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DECIZIA nr.27/06.05.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 

 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei 

Generale a Finan�elor Publice Constan�a a fost sesizat de S.A.F.-
A.I.F. Constan�a, prin adresa nr…………/15.04.2008, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a sub 
nr…………/15.04.2008, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constan�a Str…………… nr……, CIF 
RO……………. 

Obiectul contesta�iei îl constituie m�sura dispus� prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr…………/27.02.2008, constând în TVA în sum� 
…………… lei, �i accesoriile aferente în sum� de …………… lei, obliga�ii 
rezultate urmare celor constatate în Raportul de inspec�ie fiscal� 
din data de 14.02.2008, acte încheiate de inspectori fiscali din 
cadrul S.A.F. - A.I.F. Constan�a. 

Contesta�ia este semnat� de c�tre reprezentantul legal al 
societ��ii respectiv administratorul societ��ii în persoana d.lui 
G…………… O……………, fiind îndeplinite astfel dispozi�iile art.206 
lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat �i a fost depus� în termenul prevazut la art.207(1) din 
acela�i act normativ. 

Astfel, actele atacate au fost comunicate petententei cu 
adresa nr…………/29.02.2008 prin po�t� fiind confirmat� primirea în 
data de 04.03.2008, iar contesta�ia formulat� de petent� a fost 
înregistrat� la organul fiscal competent în data de 26.03.2008. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur� prevazute la art.208 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� 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 cererea nr…………/26.03.2008, înregistrat� la S.A.F. - 
A.I.F. Constan�a sub nr…………/26.03.2008, S.C. CONSTANTA S.R.L. 
contest� Decizia de impunere nr…………/27.02.2008 privind obliga�iile 
suplimentare de plat� în sum� de ………… lei constând în TVA în sum� 
de ………… lei �i accesorii aferente în sum� de ………… lei, urmare 
constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
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14.02.2008, acte administrative fiscale întocmite de inspectorii 
fiscal din cadrul S.A.F. - A.I.F. Constan�a. 
 În sus�inerea cauzei petenta arat� c� : 
• Puctul de vedere exprimat de c�tre organul de control cu 
privire la încadrarea opera�iunii efectuate de c�tre societate cu 
privire la achizi�ia intracomunitar� a unui mijloc de transport 
nou, în prevederile art.125^1, alin.(3), lit.(b), pct.1 din Codul 
fiscal, ca fiind opera�iune impozabil� conform prevederilor 
art.126, alin.(3), lit.b), este neîntemeiat din punct de vedere 
legal din urm�toarele considerente: 

- plata TVA s-a f�cut prin decontul de TVA aferent lunii 
februarie 2007, decont care a fost corectat ulterior �i înscrierea 
taxei în decontul de TVA aferent lunii martie 2008, deoarece 
opera�iunea se încadreaz� în prevederile art.157(2) din Codul 
fiscal, în sensul c� plata TVA se efectueaz� prin decontul de TVA, 
prin eviden�ierea taxei pe valoarea ad�ugat� atât ca tax� 
colectat� cât �i ca tax� deductibil�. 

Drept urmare, m�sura dispus� de c�tre organul de control cu 
privire la colectarea taxei pe valoarea ad�ugat� în cuantum de 
………… lei, aferent� achizi�iei mijloculului fix nou, precum �i 
calcularea accesoriilor aferente în sum� de ………… lei, este 
neîntemeiat� legal.  
 

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
14.02.2008, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.F. - 
A.I.F. Constan�a au procedat la efectuarea unei inspec�ii fiscale 
par�iale privind verificarea TVA aferent� opera�iunilor 
intracomunitare efectuate de societate în trim.I 2007. 

Din verificare a rezultat faptul c�, în data de 20.03.2007 în 
baza facturii nr………… emis� de G…………… din Germania, S.C. CONSTANTA 
S.R.L. a achizi�ionat un autoturism nou în valoare de ………… euro. 
Organul de inspec�ie arat� c� petenta, în mod eronat, a 
înregistrat opera�iunea în decontul de TVA aferent lunii februarie 
2007 în baza facturii proform� nr…………/16.02.2007 emis� de firma 
din Germania, fapt� sanc�ionat� contraven�ional cu amend� de c�tre 
organul de inspec�ie. 

Organul de inspec�ie a încadrat opera�iunea în cauz� în 
dispozi�iile art.125’, alin.(3), lit.b), pct.1 din Codul fiscal �i 
a considerat-o ca fiind opera�iune impozabil� din punct de vedere 
al TVA conform dispozi�iilor art.126, alin.(3), lit.b) din acela�i 
act normativ. 

Organul de inspec�ie a constatat c� opera�iunea în cauz� a 
fost tratat� de c�tre petent� ca fiind o achizi�ie de mijloace de 
transport second-hand motiv pentru care nu a colectat TVA aferent� 
achizi�iei. Astfel, în timpul controlului, organul de control a 
procedat la colectarea TVA în sum� de ………… lei (………… euro x 3,3388 
x 19%) aferent� achizi�iei �i la calcularea major�rilor de 
întârziere aferente în sum� de …………… lei (………… lei x 295 zile x 
0.1%), pentru perioada 25.04.2007-14.02.2008. 

Pentru obliga�iile fiscale stabilite suplimentar, organul de 
inspec�ie fiscal� a emis Decizia de impunere nr…………/27.02.2008. 
 



 
Adresa: Str. I.G.Duca nr. 18, Constan�a, cod po�tal 900725 

e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
Tel./Fax: 0241/70 80 83 

3

 III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 
  

Cauza supus� solu�ion�rii prin prezenta decizie o reprezint� 
legalitatea m�surii dispuse de c�tre organul de inspec�ie fiscal� 
cu privire la colectarea TVA în cuantum de …………… lei aferent� 
achizi�iei intracomunitare de mijloace de transport noi, precum �i 
a accesoriilor aferente în cuantum de …………… lei. 

În fapt, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.F. - 
A.I.F. Constan�a au efectuat o inspec�ie fiscal� par�ial� al c�rui 
obiectiv a fost verificarea achizi�iilor intracomunitare efectuate 
de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L. în trim.I 2007. Constat�rile 
controlului au fost consemnate în Raportul de inspec�ie fiscal� 
din data de 14.02.2008. Din verificare a rezultat c� în baza 
facturii nr…………/20.03.2007 emis� de firma G…………… Germania, 
societatea a achizi�ionat un mijloc de transport nou marca BMV X 
5,3 în valoare de …………… euro, respectiv …………… lei. Societatea a 
înscris în mod eronat TVA aferent� în sum� de …………… lei în baza 
facturii proform� nr…………/16.02.2007 în decontul de TVA aferent 
lunii februarie 2007, atât ca tax� deductibil� cât �i ca tax� 
colectat� (taxare invers�). 

Organul de inspec�ie a stabilit c� opera�iunea în cauz� se 
încadreaz� în dispozi�iile art.125’, alin.(3), lit.b, pct.1 din 
Codul fiscal �i, prin urmare, aceasta constituie o opera�iune 
impozabil� conform prevederilor art.126, alin.(3), lit.b) din 
acela�i act normativ. Drept urmare, a stabilit c� societatea avea 
obliga�ia s� colecteze �i s� vireze la bugetul general consolidat 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� în cuantum de ………… lei.       
Pentru neplata la termen a taxei pe valoarea ad�ugat�, în timpul 
controlului, organul de inspec�ie fiscal� a procedat la calcularea 
accesoriilor aferente în sum� de …………… lei. Pentru m�surile 
dispuse, organul de inspec�ie fiscal� a emis Decizia de impunere 
nr………/27.02.2008. 

Petenta contest� m�sura dispus�, sus�inând c� plata taxei pe 
valoarea ad�ugat� s-a f�cut prin înscrierea acesteia în decontul 
de TVA atât ca tax� deductibil� cât �i ca tax� colectat� aplicând 
taxarea invers�, conform prevederilor art.157(2) din Codul fiscal. 

În drept, aplicabile spe�ei sunt dispozi�iile art.126 din 
L.G. nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, referitoare la opera�iuni impozabile 
potrivit c�rora;  
    „ (…) 
    (3) Sunt, deasemenea, opera�iuni impozabile �i urm�toarele 
opera�iuni efectuate cu plat�, pentru care locul este considerat a 
fi în România, potrivit art. 132^1: 
    b) o achizi�ie intracomunitar� de mijloace de transport noi, 
efectuat� de orice persoan�;(…)”, 
coroborate cu dispozi�iile art.157 din acela�i act normativ 
referitoare la plata taxei la buget, potrivit c�rora; 
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„(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 derogare 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. (1) lit. b) - g). 
  În contextul dispozi�iilor legale de mai sus se re�ine c�, 
achizi�iile intracomunitare de bunuri respectiv, mijloace de 
transport noi, sunt opera�iuni impozabile din punct de vedere al 
TVA �i c� plata acesteia la buget se realizeaz� prin decontul de 
TVA aferent perioadei fiscale pân� la data de 25 ale lunii 
urm�toare celei în care se încheie perioada fiscal� respectiv�. 

În spe�� se re�ine c�, în luna martie 2007 S.C. CONSTANTA 
S.R.L. a efectuat o achizi�ie intracomunitar� de bunuri, respectiv 
a achizi�ionat un mijloc de transport nou din Germania, opera�iune 
impozabil� din punct de vedere al TVA potrivit dispozi�iilor 
art.126 din Codul fiscal. În aceste condi�ii S.C. CONSTANTA 
S.R.L., fiind persoan� impozabil� înregistrat�, este obligat� la 
plata TVA aferent� achizi�iei intracomunitare, prin eviden�ierea 
acesteia în decontul de TVA aferent lunii martie 2007, atât ca 
tax� deductibil� cât �i ca tax� colectat� (taxare invers�).  

Prin urmare se re�ine c�, potrivit prevederilor art.157(1) 
din Codul fiscal societatea este obligat� la plata TVA în sum� de 
…………… lei dar c�, prin derogare, fiind vorba despre achizi�ii 
intracomunitare potrivit alin.2 al aceluia�i articol, plata TVA se 
face prin decontul de TVA aferent perioadei fiscale, prin 
înscrierea taxei atât ca tax� deductibil� cât �i ca tax� 
colectat�.  

Astfel, prin eviden�ierea taxei conform celor de mai sus, 
societatea a efectuat o achizi�ie intracomunitar� de bunuri în 
folosul s�u �i în calitate de cump�r�tor este obligat� la plata 
TVA (taxare invers�), în condi�iile în care furnizorul respectiv, 
A…………… din Germania,  este înregistrat în scopuri de TVA în statul 
membru din care a avut loc livrarea (document anexat la dosarul 
contesta�iei). 

Prin urmare, se re�ine c� în spe��, petenta a procedat în mod 
corect prin înregistrarea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
achizi�iei intracomunitare atât ca tax� colectat� cât �i ca tax� 
deductibil�, prin eviden�ierea acestor sume în decontul de TVA 
aferent lunii martie 2007 astfel, TVA colectat� la rd.4, care se 
refer� la achizi�ii intracomunitare de bunuri pentru care 
cump�r�torul este obligat la plata TVA (taxare invers�) �i TVA 
deductibil� la rd.14, care se refer� la achizi�ii intracomunitare 
de bunuri impozabile în România.  

Fa�� de cele prezentate se re�ine c�, opera�iunea în cauz� a 
fost tratat� de c�tre petent� ca fiind opera�iune impozabil� din 
punct de vedere al TVA �i prin urmare m�sura dispus� de c�tre 
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organul de inspec�ie cu privire la colectarea TVA în sum� de …………… 
lei este neîntemeiat� legal, deoarece, a�a cum am ar�tat, 
societatea a respectat întocmai prevederile legale aplicabile în 
spe��. 

Pentru considerentele expuse se re�ine c�, petenta nu 
datoreaz� TVA în sum� de …………… lei aferent� achizi�iei 
intracomunitare de bunuri stabilit� de c�tre organul de inpec�ie, 
motiv pentru care urmeaz� a se admite contesta�ia petentei pentru 
acest cap�t de cerere.  

Referitor la accesoriile aferente TVA colectat� suplimentar 
de c�tre organul de inspec�ie se re�ine c�, în condi�iile în care 
petenta nu datoreaz� aceast� obliga�ie de plat�, potrivit 
principiului de drept accesoriul urmeaz� principalul, pe cale de 
consecin�� nu datoreaz� nici accesoriile aferente în sum� de …………… 
lei reprezentând major�ri de întârziere aferente TVA. 

Având în vedere solu�ia de admitere a contesta�iei formulate 
de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L., pe cale de consecin�� urmeaz� a se 
anula în totalitate Decizia de impunere nr…………/27.02.2008 �i 
par�ial Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 14.02.2008 
pentru suma total� de …………… lei.  

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor 
art.209 alin.1, art.210, 216 alin.1, din Codul de procedur� 
fiscal� aprobat prin Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, 
se: 

 
DECIDE: 

 
 
 Admiterea contesta�iei formulat� de c�tre S.C. CONSTANTA 
S.R.L. împotriva Deciziei de impunere nr…………/27.02.2008 �i a 
Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 14.02.2008, pentru 
suma de …………… lei reprezentând:  

• …………… lei TVA colectat� suplimentar; 
• …………… lei major�ri de întârziere aferente. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
BOGDAN IULIAN HU�UC� 

 
 
                                                                                                                                                                              
 

                                     
 

 
 
 
 

                                         
D.G./4EX                         
05.05.2008                                                                                                                                                                                                                          


