se re�ine c� 
petenta datoreaz� major�ri de întârziere pentru TVA datorat� 
bugetului de stat ca urmare a deducerii eronate a acesteia, motiv 
pentru care se va respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia 
formulat� împotriva acestor obliga�ii fiscale accesorii, în sum� 
de ………… lei. 
 

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.209 �i 216 
alin.(1), din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� în data de 31.07.2007, se     
 

                    DECIDE: 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate 
de SC. CONSTANTA SA, împotriva deciziei de impunere 
nr…………/11.03.2008 �i a Procesului verbal din data de 22.07.2004 
pentru suma total� de  …………… lei,fiind compus� din: 

�   …………… lei T.V.A.; 
�   …………… lei major�ri de întârziere aferente; 
�   …………… lei dobânzi aferente; 
�   …………… lei penalit��i de întârziere aferente.  

 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în 

conformitate cu prevederile art.218 alin.2 din O.G. 
nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat� în 
31.07.2007 �i ale art.11 (1) din Legea nr.554/02.12.2004 a 
contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacat� în 
termen de 6 luni de la data primirii, la instan�a de contencios 
administrativ competent� din cadrul Tribunalului Constan�a. 
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