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D E C I Z I E NR. 467/159/04.09.2006 

 
  
  I. Prin contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L. �i depus� la D.G.F.P. sub nr. 
(…)/07.08.2006 împotriva Deciziei de Impunere nr. (…)/28.06.2006 ce a fost comunicat� prin 
po�t� la data de 08.07.2006 împreun� cu Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
înregistrat cu nr. (…)/27.06.2006 încheiat de c�tre inspectorii fiscali din cadrul D.G.F.P. – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, se solicit�: 

1. anularea par�ial� a Deciziei de Impunere nr. (…)/28.06.2006 emis� de Agen�ia 
Na�ional� de Administrare Fiscal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice, Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�; 

2. anularea par�ial� a Raportului de Inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. 
(…)/27.06.2006; 

3. anularea dispozi�iei nr. (…)/27.06.2006 prin care s-a dispus aducerea la îndeplinire 
a m�surilor dispuse în Raportul de inspec�ie fiscal�; 

4. rambursarea de T.V.A. în valoare de (…) RON care este aferent� facturilor înscrise 
în Anexa 3, în cuantum total de (…) RON, precum �i facturii fiscale nr. (…)/30.12.2005 în 
valoare de (…) RON din care TVA de (…) RON 
 

 
În sus�inerea contesta�iei petenta formuleaz� urm�toarele argumente: 
 

În fapt: 
Urmare a solicit�rii societ��ii de a i se rambursa TVA în cuantum de (…) 

RON, aferent lunii decembrie 2005, conform datelor înscrise în decontul de TVA nr. 
(…)/25.05.2006, societatea a fost supus� unui control fiscal, efectuat de c�tre  inspectori 
fiscali din cadrul D.G.F.P. - Structura de Administrare Fiscal� Activitatea de Control Fiscal. 

În urma acestui control, s-a dispus c� suma de (…) RON reprezint� TVA cu 
drept de rambursare, suma de (…) RON reprezint� TVA nedeductibil�, iar suma de (…) RON 
reprezint� TVA colectat� - diferen��. 

Inspectorii fiscali au apreciat ca suma de (…) RON reprezint� TVA 
nedeductibil� întrucât societatea a dedus TVA din documente care nu au completate toate 
datele de identificare ale clientului prev�zute pe factura fiscal�, respectiv codul fiscal �i sediul 
social. Conform dispozi�iilor art. 155 pct. 8 "Factura fiscal� trebuie s� cuprind� în mod 
obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
a) seria �i num�rul facturii; 
b) data emiterii facturii; 
c) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal� al persoanei care emite factura; 
d) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal�, dup� caz, al beneficiarului de bunuri sau 
servicii; 
e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate; 
f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�; 
g) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� sau men�iunea scutit cu drept de deducere, scutit f�r� 
drept de deducere, neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare, dupa caz; 
h) valoarea taxei pe valoarea ad�ugat�, pentru opera�iuni taxabile". 

Facturile nr. (…)/28.12.2005, (…)/27.12.2005, (…)/23.12.2005, 
(…)/19.12.2005, (…)/17.12.2005, (…)/16.12.2005, (…)/15.12.2005, (…)/15.12.2005, 
(…)/15.12.2005, (…)/14.12.2005, (…)/12.12.2005, (…)/07.12.2005, (…)/06.12.2005, 
(…)/05.12.2005, (…)/02.12.2005, (…)/27.12.2005, (…)/13.12.2005, (…)/12.12.2005, 
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(…)/17.12.2005, (…)/31.12.2005, respect� prevederile art. 155 alin. 8 lit. c, adic� aveau 
înscrise atributele fiscale �i sediul cu excep�ia detaliilor privind sediul, fiind men�ionat îns� 
jude�ul �i localitatea. 

Se consider� c� în aceast� situa�ie sunt îndeplinite pe deplin cerin�ele legale, 
persoana beneficiar� a serviciilor prestate fiind individualizat� �i prin atributele fiscale, astfel 
încât nu exist� riscul cre�rii de confuzii �i totodat� pot fi efectuate verific�ri paralele �i la 
aceste persoane, �i ca atare nu exista nici o ra�iune pentru care se refuz� rambursarea de TVA, 
aferent� acestor facturi. 

Totodat� inspectorii fiscali au refuzat deducerea sumei de (…) RON, aferenta 
facturii nr. (…)/30.12.2005, re�inând faptul c� subscrisa a dedus TVA din factura fiscal� 
emis� de S.C. T SRL, reprezentând prest�ri servicii de transport �i achizi�ie de beton, f�r� a 
avea la baz� un contract încheiat cu furnizorul �i f�r� a putea prezenta o situa�ie de lucr�ri care 
s� ateste locul punerii în oper� a betonului. Se consider� c� în mod gre�it inspectorii au 
calificat c� în spe�� este vorba de prest�ri servicii ne�inând cont c� petenta se afl� în situa�ia 
unei achizi�ii, iar conform legii nu e nevoie de un contract �i de situa�ie de lucr�ri care s� 
ateste „locul punerii în oper� a betonului", întrucât punerea în oper� a fost f�cut� în regie 
proprie. Ca atare, în aceast� situa�ie era suficient� pentru deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� 
factura fiscal�, care s� fie completate conform dispozi�iilor art. 155. 

Potrivit dispozi�iilor art. 145 alin (8) din Codul fiscal "Pentru exercitarea 
dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice persoan� impozabil� trebuie s� 
justifice dreptul de deducere, în func�ie de felul opera�iunii, cu unul din urm�toarele 
documente: 

- pentru 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 o alt� persoan� impozabil�, cu factura fiscal�, care 
cuprinde informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (8), �i este emis� pe numele persoanei de 
c�tre o persoana impozabil� înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat�. 
Beneficiarii serviciilor prev�zute la art. 150 alin. (1) lit. b) �i art. 151 alin. (1) lit. b), care 
sunt înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, justific� taxa dedus�, cu factura 
fiscal�, întocmit� potrivit art. 155 alin. (4)". Astfel, petenta consider� c� în mod gre�it 
inspectorii au re�inut c� nu s-a putut face dovada utiliz�rii achizi�iei în folosul opera�iunilor 
taxabile. Or aceast� achizi�ie a fost efectuat� în scopul repar�rii unor structuri din beton din 
spa�iul de lucru al agentului economic. 

Un alt aspect pe care îl contest� societatea, vizeaz� constat�rile inspectorilor 
fiscali înscrise în punctul 3.1.3 din RIF intitulat „Analiza TVA colectata", referitor la factura 
extern� nr. (…)/02.12.2005 în valoare de (…) Euro = (…) RON, pe care este înscris� 
men�iunea „stornare diferen�e facturi aferente lunilor iunie - noiembrie 2005”. 

Cu privire la aceast� factur� se eviden�iaz� faptul c� societatea produce în baza 
contractului de prelucrare în lohn nr. (…)/05.11.2005 încheiat între SC X SRL �i S.C. C 
S.R.L. scaune metalice, p�r�i de scaune metalice �i mobilier metalic pentru locuin�e �i 
institu�ii. Prin anexa nr. (…)/20.05.2006 societatea împreun� cu beneficiarul I, precum �i SC 
C S.R.L. �i I au convenit reducerea pre�ului cu 1 Euro/buc. la articolul G W cod (…). Acest 
lucru a fost omis de c�tre departamentul import-export al societ��ii noastre, fiind descoperit în 
02.12.2005 când prin factura (…)/02.12.2005 s-a rectificat situa�ia existent� prin stornarea 
diferen�ei c�tre SC C S.R.L. Se anexeaz� la contesta�ie în copie contractul de prelucrare în 
lohn nr. (…) din 05.11.2001, factura (…)/02.12.2005 �i anexa (…) din 20.05.2005 la 
contractul lohn �i facturile de export din perioada 01.06.2005 - 30.11.2005. 

Astfel, agentul economic consider� c� în mod gre�it s-a dispus c� la stabilirea 
rezultatului exerci�iului veniturilor impozabile se va lua în calcul suma de (…) RON, atâta 
vreme cât s-a f�cut dovada existen�ei unei în�elegeri între p�r�ile contractante în vederea 
diminu�rii pre�ului cu 1 Euro/bucata, sens în care s-a �i procedat la stornarea facturilor care 
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cuprindeau pre�ul nediminuat. Prin aceast� m�sur� inspectorii fiscali au intervenit în rela�iile 
comerciale, înc�lcând prin aceasta principiul libert��ii contractuale. 

Pentru aceste considerente se solicit�:  
- anularea par�ial� a Deciziei de Impunere nr. (…)/28.06.2006; 
- anularea par�ial� a Raportului de Inspec�ie Fiscal� înregistrat sub 

nr. (…)/27.06.2006; 
- anularea dispozi�iei nr. (…)/27.06.2006 prin care s-a dispus 

aducerea la îndeplinire a m�surilor dispuse în Raportul de Inspec�ie Fiscal� �i rambursarea de 
T.V.A. în valoare de (…) RON, aferente facturilor ar�tate la Anexa (…), în cuantum total de 
(…) RON, precum �i facturii fiscale nr. (…)/30.12.2005 în valoare de (…) RON din care 
TVA de (…) RON. 

 
II. În urma verific�rii fiscale a societ��ii s-a constatat c� bunurile �i serviciile 

aprovizionate sunt pentru nevoile firmei �i sunt destinate realiz�rii de opera�iuni impozabile în 
conformitate cu prevederile art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

La aceste constat�ri exist� �i câteva excep�ii, dup� cum urmeaz�:  
- Societatea a dedus TVA din documente care nu au completate toate 

datele de identificare ale clientului prev�zute pe factura fiscal�, respectiv codul fiscal �i sediul 
social. Situa�ia este prezentat� în detaliu în Anexa nr. (…) la RIF. 

În conformitate cu prevederile art. 155 alin.(8) lit. d din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, factura fiscal� trebuie s� 
cuprind� în mod obligatoriu datele de identificare ale beneficiarului de bunuri �i servicii. 

Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA potrivit prevederilor art. 145 
a1in. (8) lit. a) din acela�i act normativ, orice persoana impozabil� trebuie s� justifice dreptul 
de deducere a TVA 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 o alt� 
persoan� impozabil�, cu o factura fiscal�, care cuprinde informa�iile prev�zute la art. 155 
alin.(8) �i este emis� pe numele persoanei de c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca 
pl�titor de TVA. Astfel s-a stabilit TVA nedeductibil� în sum� de (…) lei. 

- Societatea a dedus TVA din factura fiscal� nr. (…)/21.12.2005 în 
valoare total� de (…) RON, din care TVA de (…) RON, care reprezint� achizi�ie tutun �i 
�ig�ri LM menthol. În conformitate cu prevederile art. 145(7) lit. b) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, suma de (…) RON reprezint� 
TVA nedeductibil�. 

- Societatea a dedus TVA din factura fiscal� emis� de SC T SRL 
reprezentând prest�ri de servicii de transport �i achizi�ie de beton, f�r� a avea la baz� un 
contract încheiat cu furnizorul �i f�r� a putea prezenta o situa�ie de lucr�ri care s� ateste locul 
punerii în oper� a betonului. 

În spe�� este vorba de factura fiscal� nr. 5(…)/30.12.2005 în valoare total� de 
(…) RON, din care TVA de (…) RON. 

Întrucât societatea nu poate face dovada utiliz�rii achizi�iei în folosul 
opera�iunilor sale taxabile, în conformitate cu prevederile art.145(3) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, suma de (…) RON reprezint� 
TVA nedeductibil�. 

Cât prive�te TVA colectat�, în perioada verificat� societatea a realizat venituri 
din fabricarea �i comercializarea la export, în sistem lohn �i par�ial la intern, de produse de 
mobilier din metal: scaune �i paturi cu cadru metalic. 
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Exportul de bunuri si servicii este scutit de TVA cu drept de deducere in 
conformitate cu prevederile art.143(1) lit. a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Justificarea scutirii de TVA cu drept de deducere se face, conform prevederilor 
OMF 1846/2003. 

Din verificarea efectuat� privind justificarea scutirii de TVA cu drept de 
deducere organul de control a constatat urm�toarele deficien�e: 

- Societatea a emis factura extern� nr. (…)/02.12.2005, înregistrat� in 
jurnalul de vânz�ri al lunii decembrie 2005 la pozi�ia num�rul 8, în coloana num�rul 6 "scutit 
cu drept de deducere" cu o valoare de (…) RON - Anexa nr. (…) la RIF. 

Pentru aceast� factur� extern� societatea nu a întocmit factura fiscal� �i nu 
poate prezenta declara�ia vamal� de export. De precizat c� pentru a beneficia de scutirea de 
TVA societatea trebuia s� prezinte pentru justificarea efectu�rii exportului documentele de 
art.2(2) din OMF 1846/2003. 

În timpul controlului a fost calculat� TVA colectat� aferent� acestei facturi în 
sum� de (…) RON întrucât nu a prezentat declara�ia vamal� de export pentru aceste bunuri. 

- Aceea�i situa�ie este �i în cazul facturii externe nr. (…)/02.12.2005, 
înregistrat� în jurnalul de vânz�ri al lunii decembrie 2005 la pozi�ia num�rul (…),in coloana 
num�rul (…) "scutit cu drept de deducere" cu o valoare de (…) RON - Anexa nr. (…) la RIF. 

Având în vedere actele normative mai sus men�ionate în timpul controlului s-a 
calculat TVA colectata în sum� de (…) RON. 

- Societatea a înregistrat în jurnalul de vânz�ri la pozi�ia 
(…)/02.12.2005, pe coloana exporturi, în ro�u, factura extern� nr. (…)/02.12.2005 în valoare 
de (…) EUR = (…) RON, pe care apare men�iunea "stornare diferen�e facturi aferente lunilor 
iunie-noiembrie 2005". 

Organul de control a solicitat în timpul inspec�iei fiscale documente 
justificative din care s� rezulte ce reprezint� aceasta stornare, cum a fost calculat�, la ce 
facturi se refer�. Societatea nu a reu�it s� prezinte documente justificative în acest caz. 

Implica�ia fiscal� este faptul c� societatea a diminuat în mod nejustificat 
valoarea exporturilor realizate în luna decembrie 2005 �i implicit a veniturilor impozabile cu 
suma de (…) RON. 

 
III. Având în vedere constat�rile organului de control, sus�inerile petentei, 

documentele existente la dosarul cauzei �i prevederile legale în vigoare în perioada verificat� 
invocate de c�tre contestator �i de c�tre organele de control, organul de solu�ionare a 
contesta�iei re�ine: 

 
1. În ceea ce prive�te TVA nedeductibil� în sum� de (…) RON 

 
Prin raportul de inspec�ie fiscal� s-a stabilit c� societatea nu a respectat 

prevederile art. 155 alin. 8 lit. d din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, pentru facturile fiscale de achizi�ii men�ionate în con�inutul 
contesta�iei formulat� de agentul economic, stabilindu-se astfel în sarcina societ��ii TVA 
nedeductibil� în sum� de (…) RON. S-a avut în vedere nerespectarea prevederilor art. 145 
a1in. (8) lit. a) din Legea nr. 571/2003. 

Organul de solu�ionare a contesta�iei se pronun�� asupra acestui cap�t de cerere 
ar�tând: 

- conform prevederilor art. 155 alin. 8 din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare: „Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele 
informa�ii: 
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1) seria �i num�rul facturii; 
2) data emiterii facturii; 
3) numele, adresa �i codul de identificare fiscal� ale persoanei care emite 

factura; 
4) numele, adresa �i codul de identificare fiscal�, dup� caz, ale 

beneficiarului de bunuri sau servicii; 
5) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate; 
6) pre�ul unitar f�r� taxa pe valoarea ad�ugat� �i baza de impozitare pentru 

fiecare cot� sau scutire; 
7) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� aplicat� sau men�iunile: scutit cu drept 

de deducere, scutit f�r� drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor 
speciale , dup� caz. Pentru opera�iunile supuse tax�rii inverse se 
men�ioneaz� obligatoriu „taxare invers�”; 

8) suma taxei pe valoarea ad�ugat� de plat�, pentru opera�iunile taxabile, cu 
excep�ia cazurilor în care se aplic� reguli speciale prev�zute prin norme 
metodologice.”  

De precizat c� deficien�ele analizate de organul de inspec�ie fiscal� se refer� la 
modul de respectare a prevederilor art. 155 alin. 8 lit. d din Legea nr. 571/2003, ori în 
cuprinsul contesta�iei formulat� de S.C. X S.R.L., petenta se refer� la prevederile art. 155 alin 
8 lit. c, aliniat care se refer� la datele de identificare ale emitentului unei facturi fiscale, date la 
care organul de control nu constat� deficien�e. 

Din analiza datelor cuprinse în facturile fiscale în discu�ie (anexate 
contesta�iei) se poate constata: 

- facturile fiscale nr. (…)/28.12.2005, (…)/27.12.2005, (…)/23.12.2005, 
(…)/15.12.2005, nu prezint� codul de identificare fiscal� al beneficiarului (S.C. X S.R.L.), iar 
adresa beneficiarului (petentei) este incomplet�; 

- facturile (…)/19.12.2005, (…)/17.12.2005, (…)/16.12.2005, 
(…)/15.12.2005, (…)/15.12.2005, (…)/14.12.2005, (…)/12.12.2005, (…)/07.12.2005, 
(…)/06.12.2005, (…)/05.12.2005, (…)/02.12.2005, (…)/27.12.2005, (…)/13.12.2005, 
(…)/12.12.2005, (…)/17.12.2005, (…)/31.12.2005, prezint� adresa beneficiarului (petentei) 
incomplet�.   

Având în vedere cele prezentate se face precizarea c� agentul economic nu a 
respectat prevederile art. 145 alin. 8 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal conform 
c�ruia „pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice 
persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, în func�ie de felul opera�iunii, 
cu unul din urm�toarele documente: a) pentru taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau 
achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� sa îi fie livrate, �i pentru 
prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� 
impozabil�, cu factura fiscal�, care cuprinde informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (8), �i 
este emis� pe numele persoanei de c�tre o persoana impozabil� înregistrat� ca pl�titor de 
tax� pe valoarea ad�ugat�…”, adic� a prezentat organului de control documente justificative 
eronat completate în condi�iile în care anterior înregistr�rii în contabilitate avea obliga�ia 
verific�rii corectitudinii datelor astfel încât aceste documente s� îndeplineasc� condi�iile 
prev�zute de documentul justificativ de înregistrare în contabilitate �i implicit, în spe�a de 
fa��, de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor. 

În concluzie organul de inspec�ie fiscal� a procedat în mod legal la stabilirea 
TVA nedeductibil� în sum� de (…) RON. 

 
2. Referitor la TVA nedeductibil� în sum� de (…) RON 
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Cât prive�te suma de (…) RON, organele de control au constatat, conform 
raportului de inspec�ie fiscal�, c� pentru factura fiscal� nr. (…)/30.12.2005 în valoare total� de 
(…) RON, reprezentând prest�ri de servicii de transport �i achizi�ie de beton, societatea nu a 
prezentat un contract cu furnizorul �i nu a prezentat o situa�ie de lucr�ri care s� ateste „locul 
punerii în oper� a betonului”. Documentul justificativ în discu�ie prezint� adresa 
beneficiarului (petentei) incomplet�. 

Organul de solu�ionare a contesta�iei se pronun�� asupra acestui cap�t de cerere 
ar�tând c� sunt aplicabile prevederile pct. 48 din Normele Metodologice pentru aplicarea art. 
21 alin. 4 lit. m din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal : „Pentru a deduce cheltuielile cu 
serviciile de management, consultan��, asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� se 
îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii: 

- serviciile trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în baza unui 
contract care s� cuprind� date referitoare la prestatori, termene de execu�ie, precizarea 
serviciilor prestate, precum �i tarifele percepute, respectiv valoarea total� a contractului, iar 
defalcarea cheltuielilor de aceast� natur� s� se fac� pe întreaga durat� de desf��urare a 
contractului sau pe durata realiz�rii obiectului contractului; prestarea efectiv� a serviciilor 
se justifica prin: situa�ii de lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, rapoarte de lucru, studii de 
fezabilitate, de pia�� sau orice alte materiale corespunz�toare; 

 - contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea efectu�rii 
cheltuielilor prin specificul activit��ilor desf��urate. 

Deasemenea, din con�inutul raportului de inspec�ie fiscal� �i din con�inutul 
contesta�iei, rezult� c� agentul economic nu a justificat cu documente legale destina�ia 
achizi�iilor de bunuri (respectiv a prest�rilor de servicii) de la S.C. T S.R.L. înscrise în 
factura fiscal� nr. (…)/30.12.2005. Mai mult nu este justificat� cu nici un document legal 
necesitatea efectu�rii unor asemenea cheltuieli. 

Drept consecin�� a acestor constat�ri, în condi�iile nestabilirii destina�iei legale 
a acestor achizi�ii, respectiv prest�ri de servicii, organul investit cu solu�ionarea contesta�iei 
consider� c� acestea nu au justificare în cadrul specificului activit��ii societ��ii, chiar dac� 
petenta sus�ine c� lucr�rile sunt efectuate în regie proprie, prin urmare agentul economic nu a 
respectat prevederile art. 145 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare conform c�ruia: 

-  art. 145 alin. 3: „Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul sa deduc�: 

- a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care 
i-au fost livrate sau urmeaz� sa îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii care i-au fost 
prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alta persoan� impozabil�;……….” 

În concluzie organul de inspec�ie fiscal� a procedat legal stabilind în sarcina 
S.C. X S.R.L. tax� pe valoarea ad�ugat� nedeductibil� în sum� de (…) RON �i ca atare pentru 
acest cap�t de cerere contesta�ia este neîntemeiat�. 

Deasemenea afirma�ia petentei conform c�reia „aceast� achizi�ie a fost 
efectuat� în scopul repar�rii unor structuri din beton din spa�iul nostru de lucru” nu a fost 
sus�inut� cu documente noi (fa�� de documentele prezentate organului de control) �i din acest 
punct de vedere acest cap�t de cerere se poate considera ca fiind nesus�inut cu documente. 

 
În ceea ce prive�te nelegalitatea �i netemeinicia Dispozi�iei privind m�surile 

stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. (…)/27.06.2006 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� se precizeaz� c� în conformitate cu 
prevederile art. 179 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal� Biroul 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. nu este în m�sur� s� se pronun�e cu privire la 
includerea în stabilirea rezultatului exerci�iului financiar a veniturilor impozabile în sum� de 
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(…) RON. Pentru acest cap�t de cerere organul competent de solu�ionare a contesta�iei este 
a�a cum prevede art. 179 alin. 2 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal� 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organul fiscal emitent al actului 
administrativ fiscal contestat. 

 
Având în vedere cele prezentate se va: 

 
- respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru TVA nedeductibil� în 

sum� de (…) RON. 
- respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru TVA nedeductibil� în 

sum� de (…) RON. 
 

 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în baza aprob�rii referatului nr. 
(…)/04.09.2006, precum �i în temeiul prevederilor art. 180, art. 181 �i art. 186 din Ordonan�a 
nr. 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, republicat�, se: 
 
 
 

D E C I D E 
 
 
 

1. Respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� pentru TVA nedeductibil� 
în sum� de (…) RON. 

 
2. respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� pentru TVA nedeductibil� în 

sum� de (…) RON 
 

 
 
Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 

atacat� potrivit prevederilor legale la Tribunal în termen de 6 luni de la data comunic�rii. 
 
 


