Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava
Biroul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA NR. 122
din 08.12.2011
privind solu ionarea contesta iei formulat de
..........,
din ........., str. ........., nr. ........., jude ul Suceava,
CUI .........,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr.........din 21.11.2011

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat de
Activitatea de inspec ie fiscal prin adresa nr. ……/18.11.2011, înregistrat la
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava sub nr. ….21.11.2011 cu
privire la contesta ia formulat de ........., CUI ........., din ........., str. ........., nr. .........,
jude ul Suceava.
........., contest m surile stabilite prin Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .........07.10.2011,
înregistrat la Activitatea de inspec ie fiscal sub nr. ........./10.10.2011, privind suma
total de .........lei, reprezentând:
• .........lei TVA;
• ......... lei accesorii aferente 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. .......... contest Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal .........07.10.2011, înregistrat la
Activitatea de inspec ie fiscal sub nr. ........./10.10.2011, privind suma total de
.........lei, reprezentând:
• .........lei TVA;
• ......... accesorii aferente TVA.
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În contesta ia formulat , petenta solicit anularea sumei de .........lei,
reprezentând TVA i a sumei de ......... lei reprezentând accesorii aferente TVA
calculate de organele de inspec ie fiscal .
Societatea afirm c în mod gre it controlul a constatat c s-a dedus f r
temei legal suma de .........lei, reprezentând TVA suplimentar, care se compune din:
• .........lei – TVA dedus de pe facturile emise de .........;
• ......... – TVA dedus de pe facturile emise de ..........
Petenta precizeaz c a eviden iat în contabilitate facturile primite de la
furnizori, orice abatere sau neregul privind modul de întocmire a acestora fiind în
sarcina emitentului.
Contestatoarea sus ine c rela iile comerciale se bazeaz pe buna credin
i
prezum ia de legalitate a tuturor actelor aflate în circuitul comercial i fiscal.
De asemenea, societatea precizeaz c a respectat prevederile legale în materie
fiscal prin prisma actelor puse la dispozi ie de furnizori i beneficiari, eventualele
nereguli i înc lc ri ale dispozi iilor legale care apar in acestora nu pot fi transmise în
sarcin în mod aleatoriu de c tre organele fiscale.
II. Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat nr. ........./07.10.2011, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.
........./10.10.2011, s-au stabilit în sarcina petentei obliga iile fiscale suplimentare
în sum total de .........lei, reprezentând:
• .........lei TVA;
• ......... lei accesorii aferente TVA.
În urma verific rii efectuate prin raportul de inspec ie fiscal nr.
........./10.10.2011 s-a stabilit suplimentar suma .........lei, reprezentând TVA, care se
compune din :
• …….. lei – TVA dedus de pe facturile emise de .........;
• ……...lei – TVA dedus de pe facturile emise de ..........
Referitor la suma de .........lei, organele de inspec ie fiscal au constatat c ,
în lunile iulie si august 2010, societatea a dedus TVA în baza facturilor emise de
........., societate neimpozabil în scopuri de TVA, dup cum urmeaz :
.........;
- .........;
- .........;
- .........;
Total iulie 2010
.........
- .........;
- .........;
- .........;
Total august 2010
.........
Total general
..........
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Organele de control fac precizarea în cuprinsul raportului de inspec ie fiscal
c , pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, aferent bunurilor care i-au fost
livrate sau serviciilor care i-au fost prestate în beneficiul s u de c tre o persoan
impozabil , societatea trebuie s de in o factur care s cuprind în mod obligatoriu
denumirea/numele, adresa i codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei
impozabile care emite factura.
Deoarece emitentul facturilor nu este o persoan impozabil , neînscriind in
facturile emise codul de înregistrare în scopuri de TVA al s u, ......... nu îndepline te
condi iile de exercitare a dreptului de deducere a taxei.
S-a constatat c s-au înc lcat prevederile art.146 alin. (1) lit. (a) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Organele de inspec ie fiscal au recalculat taxa pe valoarea ad ugat dedus ,
diminuând taxa deductibil cu suma de .........lei.
2. Referitor la suma de ........., organele de control au constatat c , în luna
noiembrie 2009, .........a dedus TVA în sum de ......... conform facturii fiscale seria
........., emis de ........., CUI ........., reprezentând „transport piatr ”.
Organele de inspec ie fiscal au solicitat la DGFP-AIF Ia i efectuarea unui
control încruci at la ......... referitor la tranzac iile efectuate cu .........
În urma verific rilor efectuate, DGFP-AIF Ia i, prin adresa nr. ........., a
transmis rezultatele controlului, astfel, s-a constatat c ........., CUI ........., nu a dispus
de baza material pentru a presta serviciile de transport înscrise în factura fiscal seria
........., întrucât, conform balan ei de verificare încheiat la data de 31.12.2009, nu a
de inut mijloace de transport în patrimoniu i nu a avut personal angajat.
Pentru prest rile de servicii „transport piatr ” efectuate c tre ......... conform
facturii fiscale seria ........., ........., CUI ........., a justificat prestarea de serviciu cu
factura de achizi ie seria ........., emis de ........., ......... ac ionând ca un intermediar).
Conform bazei de date a ANAF (aplica ia FISCNET - Preg tirea controlului)
........., ........., figureaz ca radiat din data de 19.08.2009.
Ca urmare, rezult c ......... nu a putut efectua prestarea de servicii „transport
piatr ”, neexistând documente legale din care s rezulte c ar fi achizi ionat prest ri
servicii de transport de la o ter persoan .

Organele de inspec ie fiscal nu au acordat drept de deducere pentru TVA în
sum de ........., din factura emis de ........., nefiind demonstrat ce tip de serviciu a
facturat .........catre ......... i dac acesta este efectuat în scopul operatiunilor taxabile
ale societ ii.
Astfel, organele de control au constatat c nu s-au respectat prevederile
art.145 alin (2), lit. (a) i art. 127, alin.(1) i (2) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulteriare, privind dreptul de deducere a
taxei pe valoare ad ugat .
Organele de control au recalculat taxa pe valoarea ad ugat dedus , diminuând
taxa deductibil cu suma de ..........
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Pentru neachitarea în termen a taxei pe valoare ad ugat în sum de .........lei sau calculat accesorii în sum de ......... lei, reprezentând major ri, dobânzi i
penalit i de întârziere.
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:
În urma verific rii efectuate prin raportul de inspec ie fiscal nr.
........./10.10.2011 s-a stabilit suplimentar suma .........lei, reprezentând TVA, care se
compune din :
• .........lei – TVA dedus de pe facturile emise de .........;
• ......... – TVA dedus de pe facturile emise de ..........
Pentru neachitarea în termen a taxei pe valoare ad ugat în sum de .........lei sau calculat accesorii în sum de ......... lei, reprezentând major ri, dobânzi i
penalit i de întârziere.
1. Referitor la suma contestat de .........lei, reprezentând TVA suplimentar
stabilit prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
nr. F-SV ........./07.10.2011, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.
........./10.10.2011, cauza supus solu ion rii este dac ......... avea dreptul s
deduc TVA aferent facturilor emise de o societate neimpozabil în scopuri de
TVA.
În fapt, organele de inspec ie fiscal au constatat c , în lunile iulie si august
2010, societatea a dedus TVA în baza facturilor emise de ........., societate
neimpozabil în scopuri de TVA, dup cum urmeaz :
.........;
- .........;
- .........;
- .........;
Total iulie 2010
.........
- .........;
- .........;
- .........;
Total august 2010
.........
Total general
..........
De asemenea, organele de control au constatat c emitentul facturilor nu este o
persoan impozabil , neînscriind în facturile emise codul de înregistrare în scopuri de
TVA al s u, prin urmare, stabilind c ......... nu îndepline te condi iile de exercitare a
dreptului de deducere a taxei.
Organele de inspec ie fiscal au recalculat taxa pe valoarea ad ugat dedus ,
diminuând taxa deductibil cu suma de .........lei.
4
Pagina:

Contestatarul precizeaz c a eviden iat în contabilitate facturile primite de la
furnizori, orice abatere sau neregul privind modul de întocmire a acestora fiind în
sarcina emitentului.
În drept, în spe sunt aplicabile prevederile:
• Art. 146 alin. 2 lit. a i art. 146 alin. 1 lit. i art. 155 alin. (5) lit. (d) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, în vigoare în perioada supus verific rii, 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;
La art. 155 alin. (5) lit. (d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat , se
prevede c :
„ (5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm toarele informa ii:
d) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA
sau dupa caz, codul de identificare fiscal , ale persoanei impozabile care emite
factura. ”
Din textele de lege citate mai sus se re ine c o persoan impozabil are dreptul
s deduc taxa aferent bunurilor care i-au fost livrate sau serviciilor care i-au fost
prestate în beneficiul s u de c tre o persoan impozabil , s de in o factur care s
cuprind în mod obligatoriu denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare in
scopuri de TVA ale persoanei impozabile care emite factura.
Rezult c legiuitorul a condi ionat exercitarea dreptului de deducere a taxei pe
valoarea ad ugat din facturile de achizi ii de completarea informa iilor obligatorii
din facturi.
De asemenea, se re ine c factura fiscal se emite pentru livr rile de bunuri sau
prest rile de servicii efectuate c tre beneficiar i trebuie s cuprind în mod
obligatoriu anumite informa ii, printre care i codul de înregistrare in scopuri de
TVA ale persoanei impozabile care emite factura.
La art. 6 alin. (1) i (2) din Legea contabilit ii nr. 82 / 1991, republicat , se
prev d urm toarele:
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“(1) Orice opera iune economico-financiar efectuat se consemneaz
momentul efectu rii ei într-un document care st la baza înregistr rilor
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr rilor
contabilitate angajeaz r spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat
aprobat, precum i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup caz.”

în
în
în
i

Cu privire la aplicarea dispozi iilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991,
republicat i ale art.146 din Legea nr. 571/2003 privind aprobarea Codului fiscal,
referitor la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea ad ugat în cazul în care
documentele justificative cuprind men iuni incomplete, inexacte sau care nu
corespund realit ii, Înalta Curte de Casa ie i Justi ie - Sec iile Unite, prin
Decizia nr. V din 15 ianuarie 2007, privind recursul în interesul legii, în sensul de a
se stabili c taxa pe valoarea ad ugat nu poate fi dedus în cazul în care
documentele justificative cuprind men iuni incomplete sau care nu corespund
realit ii, decide c „Taxa pe valoarea ad ugat nu poate fi dedus i nici nu se
poate diminua baza impozabil la stabilirea impozitului pe profit în situa ia în care
documentele justificative prezentate nu con in sau nu furnizeaz toate
informa iile prev zute de dispozi iile legale în vigoare la data efectu rii
opera iunii pentru care se solicit deducerea TVA.”
Întrucât în urma investiga iilor efectuate s-a constatat c documentele ce au stat
la baza opera iunilor cuprind men iuni incomplete, inexacte, se trage concluzia c nici
taxa pe valoarea ad ugat aferent opera iunilor respective nu poate fi admis la
deducere.
Din textele de lege men ionate mai sus se re ine c taxa pe valoarea ad ugat
este deductibil doar pentru opera iunile înregistrate în contabilitate potrivit
reglement rilor contabile date în baza Legii contabilit ii nr. 82/1991, care au la baz
documente justificative, potrivit legii.
Prin urmare, conform dispozi iilor legale precizate, persoanele impozabile au
dreptul s deduc taxa pe valoarea ad ugat aferent achizi iilor de bunuri si servicii
numai dac sunt îndeplinite anumite condi ii cumulative, s de in o factur care s
cuprind în mod obligatoriu denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în
scopuri de TVA, ale persoanei impozabile care emite factura, achizi iile s fie
destinate utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile i s aib la baza documente
care s con in obligatoriu toate informa iile necesare stabilirii dreptului de deducere.
Dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat este condi ionat de esisten a
documentelor care s con in obligatoriu toate informa iile necesare stabilirii
dreptului de deducere.
Potrivit prevederilor legale men ionate, simpla înregistrare în contabilitate a
bunurilor înscrise în facturile fiscale în cauz nu este suficient pentru ca taxa pe
valoarea ad ugat s fie deductibil fiscal.
În urma verific rii bazei de date existente la Direc ia General a Finan elor
Publice, s-a constatat c ......... a fost înregistrat în scopuri de TVA în perioada
6
Pagina:

07.10.2005 pân la data de 01.07.2009, iar facturile sunt emise c tre .........
ulterior datei de 01.07.2009, respectiv lunile iulie-august 2010.
Deoarece emitentul facturilor nu este o persoan impozabil , neînscriind in
facturile emise codul de înregistrare în scopuri de TVA al s u, ......... nu îndepline te
condi iile de exercitare a dreptului de deducere a taxei.
Prin contesta ia formulat societatea sus ine c m sura este nelegal , dar nu
anexeaz nici un document prin care s contrazic constat rile organelor fiscale.
• Potrivit art. 64 i 65 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare,
„Art. 64
For a probant a documentelor justificative i eviden elor contabile
Documentele justificative i eviden ele contabile ale contribuabilului
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist i alte
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de
impunere.
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.”
• De asemenea, la art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, se prev d urm toarele:
„Art. 206
Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde: [...]
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ”.
Se re ine c petenta are obliga ia de a dovedi actele i faptele care au stat la
baza declara iilor sale i c , în sus inerea contesta iei, trebuie s depun dovezile pe
care acesta se întemeiaz .
Contestatoarea nu depune documente care s contrazic constat rile organelor
de control i care s demonstreze c nu datoreaz suplimentar bugetului de stat TVA
în sum total de .........lei.
Având în vedere cele men ionate i întrucât contestatorul nu depune documente
care s contrazic constat rile organelor de control i care s demonstreze c bunurile
achizi ionate sunt de la furnizori care au fost înregistra i în scopuri de TVA, care s
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dea dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad ugat în sum de .........lei, urmeaz a
se respinge contesta ia pentru aceast sum i pentru accesoriile aferente, ca
neîntemeiat i nesus inut cu documente.
2. Referitor la suma contestat de ........., reprezentând tax pe valoarea
ad ugat aferent unor prest ri de servicii, cauza supus solu ion rii este dac
societatea contestatoare are dreptul la deducerea acestei sume, în condi iile în
care acesta nu face dovada realit ii opera iunii.
În fapt, organele de control au constatat c , în luna noiembrie 2009, .........a
dedus TVA în sum de ......... conform facturii fiscale seria ........., emis de .........,
CUI ........., reprezentând „transport piatr ”.
Organele de inspec ie fiscal au solicitat la DGFP-AIF Ia i efectuarea unui
control încruci at la ......... referitor la tranzac iile efectuate cu ..........
În urma verific rilor efectuate, DGFP-AIF Ia i, prin adresa nr. ........., a
transmis rezultatele controlului, astfel, s-a constatat c ........., CUI ........., nu a putut
efectua prestarea de servicii „transport piatr ”, neexistând documente legale din care
s rezulte c acesta ar fi achizi ionat prest ri servicii de transport de la o ter
persoan , nu a dispus de baza material pentru a presta serviciile de transport înscrise
în factura fiscal seria ........., întrucât, conform balan ei de verificare încheiat la data
de 31.12.2009, nu a de inut mijloace de transport în patrimoniu i nu a avut personal
angajat.
Contestatarul precizeaz c a eviden iat în contabilitate facturile primite de la
furnizori, orice abatere sau neregul privind modul de întocmire a acestora fiind în
sarcina emitentului.
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 145 alin. (1) i (2) i art. 146 alin.
(1) i (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat , unde se prevede c :
Art. 145
Sfera de aplicare a dreptului de deducere
(1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii taxei.
(2) 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
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
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prestate în beneficiul s u, s de in o factur care s
prev zute la art. 155 alin. (5);”.

cuprind

informa iile

Din prevederile legale men ionate se re ine c deductibilitatea taxei pe valoarea
ad ugat este condi ionat de dovada realit ii opera iunilor i de necesitatea
efectu rii opera iunilor prin specificul activit ii desf urate.
Se re ine, c orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa 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, dac acestea sunt destinate utiliz rii în
folosul opera iunilor sale taxabile.
La art. 6 alin. (1) i (2) din Legea contabilit ii nr. 82 / 1991, republicat , se
prev d urm toarele:
“(1) Orice opera iune economico-financiar efectuat se consemneaz în
momentul efectu rii ei într-un document care st la baza înregistr rilor în
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr rilor în
contabilitate angajeaz r spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat i
aprobat, precum i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup caz.”
Cu privire la aplicarea dispozi iilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991,
republicat i ale art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind aprobarea Codului fiscal,
referitor la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea ad ugat în cazul în care
documentele justificative cuprind men iuni incomplete, inexacte sau care nu
corespund realit ii, Înalta Curte de Casa ie i Justi ie - Sec iile Unite, prin
Decizia nr. V din 15 ianuarie 2007, privind recursul în interesul legii, în sensul de a
se stabili c taxa pe valoarea ad ugat nu poate fi dedus în cazul în care
documentele justificative cuprind men iuni incomplete sau care nu corespund
realit ii, decide c „Taxa pe valoarea ad ugat nu poate fi dedus i nici nu se
poate diminua baza impozabil la stabilirea impozitului pe profit în situa ia în care
documentele justificative prezentate nu con in sau nu furnizeaz toate
informa iile prev zute de dispozi iile legale în vigoare la data efectu rii
opera iunii pentru care se solicit deducerea TVA.”
Întrucât în urma investiga iilor efectuate s-a constatat c documentele ce au stat
la baza opera iunilor nu constituie documente legale de provenien , opera iunile
având la baz documente care nu corespund realit ii, se trage concluzia c nici
taxa pe valoarea ad ugat aferent opera iunilor respective nu poate fi admis la
deducere.
Potrivit prevederilor legale men ionate, simpla înregistrare în contabilitate a
bunurilor înscrise în facturile fiscale în cauz nu este suficient pentru ca taxa pe
valoarea ad ugat s fie deductibil fiscal.
Din textele de lege men ionate mai sus se re ine c taxa pe valoarea ad ugat
este deductibil doar pentru opera iunile înregistrate în contabilitate potrivit
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reglement rilor contabile date în baza Legii contabilit ii nr. 82/1991, care au la baz
documente justificative, potrivit legii.
Prin urmare, conform dispozi iilor legale precizate, persoanele impozabile au
dreptul s deduc taxa pe valoarea ad ugat aferent achizi iilor de bunuri si
prest rilor de servicii numai dac sunt îndeplinite anumite condi ii, respectiv s fie
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, iar achizi iile s fie destinate
utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile i s aib la baza documente care s
con in obligatoriu toate informa iile necesare stabilirii dreptului de deducere.
În aceste condi ii, pentru a dovedi c serviciile au fost achizi ionate i c
bunurile au fost utilizate în folosul opera iunii sale taxabile, persoana impozabil este
obligat nu numai s de in factura în care este înscris taxa pe valoarea ad ugat
deductibil , ci s i demonstreze c bunurile au intrat sau urmeaz a intra în gestiunea
sa i c acestea sunt destinate s fie utilizate în folosul opera iunilor sale taxabile.
Astfel c , simpla prezentare a unor documente nu poate asigura exercitarea dreptului
de deducere de catre contribuabili.
Potrivit anexei nr. 3 la actul administrativ atacat, la baza opera iunii a stat
factura nr. fiscal seria ......... privind prest ri de servicii (transport piatr ) în sum
total de ........., din care TVA ........., emis de ..........
În urma verific rii încruci ate, Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Ia i – Activitatea de Inspec ia Fiscal a comunicat faptul c ......... nu a putut
efectua prestarea de servicii, (transport piatr ), neexistând documente legale din care
s rezulte c acesta ar fi achizi ionat prest ri servicii de transport de la o ter
persoan .
Pentru prestarile de servicii „transport piatr ” efectuate c tre .........conform
facturii fiscale seria ........., ........., CUI ........., a justificat prestarea de serviciu cu
factura de achizitie seria ........., emisa de ........., ........., (......... ac ionând ca un
intermediar).
........., CIF ........., nu a fost înregistrat în scopuri de TVA i figureaz ca
radiat din data de 19.08.2009, conform bazei de date a A.N.A.F. (aplica ia
FISCNET – Preg tirea controlului).
......... ......... nu a dispus de baza material pentru a presta serviciile de
transport înscrise în factura fiscala seria ........., întrucât, conform balan ei de
verificare încheiat la data de 31.12.2009, nu a de inut mijloace de transport în
patrimoniu si nu a avut angajati.
Societatea precizeaz c a eviden iat în contabilitate facturile primite de la
furnizori, orice abatere sau neregul privind modul de întocmire a acestora fiind în
sarcina emitentului, iar rela iile comerciale se bazeaz pe buna credin i prezum ia
de legalitate a tuturor actelor aflate în circuitul comercial i fiscal.
Contestatoarea nu depune documente care s contrazic constat rile organelor
de control i care s demonstreze c nu datoreaz suplimentar bugetului de stat TVA
în sum total de ..........
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• Potrivit art. 64 i 65 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare,
„Art. 64
For a probant a documentelor justificative i eviden elor contabile
Documentele justificative i eviden ele contabile ale contribuabilului
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist i alte
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de
impunere.
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.”
• De asemenea, la art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, se prev d urm toarele:
„Art. 206
Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde: [...]
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ”.
Având în vedere prevederile legale citate i analizate la acest cap t de cerere i
faptul c societatea nu de ine documente prin care s demonstreze realitatea efectu rii
opera iunilor, în baza prevederilor men ionate, se conchide c societatea nu are
dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad ugat în sum de ........., urmeaz a se
respinge contesta ia pentru aceast sum i pentru accesoriile aferente, ca
neîntemeiat i nesus inut cu documente.
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re inut tax pe valoare ad ugat în
sum de .........lei, care a generat accesoriile în sum de ......... lei, reprezentând
major ri, dobânzi i penalit i de întârziere, iar prin contesta ie nu se prezint alte
argumente privind modul de calcul al acestora, societatea datoreaz i accesoriile în
sum de ......... lei, reprezentând m sur accesorie, conform principiului de drept
"accesorium sequitur principale" (accesoriul urmeaz principalul).
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor art. 145 alin. (1) i (2) , art. 146 alin. (2) lit. (a) i art. 155 alin. (5) lit.
(d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, art. 6 alin. (1) i (2) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat ,
Decizia nr. V din 15 ianuarie 2007 a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie - Sec iile
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Unite, art. 64 , 65 i 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat coroborate cu prevederile art. 216 din Codul de
procedur fiscal , republicat , se:
DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat i nesus inut cu documente a contesta iei
formulate de ........., CUI ........., din ........., str. ........., nr. ........., jude ul Suceava,
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. .........07.10.2011, înregistrat la Activitatea de
inspec ie fiscal sub nr. ........./10.10.2011, privind suma total de .........lei,
reprezentând:
• .........lei TVA;
• ......... accesorii aferente TVA.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de
la data comunic rii, conform procedurii legale.
DIRECTOR EXECUTIV,
…………..

12
Pagina:

