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DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
COMPARTIMENTUL SOLU�IONARE CONTESTA�II 
 
 
 

DECIZIA NR. 
 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC SRL , înregistrat� la Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice sub nr. 
 
 
 
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� suma de lei, reprezentînd: 
 - lei – diferen�� TVA; 
 -   lei – dobînzi aferente diferen�� TVA; 
 -  lei - penalit��i aferente diferen�� TVA. 
 Suma de  lei a fost stabilit� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr., întocmit� de organele de inspec�ie 
fiscal�, din cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal�, avînd la baz� constat�rile cuprinse în 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr.. 
 Împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. SC SRL formuleaz� �i depune contesta�iei la DGFP , 
înregistrat� sub nr.. Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.177 (1) 
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 Constatînd c�, în spe��, sînt îndeplinite dispozi�iile art.175 �i 179, alin.1, lit.a) 
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Compartimentul 
Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice , este legal 
învestit s� se pronun�e asupra contesta�iei formulat� de SC SRL. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� SC  SRL apreciaz� c�, i s-a calculat nelegal TVA 
de plat�, în sum� de  lei, dobînzi, în sum� de  lei �i penalit��i, în sum� de  lei, aferente 
facturii nr., în valoare total� de  lei, pentru nede�inerea copiei de pe declara�ia vamal� 
de export din care s� rezulte c� a primit liber de vam�  pentru a beneficia de scutirea 
pentru TVA-ul aferent acestei facturi. 
 Contestatorul invoc� faptul c�, avînd unele probleme cu partenerul de afaceri, 
acesta a refuzat s�-i înmîneze documentele vamale respective. Ulterior ob�ine 
documentele respective, pe care sus�ine c� le anexeaz� la contesta�ie. 
 
 II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. organele de inspec�ie fiscal�, din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice , Activitatea de inspec�ie fiscal�, au stabilit debite suplimentare în 
baza urm�toarelor constat�ri din raportul de inspec�ie fiscal�: 
  
 Verificarea a vizat perioada 01.07.2002 – 28.02.2006. 
 
 Organul de inspec�ie fiscal� a constatat c�, pentru marfa livrat� la export în 
comision, conform facturii nr. X  SC SRL nu de�ine documente ce stau la baza scutirii 
de TVA, conform prevederilor Ordinului nr.1846/2003 pentru aprobarea Instruc�iunilor 
de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea ad�ugat� pentru activit��ile prev�zute la 
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art.143, alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv copie de pe 
declara�ia vamal� de export din care s� rezulte c� s-a acordat liber de vam�. 
 În aceste condi�ii, se pierde dreptul de scutire de TVA aferent� facturii nr. X  
stabilindu-se ca obliga�ie de plat� TVA, în sum� de lei, pentru care s-au calculat 
dobînzi, în sum� de  lei �i penalit��i de întîrziere, în sum� de  lei. 
  
 III. Luînd în considerare constat�rile organului de control, motivele invocare de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i reglement�rile legale 
în vigoare se re�in urm�toarele: 
 
  În fapt, în luna februarie 2005 SC  SRL livreaz� marf� la export în comision cu 
factura nr. X , în valoare de  lei, obiectul livr�rii fiind „casa din lemn”. 
 Pentru justificarea scutirii de TVA, în ceea ce prive�te activitatea de export în 
comision, conform Ordinului nr.1846/2003, comitentul – SC  SRL, trebuie s� de�in� 
urm�toarele documente: contractul încheiat cu comisionarul, din care s� rezulte 
cantit��ile de bunuri, precum �i data la care trebuie efectuat exportul; copie de pe 
declara�ia vamal� de export din care s� rezulte c� s-a acordat liberul de vam�, 
conform reglemet�rilor legale în vigoare, precum �i lista anex� la declara�ia vamal� în 
care comisionarul a înscris denumirea comitentului; factura fiscal� emis� de comitent 
c�tre comisionar. 
 La data efectu�rii inspec�iei fiscale, pentru justificarea scutirii de TVA, 
contestatorul nu a prezentat organelor de inspec�ie fiscal� copie de pe declara�ia 
vamal� de export din care s� rezulte c� s-a acordat liber de vam�.  
 Ulterior, prin contesta�ia formulat� contestatorul sus�ine c� a ob�inut 
documentele necesare justific�rii scutirii de TVA, pe care men�ioneaz� c� le 
anexeaz� la dosarul contesta�iei, respectiv: copie declara�ie vamal� nr.; copie Invoice 
din 22.02.2005; copie certificat de circula�ie m�rfuri . 
 Din analiza dosarului contesta�iei, organele de solu�ionare a contesta�iei au 
constatat c�, la dosarul cauzei nu se reg�se�te nici un document din cele sus�inute 
de contestator c� ar fi anexate la dosarul contesta�iei. 
 Ca urmare, Compartimentul de Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice , solicit� contestatorului, prin adresa nr., transmiterea 
de documente care vin în sprijinul sus�inerii contesta�iei, inclusiv copia de pe 
declara�ia vamal� de export �i copia de pe factura nr.X . 
 Adresa nr. este primit� de contestator în data de 24.01.2007, conform 
confirm�rii de primire nr.R9122/23.01.2007, îns� pîn� la data emiterii prezentei decizii 
contestatorul nu a dat curs solicit�rii Compartimentului Solu�ion�rii Contesta�ii. 
 
 În drept, pentru cauza supus� solu�ion�rii sînt aplicabile prevederile Ordinului 
nr.1846/2003 pentru aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirilor de taxa pe 
valoarea ad�ugat� pentru activit��ile prev�zute la art.143, alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, art.2:   
    „(4) Pentru exportul realizat prin comisionari care ac�ioneaz� în nume propriu, dar 
în contul unui comitent din �ar�, scutirea de taxa pe valoarea ad�ugat� se aplic� atît 
de c�tre comisionar, cît �i de c�tre comitent.[…] Comitentul justific� scutirea cu 
urm�toarele documente: 
    a) contractul încheiat cu comisionarul, din care s� rezulte cantit��ile de bunuri, 
precum �i data la care trebuie efectuat exportul; 
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    b) copia de pe declara�ia vamal� de export pentru care autoritatea vamal� a 
acordat liberul de vam� �i copia de pe lista-anexa la declara�ia vamal�, în care 
comisionarul a înscris denumirea comitentului. Aceste documente sînt prezentate 
obligatoriu la termenele prev�zute în contract pentru efectuarea exportului. Scutirea 
cu drept de deducere se aplic� �i în perioada în care comitentul nu este în posesia 
copiei de pe declara�ia vamal� de export; 
    c) factura fiscala emis� de comitent c�tre comisionar.” 
 
 În contextul celor de mai sus, întrucît contestatorul nu a depus documente 
legale care s� justifice scutirea de taxa pe valoarea ad�ugat�, conform prevederilor 
legale men�ionate mai sus, contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca nemotivat�. 
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 
art.183 �i art.186 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
coroborate cu prevederile OMFP nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
se 
 
 

D E C I D E 
 
 
 Respingerea contesta�iei formulat� de SC SRL, ca nemotivat�, pentru suma de  
lei, reprezentînd: 
 -  lei – diferen�� TVA; 
 -   lei – dobînzi aferente diferen�� TVA; 
 - lei - penalit��i aferente diferen�� TVA. 
 
 
 


