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� � Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza 

art.209 din O.G.nr. 92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de "
�"
�"
�"
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împotriva Deciziei de impunere nr.XXX/17.12.2008 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 

stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Sibiu. 

  Contesta�iile au fost depuse în termenul legal impus de art.207 din OG 92/2003 R, 

fiind înregistrate la organul de inspec�ie fiscal� sub nr.XXX/09.01.2009 �i XXXX/12.01.2009, iar la 

organul de solu�ionare a contesta�iei sub nr.XXX/14.01.2009. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin decizia de impunere 

nr.XXX/17.12.2008 privind plata la bugetul statului a sumei totale de XXXX lei din care : 

 

� TVA    - XXXX lei 

� Major�ri întârziere TVA -      XXXX lei 

 

        �
��
��
��
�Prin cele dou� contesta�ii  formulate pentru fiecare lun� verificat�, respectiv August �i  

Septembrie 2008, petenta invoc� urm�toarele : 

 

� societatea desf��oar� activitate de transport interna�ional de persoane. Acest transport se 

desf��oar� în colaborare cu firma german� XXXX, în baza contractului de colaborare  „pool” 

prin care societ��ile au convenit s� deserveasc� în comun liniile de c�l�tori între România �i 

Germania, urmând ca veniturile �i cheltuielile realizate s� fie împ�r�ite potrivit în�elegerii 

contractuale, astfel veniturile �i cheltuielile  ob�inute în �ara de origine a fiec�rei p�r�i s� fie 

alocate p�r�ii contractuale din �ara respectiv�. În baza contractului de colaborare încheiat, 

motorina consumat� de p�r�ile contractante pe teritoriul celeilalte p�r�i se pune la dispozi�ie 

reciproc, urmând ca diferen�a consumat� s� fie decontat� la pre�  net  în decontarea „pool” ; 
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� referitor la prevederile legislative avute în vedere de organul de inspec�ie fiscal� – art.145 

(2) lit.a) �i art.146 (1) lit.a) din Codul fiscal, petenta invoc� faptul c� opera�iunea privind 

achizi�ionarea de carburant este o opera�iune taxabil� efectuat� în scopul ob�inerii de 

venituri, având la baz� facturi fiscale ce con�in informa�iile prev�zute de art.155 (5) din 

Codul fiscal ; 

� factura de carburant primit� de la S.C.XXXXX S.R.L. pe numele petentei „era normal �i 

eram chiar obliga�i s� o înregistr�m în contabilitate, cu toate consecin�ele ce decurg din 

înregistrarea documentelor contabile în baza Legii contabilit��ii nr.82/91 R”. 

 

       ��
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�Organul  de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere nr.XXXX/17.12.2008 privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, a re�inut urm�toarele : 

 

  Verificarea a cuprins perioada 01.08.2008 – 30.09.2008 �i s-a efectuat ca urmare a 

solicit�rii societ��ii de  rambursare a soldului sumei negative a TVA din deconturile TVA aferente 

lunilor august �i septembrie 2008, înregistrate la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 

Sibiu sub nr.XXXX/11.09.2008 �i nr.XXXXX/23.10.2008. 

  Obiectul principal de activitate al societ��ii îl constituie „alte transporturi terestre de 

c�l�tori pe baza de grafic” cod CAEN vechi 6021. 

  Între SC XXXX SRL  �i  XXXX din Germania, exist� încheiat un contract „pool”, un 

contract de colaborare privind deservirea în comun a liniilor de transport de c�l�tori între România 

�i Germania. Conform contractului, motorina consumat� de p�r�ile contractuale pe teritoriul 

celeilalte p�r�i se pune la dispozi�ie reciproc, urmând ca diferen�a consumat� s� fie decontat� la 

pre� net în decontarea „POOL.” 

  Organul de inspec�ie fiscal�, în perioada August – Septembrie 2008 a identificat un 

num�r de  cinci facturi emise de c�tre SC XXXXX SRL, în baza c�rora societatea verificat� deduce 

TVA. În acest sens, comparându-se foile de parcurs �i situa�iile de alimentare aferente autocarelor 

aflate în proprietatea SC XXXXXX SRL cu anexele detaliate la facturile emise de SC XXXX SRL 

unde exista defalcat� pe carduri, atât cantitativ cât �i valoric situa�ia aliment�rilor cu combustibil, 

rezult� faptul c� XXXXXX Germania a alimentat �i a utilizat pentru autocarele proprii combustibil, 

astfel : 

 Nr.fact./data     ____Valoare (lei_______    __TVA dedus�  (lei)____ 
           Total fact.      din care :    Total fact.       din care : 
                                 af.firm�        af.firm� 

               german�        german�      
___________________________________________________________________________ 
Fact.seria AA nr.XXXX/03.08.08              XXXXX                  XXXXXX                XXXX                  XXXX 
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Fact.seria AA nr.XXXXXX/18.08.08         XXXXX             XXXXX                     XXXX                    XXXX 

Fact.seria AA nr.XXXXXXX/09.09.08      XXXX                   XXXX                    XXXX                         XXXX 

Fact.seria AA nr.XXXXXXXX/  03.09.08   XXXX             XXXX                      XXXX                        XXXX 

Fact.seria AA nr XXXXXXXX/  17.09.08    XXXXX          XXXX                     XXXX                        XXXX  

__________________________________________________________________________________  

 T O T A L         X                     X                            X                XXXX  

__________________________________________________________________________________ 

 

  În consecin��, organul de inspec�ie fiscal� în conformitate cu prevederile art.145 

alin.(2)  lit. a)  din  Legea  571/2003  coroborat  cu  art. 146  alin.(1) lit.a) din acela�i act normativ a 

stabilit : 

� cheltuielile cu motorina alimentat� �i utilizat� de autocarele firmei XXXXX Germania pe 

teritoriul României sunt deduse eronat de c�tre S.C.XXXXXXX SIBIU” S.R.L. �i prin urmare 

TVA în sum� de XXXXlei, (XXXX lei aferent� lunii August 2008 �i 6.239 aferent� lunii 

Septembrie 2008  este datorat� suplimentar de petent�, motiv pentru care a fost respins� 

de la rambursare ). 

De  asemeni, organul  de  inspec�ie  fiscal�  a   calculat  major�ri  de  întârziere  în 

conformitate cu art.119 – 120 din O.G. 92/2003 R, în sum� total� de lei (XXX + XX). 

 

      ���
����
����
����
�Având în vedere constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, documentele existente la 

dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada verificat�, organul de solu�ionare 

a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

  Cauza supus� solu�ion�rii solu�ion�rii este de a se stabili dac� petenta în perioada 

verificat� 01.08.2008 – 30.09.2008 avea dreptul la deducerea TVA �i implicit la rambursare a 

sumei totale de XXXX lei (XXXX + XXX) aferent� facturilor men�ionate la cap.II din prezenta 

decizie, în condi�iile în care : 

� societatea verificat� desf��oar� activitate de transport interna�ional de persoane în baza 

unui contract de colaborare „POOL” încheiat cu societatea german� XXXXXX prin care 

acestea  au convenit s� deserveasc� în comun liniile de c�l�tori între Germania �i România, 

urmând  ca veniturile �i cheltuielile realizate s� fie împ�r�ite potrivit în�elegerii contractuale. 

Potrivit  contractului de colaborare încheiat, motorina consumat� de  p�r�ile contractuale pe 

teritoriul celeilalte p�r�i se pune la dispozi�ie reciproc, urmând ca diferen�a consumat� s� fie 

decontat� ca pre� net în decontarea  POOL ; 
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� combustibilul pentru care organul de inspec�ie fiscal� a calculat TVA suplimentar� a fost 

achizi�ionat de S.C.XXXXXXX SIBIU” S.R.L. �i utilizat pentru alimentarea autocarelor firmei 

germane. 

 

În spe�a dat�, sunt aplicabile prevederile : 

 

� art.145 alin.(2) lit.a)  din Legea 571/2003 : 

„Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� acestea 

sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni : 

a). opera�iuni taxabile”. 

� art.146 alin.(1) lit.a) din Legea 571/2003 : 

„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� îl 

presteze în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile  prev�zute la 

art.155 alin.(5)” ; 

� art.126  alin.(1) lit.b) din Legea 571/2003 : 

„Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România cele care îndeplinesc 

cumulativ urm�toarele condi�ii : 

b). locul de livrare al bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România în 

conformitate cu art.132 �i 133 (....)”. 

 

  În concluzie, având în vedere prevederile legale citate, petenta nu are drept de 

deducere pentru TVA în sum� de XXXXX lei aferent� combustibilului utilizat de c�tre autocarele 

firmei XXXXXX Germania. Dreptul de deducere a TVA  trebuia exercitat doar pentru combustibilul 

achizi�ionat pentru autocarele proprii, iar combustibilul achizi�ionat de petent�  dar consumat de 

autocarele germane, trebuia refacturat societ��ii germane. 

  Major�rile de întârziere în sum� total� de XXXX lei au fost calculate  ca m�sur� 

accesorie în raport cu debitul, conform art.119 – 120 din OG 92/2003 R. 

 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003 R, 
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���� ���� Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de XXXXX lei reprezentând : 

 

� TVA    - XXXXX lei 

� Major�ri întârziere TVA  -      XXXlei 

 

Prezenta  Decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Sibiu  în  termen  de  6  luni  de  la  

comunicare. 
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             ___________________ ____________________________ Serv.Solu�ionare Contesta�ii  

        Adresa: str.Calea Dumbr�vii nr.28-32, cod: 550324 
     Tel: 0269/218176, Fax: 0269/218315 

    Website: www.finan�esibiu. 


