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DECIZIA NR. 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC A SRL înregistrat� la Administra�ia 
Finan�elor Publice  sub nr.  

 
 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile suplimentare stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. având la baz� Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr., în sum� de  lei din care lei  taxa pe valoare ad�ugat� respins� la 
rambursare �i  lei   taxa pe valoare ad�ugat� suplimentar� de plat�, precum �i  lei 
major�ri de întârziere aferent� taxei pe valoare ad�ugat�. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut  de art.207 (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.209 (1) 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 , este legal învestit s� 
solu�ioneze contesta�ia formulat�.  
 
 I. Prin contesta�ia formulat� SC A SRL nu este de acord cu rezultatul actului de 
control �i a deciziei, considerândul ca fiind nelegal �i netemeinic, invocând 
urm�toarele : 
 - nu s-a �inut cont de toate documentele puse la dispozi�ia organelor de control ; 
 - societatea este de bun� credin��  cuprinzând în documentele contabile 
m�rfurile livrate de furnizori ‘’care cunoa�tem c� sunt înregistra�i fiscali, iar modul de 
organizare �i conducerea afacerilor �i a contabilit��ii lor nu intr� în obiectul de 
activitate a SC  SRL ‘’. 
 - la solicitarea comisiei, contestatoarea  precizeaz� c� pune la dispozi�ie toate 
documentele pentru clarificarea situa�iei. 
  
 II. Prin Decizia de impunere nr. organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice  au stabilit  în sarcina societ��ii obliga�ii 
fiscale reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei din care  lei taxa 
pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare �i  lei taxa pe valoare ad�ugat� 
suplimentar� de plat�, precum �i  lei major�ri de întârziere aferent� taxei pe 
valoare ad�ugat�. 
  
 Verificarea s-a efectuat în baza adresei nr. emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice , înregistrat� la Direc�ia Control Fiscal sub nr. prin care se înainteaz� 
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Decontul de TVA al lunii noiembrie 2006 cu op�iunea de rambursare a soldului sumei 
negative de TVA, împreun� cu fi�a SIN. Suma solicitat� la rambursare este de  lei. 
Perioada verificat� 01.09.2006 – 30.11.2006. 
 
 În perioda verificat� s-a constatat c� taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� 
provine în principal din achizi�ii de bunuri �i servicii astfel: 
 
 - SC A SRL  achizi�ioneaz� de la SC SRL fandroma �i utilaje fandrom�, în 
valoare total� de  lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de lei, precum �i fier 
beton, grinzi, var, ciment  în valoare total� de  lei, din care taxa pe valoare ad�ugat�  
în sum� de  lei. În vederea stabilirii realit��ii �i legalit��ii achizi�iilor efectuate, organele 
de inspec�ie fiscal� s-au deplasat la sediul societ��ii furnizoare dar nu au putut lua 
leg�tura cu administratorul societ��ii, acesta nu a dat curs invita�iilor transmise de 
organele de control de se prezenta la sediul organelor de inspec�ie fiscal�.  
 - Contestatoarea achizi�ioneaz� cu factura fiscal� seria nr. de la SC SRL  
gresie, faian��, glet, în sum� total� de  lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de  lei. În urma controlului încruci�at a rezultat c� SC  SRL  s-a aprovizionat cu marf� 
de la SC  SRL , societate care nu a mai depus deconturi privind TVA începând cu 
01.07.2005, aflându-se în procedur� de reorganizare judiciare �i de la SC  SRL . 
Urmare controlului încruci�at efectuat de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, din cadrul 
D.G.F.P. , în procesul verbal nr.  administratorul societ��ii SC  SRL i precizeaz� c� nu 
a efectuat  nici o tranzac�ie cu aceste facturi, în perioada respectiv� neavând 
activitare.  
 - În data de 30.11.2006 SC SRL �i  SC  SRL cesioneaz�  contestatoarei ‘’�in� 
cale ferat�’’ cu factura fiscal� seria  nr. în valoare total� de  lei din care taxa pe 
valoare ad�ugat� în sum� de , respectiv cu factura fiscal� seria în valoare total� de  
lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei.  
 În urma controalelor încruci�ate referitoare la provenien�a ‘’�inei de cale ferat�’’ 
s-a constatat  SC  SRL �i SC  SRL nu au de�inut în proprietate �in� de cale ferat� �i 
nici nu au fost împuternici�i de proprietarul de drept pentru a cesiona drepturile de 
exploatare asupra �inei de cale ferat�. 
 Având în vedere cele de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� nu au acceptat 
deductibilitatea taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de lei, conform art.126 �i art.145, 
alin (1) �i (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de control, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative 
invocate de organele de control se re�in urm�toarele: 
 
 În fapt, inspec�ia fiscal� par�ial� la SC A SRL s-a efectuat în baza adresei nr. 
emis� de Administra�ia Finan�elor Publice prin care se înainteaz� Decontul de TVA al 
lunii noiembrie 2006 cu op�iunea de rambursare a sodului sumei negative de TVA, 
înregistrat cu nr., împreun� cu Fi�a de calcul SIN. Suma solicitat� spre rambursare 
este de  lei. 
Perioada verificat� 01.09.2006 – 30.11.2006. 
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 În urma controlului efectuat de organele de inspec�ie fiscal� �i a controalelor 
încruci�ate efectuate cu privire la realitatea �i legalitatea achizi�iilor efectuate, s-a 
constatat  taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� provine în principal din achizi�ii de 
bunuri �i servicii astfel:  
 -  lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� înscris� în factura fiscal� seria  nr. 
�i  lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� înscris� în factura fiscal� seria  nr., 
facturate de SC  SRL . Organele de control au constatat c� societatea respectiv� nu 
desf��oar� activitate la sediul social declarat ; 
 -  lei  reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� înscris� în factura fiscal� seria  
nr. facturat� de SC SRL societate care la rândul s�u s-a aprovizionat de la SC  SRL , 
societate aflându-se în reorganizare judiciar� �i de la SC  SRL , societate care în 
perioada respectiv� nu a desf��urat activitate; 
 -  lei reprezebtând taxa pe valoare ad�ugat� înscris� în factura fiscal�  seria  
nr. facturat� de SC SRL �i  reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� înscris� în factura 
fiscal� seria  nr.2162355/30.11.2006 lei facturat� de SC SRL, societ��ii care au 
cesionat drepturile de exploatare �ina de cale ferat�, de�i nu erau proprietari sau 
împuternici�i de proprietar de a cesiona �ina de cale ferat�. 
 Organele de control în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.2567/20.07.2007 nu au acordat dreptul de deducere a taxa pe valoare ad�ugat� în 
sum� de 42.446 lei.  
 
 În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 ‘’Art. 126  
  (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România cele care 
indeplinesc cumulativ urmatoarele condi�ii: 
    a) opera�iunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art. 132 �i 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� 
impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1), ac�ionand ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre activita�ile 
economice prevazute la art. 127 alin. (2);’’ 
      
    Art. 128 -(1)’’ Prin livrare de bunuri se în�elege orice transfer al dreptului de 
proprietate asupra bunurilor de la proprietar c�tre o alta persoana, direct sau prin 
persoane care ac�ioneaz� în numele acestuia’’. 
 
 ‘’Art. 145 
    (1) Dreptul de deducere ia nastere in momentul in care taxa pe valoarea adaugata 
deductibila devine exigibila. 
    (2) Pentru bunurile importate pana la data de 31 decembrie 2003, in baza 
certificatelor de suspendare a taxei pe valoarea adaugata, eliberate in baza Legii nr. 
345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, pentru care termenul de 
plata intervine dupa data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, taxa pe valoarea adaugata 
devine deductibila la data platii efective. 



 4

    (3) Daca bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca platitor de taxa 
pe valoarea adaugat� are dreptul s� deduc�: 
    a) taxa pe valoarea adaugat� datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au 
fost livrate sau urmeaza s� îi fie livrate, �i pentru prestarile de servicii care i-au fost 
prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alta persoan� impozabil�; 
    b) taxa pe valoarea adaugat� achitat� pentru bunurile importate’’. 
 
 Avand în vedere  prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoare ad�ugat� datorat� sau achitat� 
se realizeaz� de c�tre o persoan� impozabil�, prin justificarea acesteia cu factur� 
fiscal�, factur� fiscal� emis� de c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de 
tax� pe valoare ad�ugat�. 
 
 În contextul celor de mai sus, rezult� c� organele de inspec�ie fiscal� în mod 
legal nu au acceptat deductibilitatea taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei. 
 
 În ceea ce prive�te afirma�ia contestatoarei, referitoare la faptul c� în timpul 
inspec�iei fiscale nu s-a �inut cont de toate documentele puse la dispozi�ia organelor 
de inspec�ie fiscal�, dar la solicitarea organelor de solu�ionare a contesta�iei vor fi 
prezentate, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul D.G.F.P. , precizeaz� c� prin 
adresa nr. din data de 20.09.2007 �i din data de 01.10.2007 a solicitat contestatoarei 
dovezile pe care se întemeiaz� contesta�iia, conform art.206 din O.G. nr.92/2003  
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. Adresa nr. din data de 20.09.2007 
precum �i din data de 01.10.2007 au fost returnat� Serviciului Solu�ionare Contesta�ii 
cu men�iunea ‘’ firm� necunoscut� la adres�’’. 
  
 De asemenea urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru major�rile de 
întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�, potrivit principiului de drept “ accesoriul 
urmeaz� principalul “. 
 
 Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza  art.126, art. 128 �i art.145 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
precum �i a art.216 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscal�, 
republicat� se: 
 
 
 

D E C I D E  
 
 

 Respingerea, ca neântemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC A SRL pentru 
suma de  lei, din care  lei taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare,  lei taxa 
pe valoare ad�ugat� de plat� �i  lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare 
ad�ugat�. 
 

 


