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DECIZIA nr.171/21.12.2006 
 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA S.R.L. din CONSTAN�A, 

înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr........ 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F. Activitatea de Control 
Fiscal Constan�a prin adresa nr...../10.11.2006 înregistrat� la 
D.G.F.P. Constan�a sub nr...../10.11.2006, cu privire la 
contesta�ia formulat� de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L., societate cu 
sediul în CONSTAN�A, Bd....... nr..., CUI ......... 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin 
Decizia de impunere nr....../09.10.2006, urmare constat�rilor din 
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 06.10.2006, acte 
administrative fiscale emise de S.A.F. – Activitatea de Control 
Fiscal Constan�a. 

Cuantumul sumei contestate este în valoare total� de ........ 
lei �i este compus� din: 

-....... lei TVA de plat� stabilit� suplimentar (dedus� 
eronat), 

-.......  lei TVA colectat� eronat. 
 
 Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, organul de 
solu�ionare re�ine c� ac�iunea în cauz� a fost introdus� cu 
respectarea prevederilor art.176 lit.e) din O.G. nr.92/2003 
republicat� în M.O. nr.86/26.09.2005 privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 Referitor la termen, se constat� c� aceasta a fost depus� în 
termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act normativ.  

Astfel, Decizia de impunere nr...... a fost emis� în data de 
09.10.2006, iar contesta�ia formulat� de petent a fost 
înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal sub 
nr....../08.11.2006.  

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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În spe��, sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur� 

prev�zute la art.176 �i 179(1)lit.a) din O.G. nr.92/2003 
republicat� în 2005 privind Codul de procedur� fiscal�, astfel 
încât 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 adresa înregistrat� la S.A.F.- Activitatea de 
Control Fiscal Constan�a sub nr....../08.11.2006, iar la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr....../10.11.2006, S.C. CONSTANTA S.R.L., a 
formulat contesta�ie împotriva m�surilor dispuse prin Decizia de 
impunere nr....../09.10.2006 �i prin Raportul de inspec�ie fiscal� 
din data de 06.10.2006, de c�tre organul fiscal din cadrul S.A.F. 
– Activitatea de Control Fiscal Constan�a, în ceea ce prive�te: 

a) modul de interpretare a derul�rii contractului 
nr...../08.11.2005, încheiat între SC CONSTANTA SRL (cump�r�tor) 
�i SC P....... SRL (vânz�tor), având ca obiect vânzarea unui num�r 
de ...... vagoane pe ro�i proprii, pentru care vânz�torul a 
colectat TVA, iar cump�r�torul a dedus TVA; 

b) modul de interpretare a derul�rii contractului 
nr...../08.11.2005, încheiat între SC CONSTANTA SRL (vânz�tor) �i 
SC M....... SRL (cump�r�tor), având ca obiect vânzarea de piese �i 
subansamble aferente unui num�r de ...... vagoane, pentru care 
societatea a colectat TVA. 

 
Astfel, în sus�inerea contesta�iei sale, petenta motiveaz� 

c�: 
Referitor la lit.a) 
–societatea a achitat în avans c�tre furnizorul SC P........ 

SRL sume în baza facturilor emise pentru care a dedus TVA dup� cum 
urmeaz�: 

1. FF CT .... nr....../13.12.2005, TVA în sum� de ...... lei. 
2. FF CT .... nr....../24.03.2006, TVA în sum� de ...... lei. 
3. FF CT .... nr....../31.07.2006, s-a diminuat cu suma de 

...... lei TVA înscris� în FF CT .... nr....../13.12.2005. 
4. FF CT .... nr......, ......, ......, ......, 

....../31.07.2006, TVA în sum� de ....... lei. 
Referitor la lit.b) 
-societatea a colectat TVA în sum� de ...... lei în baza  FF 
CT .... nr...... �i nr...../08.12.2005, emise c�tre SC 
M....... SRL pentru avansurile încasate. 
Petenta sus�ine c�, aplicarea de c�tre organul fiscal a 

m�surilor simplificate prev�zute la art.160’ din LG. nr.571/2003 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este eronat� deoarece 
acestea se refer� la opera�iunile cu de�euri, definite conform 
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O.G. nr.16/2001 privind gestionarea de�eurilor industriale 
reciclabile, republicat� cu modific�rile ulterioare. 

Potrivit actului normativ, de�eul este definit ca fiind 
“orice substan�� sau produs din categoriile prev�zute în anexa 
nr.1, pe care de�in�torul nu îl mai utilizeaz� sau pe care are 
inten�ia ori obliga�ia s� nu îl mai utilizeze”. 

Clarificarea acestei no�iuni s-a f�cut prin Ordinul 
nr.265/20.08.2001 care precizeaz� c�: 

“Prin de�euri metalice se în�elege de�eurile �i resturile de 
font� �i o�el nealiate �i aliate, o�eluri inoxidabile, �in� uzat�, 
(…), provenite din cas�ri �i dezafect�ri, epave �i nave scoase din 
uz,(…).” 

În contextul celor de mai sus petenta sus�ine c�, “vagoanele 
pe ro�i” nu pot fi considerate de�euri feroase, întrucât nu au 
f�cut obiectul unei dezafect�ri sau dezmembr�ri �i, în consecin��, 
bunurilor tranzac�ionate nu le sunt aplicabile prevederile 
art.160(1), alin.2 din LG. nr.571/2003 cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

Pentru motivele expuse, petenta solicit� admiterea 
contesta�iei cu consecin�a anul�rii deciziei de impunere 
nr....../09.10.2006 �i acordarea dreptului de deducere al TVA 
aferent� facturilor emise de SC P........ SRL lei. 
 

II. În vederea solu�ion�rii cererii de rambursare a soldului 
sumei negative în valoare de ....... lei din decontul privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�, aferent lunii iulie 2006, înregistrat la 
D.G.F.P. Constan�a – SAF - A.M.A.V.S. - S.A.C.M sub 
nr......./25.08.2006 �i la SAF - ACF CONSTAN�A sub 
nr......./05.09.2006 organele cu competen�a de control fiscal din 
cadrul S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal, au efectuat 
verificarea opera�iunilor desf��urate de societate în perioada 
01.01.2005-31.07.2006, întocmind în acest sens Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 06.10.2006. 

Urmare controlului fiscal, s-a constatat c� în perioada 
verificat� societatea a înc�lcat prevederile art.160(1), alin.2, 
lit.a) �i alin.3 �i 5 din LG. nr.571/2003 cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare în sensul c� nu a aplicat “taxare invers�” 
pentru avansul pl�tit c�tre SC P........ SRL în vederea 
achizi�ion�rii de bunuri constând în “vagoane casabile �arjate”. 

Astfel, în timpul controlului organul de inspec�ie fiscal� a 
stabilit TVA suplimentar de plat� în sum� de ....... lei. 

Totodat�, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� pentru 
avansul încasat de societate de la SC M........ SRL în vederea 
livr�rii de componente rezultate din dezmembrarea de vagoane s-a 
colectat în mod eronat TVA în sum� de ....... lei, înc�lcându-se 
astfel acelea�i dispozi�ii legale, fapt pentru care în timpul 
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controlului s-a procedat la regularizarea TVA prin deducerea 
acestei sume. 

În actul de control se precizeaz� c� bunurile achizi�ionate, 
au fost înregistrate în contabilitate în contul de marf� f�r� a se 
aplica “taxare invers�”, iar la valorificarea acestora c�tre SC 
T........ SRL, SC R....... SA �i SC S....... SA, societatea a 
aplicat “taxare invers�”. 

Urmare m�surilor stabilite prin Raportul de inspec�ie fiscal� 
din 06.10.2006, organul fiscal a emis Decizia de impunere privind 
obliga�iile de plat� suplimentare nr......./09.10.2006. 

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de control fiscal, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac�, pentru bunurile 
achizi�ionate constând în “vagoane casabile �arjate”, petenta 
trebuia s� aplice - taxarea invers�. 

 
În fapt, prin decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� cu 

op�iune de rambursare, înregistrat la D.G.F.P. Constan�a - S.A.C.M 
sub nr....../25.08.2006, S.C. CONSTANTA SRL a solicitat 
rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferente lunii iulie 2006, în sum� de ....... lei. 

În baza acestei solicit�ri, organele de inspec�ie fiscal� din 
cadrul S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a au 
efectuat verificarea opera�iunilor contabile efectuate în perioada 
01.01.2004-31.07.2006, finalizat� prin întocmirea Raportului de 
inspec�ie din data de 06.10.2006.  Organul de inspec�ie fiscal� a 
stabilit c� societatea trebuia s� aplice – taxarea invers� - atât 
pentru TVA aferent� avansurilor pl�tite în vederea achizi�ion�rii 
de vagoane casabile �arjate, cât �i pentru achizi�iile de vagoane 
casabile �arjate, furnizate de c�tre SC P........ SRL. În aceste 
condi�ii, organul de inspec�ie a constatat c� societatea a dedus 
eronat TVA în sum� de ....... lei. 

Totodat�, organul de control a constatat c� societatea nu a 
aplicat – taxarea invers� - pentru avansul încasat de la SC 
M....... SRL în vederea livr�rii diverselor componente rezultate 
din dezmembrarea de vagoane (FF CT ......../08.12.2005 �i FF CT 
......../07.12.2005), ci a colectat TVA în sum� de ....... lei, 
fapt pentru care organul de control a acordat dreptul de deducere 
pentru aceast� sum�. 

Petenta contest� aceast� m�sur� sus�inând c� interpretarea 
dat� de organul de control este eronat� deoarece bunurile 
achizi�ionate nu intr� în categoria de�eurilor metalice feroase 
prev�zute de O.U.G. nr.16/2001 pentru ca în spe�� s� poat� fi 
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aplicabile m�surile simplificate prev�zute la art.160(1) din Codul 
fiscal, motiv pentru care solicit� anularea deciziei de impunere 
nr......./09.10.2006. 

 
În drept, referitor la deducerea tva aferente achizi�iilor 

dispozi�iile  art.145 din LG. nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz� c�: 
    “(1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa 
pe valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�. 
(…) 

(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 s� deduc�: 
    a) 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�.” 

Din interpretarea acestor dispozi�ii legale, se re�ine c� 
exercitarea dreptului de deducere ia na�tere în momentul în care 
TVA devine exigibil� �i dac� bunurile achizi�ionate sunt destinate 
a fi utilizate în folosul opera�iunilor taxabile.  

O particularitate fa�� de prevederile mai sus citate o 
reprezint� tratamentul fiscal  al unor opera�iuni constând în 
m�sura de simplificare a eviden�ierii �i pl��ii tva, între 
persoane juridice pl�titoare de tva.  

În acest sens, potrivit art.160(1) din LG. nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
m�surile de simplificare se aplic� pentru anumite categorii de 
bunuri respectiv, 

“Alin.2, lit.a) de�eurile �i resturile de metale feroase �i 
neferoase, precum �i materiile prime secundare rezultate din 
valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de O.U.G. 
nr.16/2001 privind gestionarea de�eurilor industriale reciclabile, 
cu modific�rile ulterioare(…). 

Alin.3. Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri 
prev�zute la alin.(2) furnizorii sunt obliga�i s� înscrie 
men�iunea - taxare invers�. Furnizorii �i beneficiarii eviden�iaz� 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor livr�ri, respectiv 
achizi�ii, în jurnalele de vânz�ri �i cump�r�ri concomitent �i o 
înscriu în decontul de tax� deductibil�, f�r� a avea loc pl��i 
efective între cele dou� unit��i în ceea ce prive�te taxa pe 
valoarea ad�ugat�. 

(…) 
alin.5. De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt 

responsabili atât furnizorii, cât �i beneficiarii. În situa�ia în 
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care furnizorul nu a men�ionat – taxare invers� - în facturile 
fiscale emise pentru bunurile care se încadreaz� la alin.2, 
beneficiarul este obligat s� aplice taxare invers�, respectiv s� 
nu fac� plata taxei pe valoarea ad�ugat� c�tre furnizor, s� 
înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea – taxare invers� - în 
factura fiscal� �i s� îndeplineasc� obliga�iile prev�zute la 
alin.3.”  

 
În spe��, se re�ine c� Decizia de impunere 

nr....../09.10.2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal�, a fost emis� de S.A.F. - 
Activitatea de Control Fiscal, în temeiul OMFP nr.972/19.06.2006, 
în urma inspec�iei fiscale efectuate la SC CONSTANTA SRL în 
vederea solu�ion�rii Decontului de tax� pe valoarea ad�ugat� cu 
op�iune de rambursare a soldului sumei negative în cuantum de 
....... lei, aferent lunii iulie 2006, înregistrat la organul 
fiscal sub nr....../25.08.2006. 
  Considerând c� tranzac�iei efectuate de petent�, respectiv 
achizi�ionarea de vagoane casabile �arjate îi sunt aplicabile 
prevederile referitoare la - taxarea invers�, organul fiscal a 
procedat la  colectarea suplimentar� a TVA, invocând în acest sens 
dispozi�iile art.160(1), alin.2 lit.a, alin.3 ;i alin.5 din LG. 
nr.572/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Analizând documentele dosarului se re�ine c�, de fapt, în 
perioada verificat� SC CONSTANTA SRL a achizi�ionat de la SC 
P....... SRL vagoane casate �arjate, a�a cum rezult� din Procesele 
verbale încheiate de c�tre Revizia Vagoane Sta�ia CFR Medgidia. 

Astfel, în aceste procese verbale se men�ioneaz� num�rul de 
vagoane �i seria acestora precum �i cantit��ile rezultate în urma 
cânt�ririi lor conform notelor de cântar. 

În procesele verbale se men�ioneaz� cantit��ile ce se vor 
preda în vederea dezmembr�rii, precum �i faptul c� dup� cânt�rire 
marfa va fi preluat� cu mijloace de transport auto. 

Deasemenea, în actul de control se precizeaz� faptul c� în 
eviden�a contabil� bunurile achizi�ionate au fost înregistrate ca 
marf� �i nu ca mijloace fixe. 

Fa�� de cele prezentate rezult� c� de fapt, petenta a 
achizi�ionat vagoanele casate ca marf� pe care ulterior a 
valorificat-o prin vânzarea componentelor rezultate din 
dezmembrarea acestora. Mai mult, la achizi�ionarea acestora 
societatea �i-a exercitat dreptul de deducere al TVA f�r� s� 
aplice – taxare invers�, iar la valorificarea c�tre clien�i a  
componentelor rezultate din dezmembrare societatea nu a colectat 
TVA aplicând – taxare invers�. Se re�ine astfel c� pentru 
achizi�ia vagoanelor petenta a înc�lcat dispozi�iile legale 
referitoare la aplicarea m�surilor simplificate prev�zute la art. 



 
adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/70 80 83 
 

7 

160.1 alin.3 �i 5 din Codul fiscal �i s� înscrie din proprie 
ini�iativ� men�iunea - taxare invers� - în factura fiscal�. 

Se re�ine deasemenea, c� �i pentru avansul încasat de 
societate de la SC M....... SRL, în vederea livr�rii de componente 
rezultate din dezmembrarea de vagoane trebuiau aplicate m�surile 
simplificate cu privire la TVA, în sensul c� pe facturile fiscale 
trebuia f�cut� men�iunea – taxare invers�. 

În contesta�ie petenta sus�ine c�, interpretarea dat� de 
organul de control în Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
06.10.2006 cu privire la aplicarea în spe�� a m�surilor 
simplificate este eronat� deoarece bunurile tranzac�ionate nu sunt 
de natura celor men�ionate la art.160(1), alin.2 lit.a din lege 
deoarece acestea nu îndeplinesc condi�iile de de�euri metalice 
feroase, definite prin Ordinul nr.265/2001, în sensul c� vagoanele 
pe ro�i nu au f�cut obiectul dezafect�rii sau dezmembr�rii în a�a 
fel încât s� rezulte „buc��i de font� �i o�el aliate �i nealiate”. 

Contrar celor sus�inute de petent� preciz�m c� în procesele 
verbale de predare a vagoanelor casabile �arjate se men�ioneaz� c� 
acestea se predau în vederea dezmembr�rii, �i prin urmare, din 
acest proces au rezultat de�euri metalice feroase valorificate 
ulterior - taxare invers�, m�sura stabilit� de c�tre organul de 
control fiscal fiind corect�. 

 
Fa�� de cele prezentate se re�ine c� sus�inerea petentei cu 

privire la m�sura dispus� de c�tre organul de inspec�ie fiscal� 
prin actul administrativ fiscal contestat nu este întemeiat� 
legal. 

 
În concluzie, pentru argumentele expuse contesta�ia formulat� 

de c�tre SC CONSTANTA SRL urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat�.   
 
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.179(1) alin.a), art.180(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005 privind Codul de procedur� 
fiscal�, se: 

 
 

DECIDE: 
 
 

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulat� de 
SC CONSTANTA SRL împotriva Deciziei de impunere 
nr......./09.10.2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� �i a Raportului de inspec�ie 
fiscal� din data de 06.10.2006, pentru suma total� de ........ lei 
compus� din: 
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-....... lei TVA de plat� stabilit� suplimentar (dedus� 
eronat), 

-.......  lei TVA colectat� eronat. 
 
 
În conformitate cu dispozi�iile art.180 alin.(2) din 

Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, decizia este 
definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data 
primirii prezentei, în temeiul art.188 alin.2 din acela�i act 
normativ, coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004 .  

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
VASILICA MIHAI 

            
 
 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.G./4EX. 
20.12.2006 


