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DECIZIA nr.37/04.06.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA SRL Ovidiu 
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 A.F.P. Constan�a - Structura 
Administrare Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr...../20.04.2007 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr...../20.04.2007 cu 
privire la contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA SRL Ovidiu, cu 
sediul în Ovidiu, Str……………, nr……, Jud.Constan�a, CUI RO………………. 

Contesta�ia are ca obiect m�surile stabilite prin Decizia de 
impunere nr…………/12.03.2007, emis� de S.A.F. - Activitatea de 
Control Fiscal Constan�a în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
din data de 06.03.2007. 

Cuantumul sumei contestate este în sum� de ……………… lei, 
compus� din: 

• …………… lei – TVA stabilit� suplimentar; 
• …………… lei – accesorii aferente TVA. 

Având în vedere data comunic�rii titlului de crean�� 
contestat, prin adresa nr…………/12.03.2007, reiese c� cererea de 
contesta�ie a fost depus� în termenul prev�zut de art. 177 (1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�  republicat�. 

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al 
societa�ii, conform art. 176 (1) lit.e) din acela�i act normativ. 

 
 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.175, art.176 �i art.179, 
alin.1, lit.a) 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 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…………/16.04.2007, iar la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr…………/20.04.2007, S.C. CONSTANTA S.R.L. prin 
împuternicit IONESCU IOANA, a formulat contesta�ie împotriva 
Deciziei de impunere nr…………/12.03.2007 �i a Raportului de 

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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inspec�ie fiscal� din data de 06.03.2007, prin care organul fiscal 
din cadrul S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a a 
respins la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… 
lei �i a stabilit suplimentar un debit total de …………… lei (…………… 
lei TVA respins� la rambursare �i …………… lei TVA de plat� stabilit� 
suplimentar), precum �i accesorii aferente constând în major�ri �i 
penalit��i de întîrziere în sum� de …………… lei  
 
 În sus�inerea contesta�iei petenta invoc� urm�toarele: 
  

A. Fa�� de constat�rile din eviden�ele societ��ii: 
 

A1. Referitor la motivarea organelor fiscale cu privire la 
faptul c� societatea E……………… Bucure�ti SA a predat în data de 
17.06.2002 �i 01.07.2002 c�tre S.C. CONSTANTA SRL, mijloace fixe 
în valoare total� de …………… lei, emi�ând factur� fiscal� în data de 
17.04.2006, petenta afirm� c� obliga�ia întocmirii facturii îi 
revenea vânz�torului, respectiv societ��ii  E……………… Bucure�ti SA, 
drept pentru care apreciaz� constatarea ca nepotrivit�. 

 
A2. În privin�a situa�iei mijloacelor fixe casate, prezentat� 

în actul de control, petenta sus�ine: 
-Societatea nu putea utiliza în perioada august 2002-iulie 

2003 documentele specifice opera�iunilor efectuate, prev�zute de 
Ordinul MFP nr.1850/2004, deoarece acest ordin nu exista la acea 
dat�; 

-Contrar afirma�iei din raport, petenta sus�ine c� a 
prezentat documente justificative din care s� rezulte casarea 
mijloacelor fixe preluate de la S.C. T……………… SA, respectiv, 
procese verbale de casare întocmite (ex.Procesul-verbal de casare 
din 15.07.2002 - anexa 4); 

-Valoarea mijloacelor fixe preluate pe baz� de procese 
verbale de la S.C. T……………… SA în anul 2002 poate fi concret 
stabilit� pe baza Anexelor nr.1 �i 2 la Procesul–verbal de 
inventariere a  mijloacelor fixe din C………… Ovidiu nr………/17.01.2006 
(anexa 5). În privin�a valorii mijloacelor fixe preluate de la 
S.C. T……………… SA, casate �i vândute, aceasta este în sum� de …………… 
lei, conform contractului de vânzare-cump�rare cu S.C. M…………… SRL.  

 
A3. Cu privire la valoarea total� a mijloacelor fixe primite 

�i casate în perioada 2002-2003 existente în soldul contului 2131, 
petenta sus�ine c� la data de 30.09.2006 este de …………… lei, compus 
din: 

-…………… lei - valoare cl�diri; 
-…………… lei - alte mijloace fixe, conform anexe 1 �i 2 la 

Procesul-verbal de inventariere a mijloacelor fixe din C………… 
Ovidiu nr…………/17.01.2006. 

 
A4. Fa�� de m�sura de colectare a TVA în sum� de …………… lei 

pentru mijloace fixe achizi�ionate în valoare de …………… lei, care 
nu au fost date în folosin�� dar ulterior casate, societatea 
afirm� c� aceast� m�sur� este abuziv� �i neîntemeiat�, deoarece: 
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• Art.3, alin.(4) din Legea nr.345/2002 nu prevede 
colectarea TVA pentru cas�ri de bunuri, func�ie de gradul de 
amortizare înregistrat� sau de justificarea economic� a 
opera�iunii de casare, a�a cum a apreciat organul de inspec�ie; 

• Scoaterea din func�iune a mijloacelor fixe a fost 
efectuat� în conformitate cu Legea nr.15/1994 republicat�, privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale �i 
necorporale, iar justificarea opera�iunii este dat� de uzura 
fizic� sau moral� constatat� la acel moment �i nu eficien�a 
economic� a acestora, cum eronat sus�ine organul de inspec�ie; 

• Cu privire la modul de utilizare a bunurilor casate, 
petenta precizeaz� c� acestea fac parte din categoria “scule, 
dispozitive, verificatoare” �i au fost utilizate în cadrul 
societ��ii pentru efectuarea unor m�sur�tori sau determin�ri 
calitative specifice activit��ii desf��urate în perioada 
respectiv� �i nu pentru a presta servicii ter�ilor, cum eronat a 
re�inut organul de inspec�ie. 

• Totodat�, petenta men�ioneaz� c�, organul de inspec�ia 
nu a constatat nereguli în ceea ce prive�te documentele fiscale în 
baza c�rora societatea a dedus taxa pe valoarea ad�ugat�.   
   

B.Fa�� de constat�rile organului de control cu privire la 
modul de respectare a prevederilor art.145 din Codul fiscal, 
petenta precizeaz�: 

 
B1. Referitor la motivul invocat de organul fiscal, respectiv 

c� nu au fost indeplinite condi�iile de deducere a TVA în sum� de 
…………… lei aferent� facturii fiscale nr…………/17.04.2006, deoarece nu 
s-a putut justifica destina�ia utiliz�rii acestora în folosul 
opera�iunilor sale taxabile, petenta men�ioneaz� c� starea de fapt 
fiscal� a fost incorect determinat�, întrucât:  

• Aprecierea c� nici un mijloc fix nu poate fi utilizat pentru 
desf��urarea activit��ii economice a societ��ii s-a întemeiat pe 
ipoteze nefundamentate cu privire la situa�ii fiscale viitoare ale 
societ��ii; 

• Organele de inspec�ie au înc�lcat prevederile art.49 
“mijloace de prob�” din Codul de procedur� fiscal�, întrucât nu au 
avut în vedere declara�iile reprezentan�ilor societ��ii cu privire 
la ini�ierea unui plan de investi�ii care va include bunurile în 
discu�ie; 

• În opinia societ��ii, cercetarea la fa�a locului efectuat� de 
organele fiscale, nu poate fi re�inut� deoarece aprecierile exced 
compenten�elor �i atribu�iilor organului fiscal prev�zute de art.6 
din Codul de procedur�. În plus nu s-a întocmit procesul verbal 
prev�zut la art.56 din lege; 

• Organul fiscal a apreciat inten�ia de dezmembrare a bunurilor 
achizi�ionate în luna aprilie 2006 pe baza unui contract din anul 
2002 care a produs efecte în acea perioad�; 
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• Cu privire la invocarea inciden�ei art.160(1) din Codul 
fiscal  (referitor la taxarea invers�), petenta afirm� c� nu se 
reg�se�te în acest� situa�ie, deoarece: 

�societatea a achizi�ionat �i de�ine mijloace fixe în 
privin�a c�rora nu s-a luat o decizie de dezmembrare; 

�contractul comercial  nr………/24.05.2002 nu mai este valabil 
�i a reglementat raporturile comerciale din aceea perioad� cu acel 
client; 

�principiul tax�rii inverse nu presupune neacordarea 
dreptului de deducere a TVA �i va fi aplicat de societate în cazul 
în care se va lua decizia de casare a unor bunuri din patrimoniu 
sau/�i transform�rii acestora în de�euri. 

 
B2. în ceea ce prive�te aprecierea organului de inspec�ie c� 

suma de …………… lei aferent� facurilor ……………/05.12.2002, 
……………/02.12.2002 �i ……………/05.12.2002 emise de S.C. V…………… SRL, 
reprezint� TVA dedus� eronat, nefiind îndeplinite prevederile 
art.22-24 din Legea 345/2002, opineaz�: 

�Concluziile organului de control sunt neîntemeiate întrucât 
în  textul de lege invocat nu este prev�zut� condi�ia, pentru 
deducerea TVA, ca bunurile la care se fac repara�ii s� fie în 
proprietatea sau folosin�a contribuabilului. 

În fapt, imobilele situate în ora� Ovidiu, str…………… nr……, 
care au fost amenajate �i modernizate au fost de�inute de c�tre 
societate înc� din luna iulie 2002, contractul de închiriere fiind 
întocmit cu întârziere, respectiv martie 2003.  Aceste imobile au 
fost achizi�ionate prin contractul de vânzare-cump�rare 
nr…………/13.06.2002 �i au fost în permanen�� în folosin�a 
societ��ii, sediul social fiind înregistrat la acea adres�. 

 
B3. Referitor la suma de …………… lei, aferent� unor achizi�ii 

de bunuri pentru care organul de inspec�ie a stabilit c� nu au 
fost efectuate în folosul societ��ii, întrucât cifra de afaceri 
este 0(zero), societatea afirm� c� a înregistrat venituri conform 
contractelor în delurare. În plus, prin emiterea facturilor 
nr…………/04.12.2006 �i ……………/04.12.2006 s-a colectat TVA în sum� de 
…………… lei, astfel nu se justific� respingerea dreptului de 
deducere. 

 
B4. Suma de …………… lei TVA aferent� unor bonuri fiscale 

reprezentând combustibili auto a fost dedus� de societate, astfel: 
�suma de …………… lei pentru perioada mai 2006; 
�suma de …………… lei în perioada iunie-septembrie 2006. 
În opinia petentei aceast� sum� a fost respins� la rambursare 

nemotivat, deoarece societatea avea un contract de comodat 
încheiat la data de 01.06.2006 prin care persoana fizic� POPESCU 
ION cedeaz� cu titlu gratuit dreptul de folosin�� a autoturismului 
Renault Clio, cu nr. de înmatriculare ………………. 

 
B5. Cu privire la suma de …………… lei reprezentând TVA dedus� 

eronat, stabilit� de organele de inspec�ie fiscal� ca fiind taxare 
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eronat� pentru opera�iunile scutite, petenta sus�ine c� 
prevederile art.145 din Codul fiscal nu oblig� chiria�ul de a face 
dovada op�iunii de taxare exprimate de proprietar.  

Dealtfel, S.C. E……………… BUCURE�TI SA, Sucursala E……………… 
Constan�a a închiriat terenul în spe�� din data de 31.01.2001.  În 
aceste condi�ii, în conformitate cu prevederile punctului 3, 
alin.4 din H.G. nr.348/2003 pentru modificarea unor metodologii 
fiscale, societatea respectiv� a optat tacit pentru taxarea 
opera�iunilor nefiind necesar� notificarea op�iunii de taxare. 

 
În contextul celor prezentate, prin cererea formulat�, 

societatea solicit� admiterea contesta�iei, anularea Deciziei de 
impunere nr…………/12.03.2007 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� 
din data de 06.03.2007 precum �i suspendarea execut�rii Deciziei 
de impunere pân� la solu�ionarea contesta�iei.  

 
II. În vederea solu�ion�rii cererii de rambursare a TVA în 

sum� de …………… lei înscris� în decontul de TVA cu sold negativ la 
data de 30.09.2006 �i înregistrat la AFP Constan�a sub 
nr…………/25.10.2006, organele fiscale din cadrul SAF - ACF Constan�a 
au procedat la verificarea din punct de vedere al TVA a 
documentelor înregistrate în eviden�a tehnico-operativ�, 
constatând urm�toarele: 

� Perioada supus� verific�rii este septembrie 2001-septembrie 
2006;  

� Conform situa�iei prezentate de societate, rezult� c� TVA de 
rambursat este în cuantum de …………… lei. 
 

Pentru perioada verificat� s-au constatat urm�toarele: 
 

A. Conform contractului de vânzare-cump�rare 
nr…………/13.06.2002, S.C. T……………… SA Bucure�ti, Suc. E……………… 
Constan�a, vinde mijloace fixe ce compun obiectivul C…………… Ovidiu 
la pre� de …………… lei f�r� TVA. 

 Potrivit cap.2,pct.2.3 “predarea-primirea mijloacelor fixe ce 
compun obiectivul C…………… Ovidiu �i întocmirea în consecin�� a 
procesului verbal de predare-primire se va efectua imediat dup� 
achitarea de c�tre cump�r�tor a pre�ului stabilit”, iar dreptul de 
proprietate “se transmite cump�r�torului dup� achitarea integral� 
a valorii, precum �i a obliga�iilor asumate prin Procesul verbal 
nr…………/24.05.2002 al �edin�ei de licita�ie”. 

Deasemenea, conform pct.2.4 din contract, ”De comun acord, 
p�r�ile pot conveni la predarea-primirea par�ial� de mijloace 
fixe, conform Procesului-verbal de predare-primire anexat la 
contract”. 

În baza acestui contract, S.C. CONSTANTA SRL a achitat, cu 
titlu de avans contract nr…………/13.06.2002, suma de …………… lei, 
pentru care S.C. T……………… SA - Suc. E……………… Constan�a a emis 
facturile: 

�FF nr…………/08.08.2002 în valoare de …………… lei, din care TVA 
suma de …………… lei; 
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�FF nr…………/15.03.2003 în valoare de …………… lei, din care TVA 
suma de …………… lei. 

  
A1. În urma verific�rii, s-a constatat c� mijloacele fixe au 

fost preluate de c�tre S.C. CONSTANTA SRL, astfel: 
• Conform Procesului verbal de predare-primire 

nr………/17.06.2002, mijloace fixe din “Sala de turbine �i Sala de 
cazane” - 24 pozi�ii, f�r� valoare; 

• Conform Procesului verbal de predare-primire 
nr………/01.07.2002, mijloace fixe din cl�dirile “Atelier mecanic �i 
Remiza tractoare” - 12 pozi�ii, f�r� valoare; 

• Prin Adresa nr………/07.10.2002, societatea a confirmat 
primirea mijloacelor fixe din Anexa nr.1.1, care cuprinde 
“Valoarea mijloacelor fixe �i mijloace fixe de natura obiectelor 
de inventar predate c�tre S.C. CONSTANTA SRL” în valoare total� de 
……………… lei; 

• În data de 17.04.2006, s-a încheiat în form� autentic�, 
Contractul de vânzare-cump�rare nr………, din care rezult� c� pre�ul 
de vânzare este neschimbat, respectiv …………… lei, din care: 

�cl�diri:  …………… lei; 
�mijloace fixe: …………… lei. 

S.C. E……………… BUCURETI SA a emis urm�toarele facturi: 
�pentru cl�diri: factura nr…………/17.04.2006, în valoare total� 

de …………… lei, cu taxare invers�; 
�pentru mijloace fixe: factura nr…………/17.04.2006, în valoare 

total� de …………… lei, cu taxare normal�, 
�i storneaz� cele dou� facturi de avans emise în anul 2002, 
respectiv valoarea total� de …………… lei. 

Finalizarea cu foarte mare întârziere a formalit��ilor 
privind transferul dreptului de proprietate pentru obiectivul 
C………… Ovidiu, s-a datorat unui litigiu legat de dreptul de 
proprietate a terenului pe care este situat activul, conform 
informa�iilor furnizate de contribuabil. 

 
A2. În baza contractului de vânzare-cump�rare nr……/24.05.2002 

(aceea�i dat� cu cea a licita�iei), societatea CONSTANTA SRL, 
vinde c�tre S.C. M……………… SRL, “întreg obiectivul scos din 
func�iune – C…………… Ovidiu, constând în fier vechi provenit din 
dezmembrarea obiectivului (central� termoelectic�, rezervoare, 
instala�ii �i echipamente aferente C…………… OVIDIU)”; 

Prevederile art.2 din contract, men�ioneaz�: “Obiectivul 
dezafectat va fi supus dezmembr�rii �i debit�rii în vederea 
aducerii la calitatea cerut� de STAS nr.6058-1/1999 de c�tre 
cump�r�tor la loca�ia obiectivului subiect al prezentului 
contract” iar “opera�iunile de dezmembrare �i dezafectare se vor 
derula pân� la dezafectarea complet� a obiectivului”.  

Începând cu luna mai 2002, societatea a încasat avansuri de 
la S.C. M……………… SRL, pentru care a colectat TVA, dar nu a emis 
factur� fiscal�. 

În luna august 2002, a emis o factur� de avans în sum� de 
……………… lei �i o factur� pentru livr�ri de fier vechi la S.C. 
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M……………… SRL, în valoare total� de …………… lei, cele dou� facturi 
nefiind înregistrate în jurnalul de vânz�ri din luna august 2002. 

În perioada septembrie 2002-mai 2003, societatea factureaz� 
“fier vechi provenind din cas�ri conform contract 
nr……/24.05.2002”, regularizând lunar, factura pentru avansul r�mas 
în sold, la finele fiec�rei luni. 

  
A.3. În perioada verificat� s-a constatat c� societatea a 

casat câteva mijloace fixe proprii: 
• Proces verbal de casare nr.1: 

-autoturism Chrysler - …………… lei; 
-autoturism Daewoo   - …………… lei. 
 

• Proces verbal de casare nr.2: 
-spectophometru      - ……………… lei; 
-leucometru   - ……………… lei; 
-echipament electric - ……………… lei. 
       ==============. 
   Total:  ……………… lei. 

 S-a mai constatat totodat� c� cele dou� procese verbale sunt 
nedatate, nu corespund cu modelul cod.14-2-3/aA �i nu întrunesc 
elementele unui document justificativ, prev�zute de Ordinul MFP 
nr.1850/2004.   
 Totodat�, organul de control a considerat c� din documentele 
prezentate �i din Nota explicativ� solicitat�, nu s-a putut 
stabili: 

-care este valoarea mijloacelor fixe preluate de la S.C. 
T……………… SA, casate sau vândute, 
 -care este valoarea neamortizat� a mijloacelor fixe casate, 
respectiv eventualele consecin�e fiscale asupra TVA; 
 Referitor la dou� mijloace fixe proprii casate s-a stabilit 
c� au fost achizi�ionate în anul 2000 conform facturii 
nr……………/17.08.2000 emis� de S.C. R…………… SRL, dar nu au fost 
utilizate pân� la data cas�rii. 
 
 A4. În perioada verificat� s-a constat un mod defectuos de 
organizare �i conducere a eviden�elor contabile, care a îngreunat 
stabilirea eventualelor consecin�e fiscale, astfel: 

• În luna iunie 2002, se înregistreaz� în 
contabilitate activul C…………… Ovidiu prin articolul contabil: 
473=408, cu valoarea de …………… lei, iar preluarea mijloacelor fixe 
se înregistreaz� la valoarea de …………… lei, f�r� întocmirea 
facturii fiscale. 

•  În luna august 2003, societatea înregistreaz� 
scoaterea din eviden�e a tuturor mijloacelor fixe preluate  de la 
S.C. T……………… SA în sum� total� de …………… lei (…………… - casare + 
…………… - amortizare). Referitor la suma de …………… lei reprezentând 
amortizare, organul de inspec�ie a stabilit c� articolul contabil 
2813=2131 nu se justific�, pentru c� aceste mijloace fixe nu au 
f�cut obiectul amortiz�rii. 
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• Cu privire la veniturile realizate din vânzarea 
fierului vechi �i a unor mijloace fixe preluate de la S.C. T……………… 
SA s-a constatat c� în anul 2002 s-a înregistrat în cont 772 suma 
de …………… lei, iar în anul 2003 suma de ……………… lei în contul 758.3. 
 În anul 2006, societatea storneaz� aceste opera�iuni (conform 
extras registru jurnal), astfel încât, dup� aceste corec�ii, 
rezult� c� mijloacele fixe în valoare total� de …………… lei 
(preluate în 2002), nu au intrat/ie�it niciodat� din patrimoniul 
S.C. CONSTANTA SRL. 
 În raportul de inspec�ie fiscal�, se men�ioneaz� c� potrivit 
eviden�elor societ��ii T……………… SA, valoarea acestor mijloace fixe 
este de ……………… lei, f�r� a se putea stabili natura diferen�ei de 
…………… lei. 

 
În concluzie, în urma constat�rilor efectuate în timpul 

controlului a rezultat: 
 

1. S.C. E……………… Bucure�ti SA a predat, în 17.06.2002 �i 
01.07.2002, c�tre S.C. CONSTANTA SRL, mijloace fixe în valoare 
total� de …………… lei, f�r� a emite factur� fiscal�, potrivit 
art.155 din Codul fiscal; factura fiscal� s-a emis dup� aproape 4 
ani, respectiv 17.04.2006; 

2. S.C. CONSTANTA SRL,  a casat aceste mijloace fixe în 2002-
2003 (sau doar o parte dintre acestea), f�r� a se întocmi 
documente justificative legale,  respective Procesul verbal de 
scoatere din func�iune (cod 14-2-3/aA) prev�zut de OMFP 
nr.1850/2004, din care s-ar fi putut stabili �i provenien�a 
fierului vechi vândut c�tre S.C. M……………… SRL; 

3. Prin storn�rile efectuate în anul 2006, rezult� c� aceste 
opera�iuni nu au avut loc niciodat�; valoarea mijloacelor fixe 
primite �i casate în anul 2002-2003, se reg�se�te în valoarea 
total� a mijloacelor fixe existente în soldul contului 
213/30.09.2006; 

4. Pentru mijloacele fixe noi achizi�ionate anterior de 
societate, �i care nu au fost date în folosin��, dar au fost 
casate, în baza unor documente care nu întrunesc condi�iile de 
documente justificative, în valoare total� de …………… lei  �i pentru 
care societatea �i-a dedus TVA, organele de inspec�ie au 
considerat c� trebuie aplicate prevederile art.3, alin(4) din 
Legea 345/2002, urmând s� colecteze TVA. 

 
B. Cu privire la respectarea prevederilor art.145 din Codul 

fiscal, referitoare la exercitarea dreptului de deducere a TVA,  
s-a constatat: 

 
B1. Urmare a cercet�rii la fa�a locului, organul de inspec�ie 

a constatat c� bunurile care fac obiectul facturii fiscale 
nr…………/17.04.2006 emis� de S.C. E……………… Bucure�ti SA, reprezentând 
contravaloarea mijloacelor fixe �i utilajelor care au compus 
obiectivul energetic C………… Ovidiu (altele decât cl�dirile), nu pot 
fi utilizate pentru desf��urarea de activit��i economice 
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(producerea energiei electrice), datorit� st�rii avansate de uzur� 
fizic� �i moral�. Totodat�, acestea nu pot fi înregistrate ca 
active imobilizate, potrivit prevederilor pct.7.2. din Ordin MFP 
nr.1752/2005. 

 În consecin��, nu sunt îndeplinite condi�iile de deducere a 
TVA  aferent�, prev�zute la art.145, alin.(3) din Codul fiscal, 
pentru suma de ……………… lei. 

 În ipoteza achizi�ion�rii acestor bunuri pentru dezmembrare 
(justificat� de modul de evaluare a valorii r�mase pentru aceste 
mijloace fixe de c�tre vânz�tor, cât �i de contractul 
nr………/24.05.2002 încheiat cu S.C. M……………… SRL), sunt incidente 
prevederile art.160’1 din Codul fiscal, respectiv trebuia aplicat 
mecanismul tax�rii inverse.  

 
B2. În anul 2002, societatea a dedus TVA  în sum� de …………… 

lei aferent� facturilor nr…………/05.12.2002, ……………/05.12.2002 �i 
……………/05.12.2002, emise de S.C. V…………… SRL, reprezentând presta�ii 
– “repara�ii sediu administrativ” din Ovidiu, respectiv montat 
mochet� �i alte lucr�ri de rapara�ii, în baza contractului de 
antrepriz� nr………/12.12.2002. 

La data efectu�rii acestor presta�ii, petenta nu avea dreptul 
de proprietate asupra cl�dirilor ce compun C…………… Ovidiu �i nu 
de�inea nici un contract de închiriere al spa�iului, sau alt titlu 
care s�-i permit� s� dispun� de aceste cl�diri ca un proprietar. 

În aceast� situa�ie, organul de inspec�ie a re�inut faptul 
c�, pentru TVA în sum� de …………… lei, aferent� celor trei facturi 
men�ionate, nu sunt îndeplinite condi�iile de deducere prev�zute 
la art.22-24 din Legea nr.345/2002, republicat�, întrucât 
repara�iile se fac la bunuri care nu sunt nici proprietatea 
societ��ii �i nu sunt nici în folosin�a acesteia. 

   
B3. În perioada verificat�, societatea a dedus eronat TVA, 

astfel: 
• Suma de …………… lei, aferent� unor achizi�ii de bunuri �i 

servicii pentru care nu se poate face dovada destina�iei acestor 
cump�r�turi în folosul opera�iunilor sale taxabile potrivt art.22-
24 din Legea nr.345/2002, republicate cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare (bunuri de natura mobilierului, 
electronice, alimente �i b�uturi alcoolice). În actul de 
inspec�ie, se men�ioneaz� c� cifra de afaceri a societ��ii în 
perioada 2003-2006 este zero. 

Ulterior  începerii inspec�iei fiscale, societatea a facturat 
contavaloarea unora dintre aceste bunuri c�tre persoane în 
favoarea c�rora au fost achizi�ionate ini�ial, astfel: 

*factura nr…………/04.12.2006: buc�t�rie, camer� tineret, 
dormitor p�rin�i, camer� bebe; 

*factura nr…………/04.12.2006: TV color, ma�in� de sp�lat, 
cuptor microunde. 
 

• În perioada mai-septembrie 2006, societatea a dedus TVA 
aferent� unor bonuri fiscale reprezentând combustibili auto, 
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perioad� în care nu de�inea mijloace de transport auto în 
proprietate, sau închiriate/comodat. Din acest motiv, valoarea TVA 
aferent� acestor achizi�ii în sum� de …………… lei s-a respins la 
rambursare. 
 

• Pentru perioada iunie-septembtrie 2006, S.C. E…………… Bucure�ti 
SA, a emis facturi reprezentând “chirie teren” conform 
contractului nr………/01.06.2006, f�r� s� fac� dovada op�iunii de 
taxare, exprimat� pentru aceste opera�iuni scutite de TVA, în 
conformitate cu prevederile art.141, alin(3) din Codul fiscal, 
coroborat cu pct.42 alin.(3) din Norme. 

Astfel, în conformitate cu prevederile pct.44 din Normele 
metodologice, pentru opera�iunile scutite, taxate eronat, 
beneficiarii nu au dreptul de deducere a TVA. 

Fa�� de aspectele constatate, organul de inspec�ie a stabilt 
ca societatea a dedus eronat TVA în  sum� de ……………… lei. 

 
În concluzie, urmare inspec�iei fiscale a rezultat c� suma 

total� de …………… lei (………… + ………… + ………… + ………… + …………) nu 
întrune�te condi�iile de deducere prev�zute la art.22-24 din Legea 
nr.345/2002, republicat� cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i art.145 din Codul fiscal, organul fiscal stabilind 
suplimentar TVA de plat�, suma de …………… lei, precum �i accesorii 
aferente în sum� de …………… lei major�ri de întârziere �i …………… lei 
penalit�ti de întârziere.  

 
C. TVA colectat�: 
• Societatea a dedus TVA la achizi�ia bunurilor 

(spectophometru, leucometru, echipament electric) în valoare 
total� de …………… lei. Pentru acestea nu s-a putut face dovada 
utiliz�rii lor la desf��urarea de activit��i economice, iar 
societatea nu a calculat �i înregistrat amortizarea aferent�, 
scoaterea din patrimoniu f�cându-se la valoarea de achizi�ie prin 
înregistrarea pe cheltuieli (cont 658), întreaga valoare de 
intrare a acestor bunuri. 

În conformitate cu prevedrile art.3(4) din Legea nr.345/2002, 
republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
opera�iunea de casare nejustificat� din punct de vedere economic, 
se asimileaz� livr�rilor de bunuri. 

Astfel, organul de inspec�ie a procedat la stabilirea TVA 
colectat� aferent� acestor opera�iuni, rezultând TVA colectat� de 
…………… lei, reprezentând �i TVA de plat�. În timpul controlului   
s-au calculate accesorii aferente în sum� de …………… lei, 
reprezentând major�ri de întârziere în sum� de …………… lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de …………… lei. 

 
În sintez�, urmare a inspec�iei fiscale a rezultat c� fa�� de 

eviden�ele societ��ii s-au constatat diferen�e în sum� total� de 
…………… lei, din care: 

-TVA dedus� eronat, în sum� de …………… lei;  
-TVA colectat� suplimentar, în sum� de …………… lei, 
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Rezultând urm�toarele debite: 
-TVA de plat�: ………… + ………… = ………… lei (………… + …………) 
-Major�ri de întârziere: ………… + ………… = ………… lei; 
-Penalit��i de întârziere: ………… + ………… =  ………… lei.   
 

  În aceste condi�ii situa�ia privind modul de solu�ionare a 
cererii de rambursare a TVA se prezint� astfel: 

�Soldul sumei negative a TVA solicitat de societate: …………… lei 
�TVA dedus� eronat:            …………… lei 
�TVA colectat� suplimentar:       …………… lei 
�TVA de plat�:         …………… lei  
  La terminarea inspec�iei societatea înregistreaz� urm�torele 

obliga�ii fiscale: 
-TVA de plat�:       …………… lei; 
-accesorii:     …………… lei, 

pentru care s-a emis Decizia de impunere nr…………/12.03.2007, 
contestat� de societate. 
  

III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
având în vedere  sus�inerile p�r�ilor �i prevederile actelor 
normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 

 
Termenul de solu�ionare a fost întrerupt prin adresa nr………… 

din  data de 24.05.2007, transmise c�tre S.C. CONSTANTA SRL. 
 
În fapt, S.C. CONSTANTA SRL Ovidiu a solicitat rambursarea 

sumei de …………… lei reprezentând soldul sumei negative a taxei pe 
valoarea ad�ugat� înscris� în decontul TVA pentru luna septembrie 
2006 înregistrat la AFP Ovidiu sub nr…………/25.10.2006.  

Prin actul administrativ fiscal întocmit, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu poate beneficia de 
rambursarea TVA în sum� de …………… lei, deoarece în timpul 
controlului s-a colectat suplimentar TVA în sum� de …………… lei �i 
s-a stabilit c� societatea a dedus eronat suma total� de ………… lei.  

Astfel, datoria societ��ii c�tre bugetul de stat a devenit 
…………… lei, care compensat� cu TVA de rambursat în sum� de …………… 
lei, rezult� TVA de plat� în sum� de …………… lei. La aceast� sum�  
s-au stabilit �i accesorii în sum� de …………… lei. 

 
Din documentele existente la dosar se re�ine: 
 
1. S.C. CONSTANTA SRL, a dedus TVA în sum� de …………… lei 

aferent� facturii fiscale nr…………/17.04.2006 emis� de c�tre S.C. 
E……………… Bucure�ti pentru mijloace fixe ce compun obiectivul C…………… 
Ovidiu (altele decât cladiri) achizi�ionate conform Contractului 
de vânzare-cump�rare nr…………/17.04.2006 în baza Procesului verbal 
nr…………/24.05.2002 al �edin�ei de licita�ie.  

Achizi�ia a fost efectuat� în vederea dezmembr�rii �i 
valorific�rii ca fier vechi a mijloacelor fixe, conform 
Contractului de vânzare-cump�rare nr………/24.05.2002 (aceea�i dat� 
cu cea a licita�iei) prin care S.C. CONSTANTA SRL vinde c�tre S.C. 
M…………… SRL, întreg obiectivul scos din func�iune – C………… Ovidiu.  



 
Adresa: B-dul I.G.Duca,nr.18, Constan�a, cod po�tal 900697 

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

Tel./Fax: 0241/48 80 55 

12

În perioda mai 2002-septembrie 2003, petenta a încasat avansuri 
conform contractului men�ionat �i a livrat fier vechi, întocmind 
dou� facturi pe care nu le-a înregistrat în jurnalul de vânz�ri. 
Astfel, la data achizi�iei, respectiv 17.04.2006, cea mai mare 
parte a bunurilor consemnate în factura nr……………, nu mai existau la 
data emiterii acesteia, fiind casate cu aproximativ patru ani 
anteriori, �i vândute. 

În plus, urmare cercet�rii la fa�a locului, efectuat� de 
organele de inspec�ie a  rezultat c� nu s-a  putut identifica nici 
un mijloc fix în func�iune, nici cele achizi�ionate de la S.C. 
E……………… SA, utilizarea lor pentru desf��urarea de activit��i 
economice, fiind în mod practic – imposibil�. 

În consecin��, organul de inspec�ie a constatat c� datorit� 
faptului c� nu se poate justifica destina�ia utiliz�rii acestor 
bunuri în folosul opera�iunilor taxabile, nu sunt îndeplinite 
condi�iile de deducere a TVA aferente, prev�zute la art.145, 
alin.(3) din Codul fiscal, pentru suma de ……………… lei. 

Deasemenea, întrucât achizi�ionarea acestor bunuri s-a 
efectuat pentru dezmembrare (justificat� de modul de evaluare a 
valorii r�mase pentru aceste mijloace fixe de c�tre vânz�tor, cât 
�i de Contractul nr………/24.05.2002 încheiat cu S.C. M……………… SRL), 
organul de inspec�ie a concluzionat c� aceste opera�iuni sunt 
incidente prevederilor art.160’1 din Codul fiscal, respectiv de 
aplicarea mecanismului “tax�rii inverse”. 

   
2. În anul 2002, societatea �i-a dedus TVA în sum� de …………… 

lei, din facturile nr…………/05.12.2002, nr…………/05.12.2002 �i 
……………/05.12.2002, emise de S.C. V…………… SRL, reprezentând lucr�ri 
de “repara�ii sediu administrativ”, în condi�iile în care 
transferul dreptului de proprietate pentru cl�dirile ce compun 
obiectivul C…………… Ovidiu, se efectueaz� la data de 17.04.2006 
(Contract de vânzare-cump�rare nr…………/17.04.2006 �i factura 
nr…………/17.04.2006, emis� de S.C. E……………… BUCURETI SA). 

Pentru aceste presta�ii, organul de control a stabilit c� nu 
au fost îndeplinite condi�iile de deducere prev�zute la art.22-24 
din Legea nr.345/2002, republicat�, întrucât repara�iile se fac la 
bunuri care nu sunt nici proprietatea societ��ii �i nu sunt nici 
în folosin�a acesteia.  

 
3. În perioada septembrie 2002-august 2003, societatea a 

achizi�ionat bunuri (de natura mobilierului, electronice, alimente 
�i b�uturi alcoolice), pentru care nu a putut justifica leg�tura 
acestora cu activitatea economic� desf��urat�. 

Din acest motiv, organul de inspec�ie a stabilit c� nu sunt 
îndeplinite condi�iile de deducere prev�zute de art.22-24 din 
Legea nr.345/2002, pentru suma de …………… lei, drept pentru care 
prin actul de control, este respins� la rambursare. 

 
4. În perioada mai-septembrie 2006, petenta a dedus TVA în 

sum� de ………… lei, aferent� unor bonuri fiscale reprezentând 
combustibili auto, în condi�iile în care nu de�inea mijloace de 
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transport auto în proprietate sau închiriat/comodat, sum� ce a 
fost refuzat� la rambursare. 

 
5. Societatea a dedus TVA în sum� total� de …………… lei din 

facturile emise de S.C. E……………… BUCURE�TI SA - Suc.Constan�a, 
reprezentând chirie teren, conform Contractului nr………/01.06.2006, 
pentru perioada iunie-septembrie 2006, în condi�iile în care 
aceste opera�ii sunt scutite de TVA, în conformitate cu 
prevederile art.141 alin.(3) din Codul fiscal, coroborat cu pct.42 
alin.(3) din Norme, dar taxate eronat în sensul c� nu s-a putut 
face dovada op�iunii de taxare exprimat� de c�tre furnizor. 

 
Fa�� de situa�ia prezentat�, prin actul de control s-a 

stabilit c� suma total� de …………… lei (………… + ………… + ………… + ………… + 
…………), nu îndepline�te condi�iile de deducere prev�zute de art.22-
24 din Legea nr.345/2002, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i art.145 din Codul fiscal. Prin 
recalcularea situa�iei TVA  a rezultat TVA suplimentar de plat� în 
sum� de ………… lei, pentru care s-au stabilit accesorii în sum� de 
…………… lei - major�ri de întârziere �i …………… lei – penalit��i de 
întârziere. 

 
6. Referitor la suma de …………… lei, reprezentând TVA, se re�ine 

c� este aferent� unor mijloace fixe achizi�ionate în valoare 
total� de …………… lei, dar care nu au fost date în folosin��, nu s-a 
calculat �i înregistrat amortizare aferent�, scoaterea din  
patrimoniu f�cându-se ulterior prin casare la valoarea de 
achizi�ie (s-a înregistrat pe cheltuial� - cont 658, întreaga 
valoare de achizi�ie a acestor bunuri). 

Astfel, organul de inspec�ie fiscal� a asimilat aceast� 
opera�iune,  livr�rilor de bunuri, conform art.3, alin.(4) din 
Legea nr.345/2002, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
republicat�, stabilind TVA colectat� suplimentar�  în sum� de 
…………… lei, pentru care a calculat accesorii aferente: …………… lei-
major�ri de întârziere �i …………… lei – penalit��i de întârziere. 

 
În sintez�, la încheierea inspec�iei, prin raportul de 

inspec�ie din data de 06.03.2007, s-au stabilit urm�toarele 
obliga�ii fiscale: 

-TVA de plat�:     …………… lei; 
-Accesorii:     …………… lei, 

în baza c�ruia, SAF - ACF Constan�a a emis Decizia de impunere 
nr…………/12.03.2007.      

Prin cererea formulat�, societatea solicit� admiterea 
contesta�iei, anularea Deciziei de impunere nr…………/12.03.2007 �i a 
Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 06.03.2007, precum �i 
suspendarea execut�rii deciziei de impunere pân� la solu�ionarea 
contesta�iei. 

 
Fa�� de contesta�ia petentei, cauza supus� solu�ion�rii o 

reprezint� legalitatea m�surii privind neacordarea dreptului de 
rambursare pentru TVA în sum� de ....... lei. 
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În vederea pronun��rii unei solu�ii corecte, organul de 

solu�ionare va analiza legalitatea sumei de …………… lei stabilit� în 
sarcina petentei, sum� ce are urm�toarea componen��: 

 
1. Suma de …………… lei (………… lei + ………… lei + ………… lei + ………… 

lei + ………… lei), reprezentând TVA dedus� eronat,compus� din: 
 

� Suma de …………… lei – TVA aferent� facturii fiscale 
nr…………/17.04.2006 reprezentând valoarea mijloacelor fixe ce compun 
obiectivul C…………… Ovidiu (altele decât cl�diri), achizi�ionate de 
S.C. CONSTANTA SRL de la S.C. E……………… Bucure�ti SA.  
 

În drept,  din punct de vedere al TVA perioadei verificate îi 
sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003: 

     
 Referitor la regimul deducerilor, la art.145 alin.3 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, se prevede: 
“dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate 

utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de TVA are dreptul s� deduc�: 

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

 
Art.160^1  -„M�suri de simplificare”, prevede: 

    (1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor prev�zute la alin. 
(2) au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de 
prezentul articol. Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor 
de simplificare este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� 
fie înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
    (2) Bunurile pentru care se aplic� m�surile simplificate sunt: 
    a) de�eurile �i resturile de metale feroase �i neferoase, 
precum �i materiile prime secundare rezultate din valorificarea 
acestora, astfel cum sunt definite de Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de�eurilor industriale 
reciclabile, republicat�, cu modific�rile ulterioare; 
 […]; 
    (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 de cump�r�ri concomitent �i o înscriu în 
decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�, atât ca tax� colectat�, cât 
�i ca 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�. 
 (4)[…]. 

5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt 
responsabili atât furnizorii, cât �i beneficiarii. În situa�ia în 
care furnizorul nu a men�ionat "taxare invers�" în facturile 
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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). 

 
Fa�� de prevederile legale citate mai sus, rezult� c�: 
a) o societate beneficiaz� de deducerea taxei pe valoarea 

ad�ugat� pentru bunurile sau serviciile achizi�ionate dac� sunt 
utilizate în folosul opera�iunilor sale taxabile; 

b) pentru valorificarea bunurilor reprezentând de�euri �i 
resturi de metale feroase �i neferoase, atât furnizorii cât �i 
beneficiarii au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare 
prev�zute de lege.  

 
În spe��, analizând constat�rile din raportul de inspec�ie, 

organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele: 
 

• S.C. CONSTANTA SRL a achizi�ionat mijloace fixe care au 
compus obiectivul energetic C…………… Ovidiu, scoase din func�iune �i 
valorificate de S.C. E……………… Bucure�ti - Suc. Constan�a, în 
vederea dezmembr�rii, dup� cum a rezultat din: 

*Contractul nr………/24.05.2002 încheiat cu S.C. M……………… SRL, 
prin care S.C. CONSTANTA SRL “se oblig� s� vând� exclusiv 
cump�r�torului �i cump�r�torul se oblig� s� cumpere întreg 
obiectivul scos din func�iune - CET Ovidiu - constând în fier 
vechi provenit din dezmembrarea obiectivului (centrala 
termoelectric�, rezervoare, instala�ii �i echipamente aferente 
C………… Ovidiu)”; 

*Petenta a încasat în luna mai 2002 avansuri de la S.C. 
M……………… SRL, �i a emis facturi fiscale reprezentând “fier vechi 
provenind din cas�ri conform contract nr……… din 24.05.2002” în 
perioada august 2002-mai 2003. 

Având în vedere aspectele men�ionate, rezult� c� destina�ia 
achizi�ion�rii acestor bunuri a fost în  scopul dezmembr�rii �i 
valorific�rii ca fier vechi. Astfel, se constat� c� organul de 
inspec�ie fiscal� a apreciat corect c� aceast� tranzac�ie nu a 
avut scop economic �i a stabilit c� TVA în sum� de …………… lei este 
nedeductibil� fiscal, în temeiul prevederilor art.145, alin.(3) 
din Codul fiscal. 

• Potrivit constat�rilor de mai sus, în ipoteza 
achizi�ion�rii bunurilor pentru dezmembrare, începând cu data de 
01 ianuarie 2005, acestor tranzac�ii le sunt aplicabile 
prevederile art.160’1 – “taxare invers�”, m�suri obligatorii atât 
pentru furnizor cât �i pentru beneficiar.  

În plus, potrivit alin.(5) a aceluia�i articol, S.C. 
CONSTANTA SRL avea obliga�ia s� aplice taxarea invers�, respectiv 
s� nu fac� plata taxei pe valoarea ad�ugat� c�tre S.C. E........ 
Bucure�ti SA, s� înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea "taxare 
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invers�" în factura fiscal� ......./17.04.2006, îndeplinind 
obliga�iile prev�zute la alin. (3). 

 
• Totodat�, motivele invocate pe c�tre petent� în 

sus�inerea contesta�iei, nu pot fi re�inute în solu�ionarea 
favorabil� a acestui cap�t de cerere, deoarece nu sunt prezentate 
probe concludente, astfel: 

*Afirma�ia c� organul de inspec�ie a apreciat inten�ia de 
dezmembrare a bunurilor achizi�ionate în luna aprilie 2006 pe baza 
unui contract din anul 2002, care a produs efecte în acea 
perioad�, nu este probat� cu documente, potrivit c�rora Contractul  
comercial nr………/24.05.2002 nu mai este valabil; 

*Fa�� de afirma�ia petentei, c� principiul tax�rii inverse nu 
presupune neacordarea dreptului de deducere a TVA, se re�ine c� 
potrivit pct.82(5) din Normele metodologice de aplicare a 
art.160’1 (5) din Codul fiscal, “[…]. Taxa se calculeaz� de c�tre 
beneficiar asupra sumei pl�tite în avans �i se înscrie în jurnalul 
pentru cump�r�ri, fiind preluat� atât ca tax� colectat�, cât �i ca 
tax� deductibil� în decontul de tax�. Contabil, beneficiarul va 
înregistra în cursul perioadei fiscale 4426=4427 cu suma taxei 
aferente”. 

Astfel prin aceast� înregistrare contabil�, 4426=4427 se 
înregistreaz� atât TVA deductibil� cât �i colectat�, f�r� a avea 
loc pl��i efective între cele dou� unit��i. 

Mai mult, în situa�ia în care furnizorul nu a men�ionat pe 
factur� “taxare invers�”, beneficiarul are obliga�ia s� înscrie 
din proprie ini�iativ� men�iunea “taxare invers�” în factura 
fiscal� �i s� îndeplineasc� condi�ia alin.(3), f�r� a avea loc 
pl��i efective. 

Din aceste motive, m�sura stabilit� de organele de control 
este corect�, iar contesta�ia petentei pentru acest cap�t de 
cerere, va fi respins�. 

 
*Faptul c� petenta afirm� c� va aplica “taxarea invers�” în 

cazul în care se va lua decizia de casare a bunurilor sau de 
transformarea acestora în de�euri, rezult� c� aceasta consider� c� 
tranzac�ia în spe��, se supune m�surilor simplificate dar c� 
acestea se vor aplica la momentul deciziei de dezmembrare. Ori, 
aceast� decizie, dup� cum s-a precizat anterior a fost luat� înc� 
de la data la care s-a adjudecat licita�ia în favoarea petentei, 
respectiv 24.05.2002 prin Procesul-verbal nr…………, dovad� 
prevederile Contractului nr………/24.05.2002 precum �i opera�iunile 
derulate în baza acestuia, (respectiv avansurile încasate de la 
S.C. M…………… SRL �i facturile emise pentru livr�ri de fier vechi). 

    
� Suma de …………… lei, aferent� facturilor fiscale 

nr…………/05.12.1001, nr…………/05.12.2002 �i ……………/05.12.2002, emise de 
S.C. V…………… SRL pentru repara�ii sediu administrativ.  
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În drept, din punct de vedere al perioadei verificate, spe�ei  
îi sunt incidente prevederile Legii nr.345/2002 republicat�, 
privins taxa pe valoarea ad�ugat�, respectiv: 

 
Art.22(4),prevede: 

“(4) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� 
pe valoarea ad�ugat� au dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferente bunurilor �i serviciilor destinate realiz�rii de: 

a) opera�iuni taxabile;  
 
La art.24(2) din lege se precizeaz�: 

“(2) Nu poate fi dedus� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
intr�rilor referitoare la:  

a) opera�iuni care nu au leg�tur� cu activitatea economic� a 
persoanelor impozabile;”  

 
Din coroborarea prevederile legale citate, rezult� c� dreptul 

de deducere a TVA, se exercit� de societate, în situa�ia în care 
taxa este aferent� achizi�iilor utilizate în folosul realiz�rii 
opera�iilor sale texabile, iar în cazul în care acestea nu au 
leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat�, nu poate beneficia 
de deducerea TVA. 

 
În spe��, la data la care petenta a înregistrat facturile 

fiscale emise de S.C. V…………… SRL, referitoare la lucr�rile de 
“repara�ii sediu administrativ”, respectiv luna decembrie 2002,  
S.C. CONSTANTA SRL nu de�inea dreptul de proprietate asupra 
cl�dirilor pentru care s-au efectuat aceste presta�ii.   

Abia prin Contractul de vânzare-cump�rare nr…………/17.04.2006 
�i factura nr…………/17.04.2006 emis� de S.C. E……………… Bucure�ti SA,  
s-a efectuat transferul dreptului de proprietate c�tre S.C. 
CONSTANTA SRL, pentru cl�dirile ce compun obiectivul C………… Ovidiu, 
la data de 17.04.2006.  

Astfel, fa�� de prevederile legale aplicabile spe�ei, la 
momentul 2002, nu se justific� exercitarea dreptului de deducere a 
TVA pentru suma de …………… lei, aferent� facturilor referitoare la 
lucr�ri de repara�ii la o cl�dire pentru care societatea nu avea 
nici un drept de folosin��. 

Sus�inerile petentei, respectiv faptul c� în textul de lege 
invocat de organul de inspec�ie, nu este prev�zut� condi�ia pentru 
deducerea TVA, ca bunurile la care se fac repara�ii s� fie în 
proprietatea sau folosin�a contribuabilui, nu au nici o relevan��, 
deoarece bunurile care nu apar�in societ��ii nu pot participa la 
realizarea activit��ii acesteia, respectiv “opera�iuni taxabile”.  

 În consecin��, se constat�  c� organele de inspec�ie fiscal� 
au apreciat corect faptul c� nu sunt îndeplinite condi�iile de 
deducere prev�zute de art.22 �i art.24 din Legea nr.345/2002, 
republicat� privind taxa pe valoarea ad�ugat�, pentru suma de 
....... lei, drept pentru care prin prezenta decizie, urmeaz� s� 



 
Adresa: B-dul I.G.Duca,nr.18, Constan�a, cod po�tal 900697 

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

Tel./Fax: 0241/48 80 55 

18

se decid� respingerea contesta�iei formulate împotriva acestei 
sume. 

  
� Suma de …………… lei, reprezint� TVA aferent� unor achizi�ii 

pentru care, prin actul de inspec�ie s-a stabilit c� nu au fost 
folosite  la realizarea opera�iunilor sale taxabile. 

 
În drept, pentru perioada la care se refer� aceste oper�iuni, 

respectiv septembrie 2002-august 2003 (conform anexei nr.II.1), 
spe�ei îi sunt aplicabile prevederile art.22 �i art.24 din Legea 
nr.345/2002, privind taxa pe valoarea ad�ugat�, citate deja mai 
sus.  

 
În spe��, societatea a achizi�ionat bunuri de natura 

mobilierului, electrice, alimente �i b�uturi alcoolice, pentru 
care a dedus TVA în sum� de …………… lei, în condi�iile în care 
obiectul principal de activitate const� în “extrac�ia �i 
prepararea minereurilor neferoase �i rare” - cod  CAEN 1320, iar 
în perioada 2002-2003, societatea a realizat doar venituri din 
“recuperarea de�eurilor �i resturilor metalice” cod CAEN 3710. 

Mai mult, petenta nu a motivat �i nici nu a prezentat dovezi 
în sus�inerea cauzei din care s� rezulte c� aceste bunuri au fost 
achizi�ionate în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

În acest context se apreciaz� c�, S.C. CONSTANTA SRL nu poate 
beneficia de dreptul de deducere a TVA în sum� de ........ lei 
înscris� în facturile fiscale în cauz�. 

Cu privire la afirma�ia petentei, c� prin emiterea facturilor 
nr....../04.12.2006 �i ......./04.12.2006 s-au înregistrat 
venituri �i s-a colectat TVA în sum� de ....... lei, astfel c� nu 
se justific� respingerea dreptului de deducere, se re�ine c� 
petenta se refer� la o perioad� în afara celei care a f�cut 
obiectul inspec�iei (septembrie 2001-septembrie 2006). 

În raport de cele mai sus prezentate, motivele invocate de 
contestatar� în sus�inerea cauzei nu sunt întemeiate acestea 
nefiind aplicabile spe�ei, drept pentru care nu pot fi re�inute în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei. 

Pe cale de consecin��, urmeaz� s� se decid� respingerea 
contesta�iei pentru suma de ........ lei. 

 
� Suma de …………… lei, reprezint� TVA aferent� unor bonuri 

fiscale reprezentând combustibili auto, pentru care prin actul de 
inspec�ie contestat, s-a stabilit c� în perioada mai-septembrie 
2006 a fost dedus� eronat, deoarece societatea nu de�inea mijloace 
de transport auto în proprietate sau închiriate/comodat. 

În sus�inerea contesta�iei, petenta a prezentat contractul de 
comodat încheiat la data de 01.06.2006 prin care persoana fizic� 
POPESCU ION cedeaz� cu titlu gratuit dreptul de folosin�� a 
autoturismului Renault Clio, cu nr. de înmatriculare ……………. 

Rezult� c� pentru perioada iunie-septembrie 2006, petenta 
avea dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
bonurilor fiscale pentru combustibili auto. 
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În aceast� situa�ie, se re�ine c� în vederea solu�ion�rii 
contesta�iei au fost aduse probe noi fa�� de control, asupra 
c�rora este necesar s� se pronun�e organul de inspec�ie.  

Referitor la probele noi aduse de contestatari în 
solu�ionarea contesta�iei, art.183(4) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� stipuleaz�: 

“(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii 
acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� 
situa�ie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal 
atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dup� 
caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora”. 

Iar art.182.1 din H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu privire la acest aspect 
precizeaza: 

„[…], contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se 
pot folosi de orice probe noi relevante, chiar dac� acestea 
anterior nu au fost cercetate de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal�”. 

Întrucât, totalul sumei de ………… lei este compus� din taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� perioadei mai-septembrie 2006, iar 
pentru perioada iunie-septembrie 2006, petenta a prezentat 
contractul de comodat, se impune recalcularea sumei corecte 
reprezentând TVA nedeductibil fiscal.  

 
Având în vedere prevederile legale men�ionate, precum �i 

faptul c�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a cu privire 
la corectitudinea stabilirii cuantumului TVA deductibil�, urmeaz� 
s� se decid� desfiin�area actului de inspec�ie pentru suma de 
...... lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� 
suplimentar, dând astfel posibilitatea organului fiscal s� se 
pronun�e conform legii.  
 

� Suma de …………… lei, reprezint� TVA aferent facturilor emise de 
S.C. E……………… Bucure�ti SA pentru “chirie teren”, conform 
Contractului nr………/01.06.2006. 

 
În drept, spe�ei îi sunt aplicabile prevederile art. 141, 

alin.(2) �i (3) din Codul fiscal, coroborat cu pct.42, alin.(3) 
din norme: 

Art. 141. – “(2) Alte opera�iuni scutite de taxa pe valoarea 
ad�ugat�: 

[…];  

k)arendarea, concesionarea �i închirierea de bunuri imobile, 
cu urm�toarele excep�ii:  
1. opera�iunile de cazare care sunt efectuate în cadrul 
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu func�ie similar�, 
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;  
2. serviciile de parcare a vehiculelor;  
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3. închirierea utilajelor �i a ma�inilor fixate în bunurile 
imobile;  
4. închirierea seifurilor;  
[…]. 

 (3) Orice persoan� impozabil� poate opta pentru taxarea 
opera�iunilor prev�zute la alin. (2) lit. k), în condi�iile 
stabilite prin norme”.  

Fa�� de textul legal citat mai sus, se re�ine c� opera�iunea 
“chirie teren” nu este cuprins� în cazurile de excep�ie, rezult� 
c� taxarea se putea face doar dup� notificarea organului fiscal 
competent. 

 
La pct.44 din norme metodologice pentru art,141 alin.(2), 

lit.k) din Codul fiscal, se precizeaz�: 
 
“Scutirile de tax� pe valoare ad�ugat� prev�zute de art.141 

din Codul fiscal sunt obligatorii, cu excep�ia opera�iunilor 
prev�zute la art.141 alin.(2) lit.k) din Codul fiscal pentru care 
art.141 alin(3) din Codul fiscal prevede dreptul de op�iune pentru 
aplicarea regimului de taxare. Scutirile de tax� pe valoare 
ad�ugat� se aplic� livr�rilor de bunuri �i/sau prest�rilor de 
servicii  realizate de orice persoan� impozabil�. Dac� o persoan� 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� a 
facturat în mod eronat cu taxa pe valoarea ad�ugat� livr�ri de 
bunuri �i/sau prest�ri de servicii scutite de taxa pe valoarea 
ad�ugat� c�tre beneficiari care au sediul activit��ii economice 
sau un sediu permanent ori, în lipsa acestiua, domiciliul sau 
re�edin�a obi�nuit� în România, este obligat� s� storneze 
facturile emise. Beneficiarii unor astfel de opera�iuni nu au 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, aplicat� în mod 
eronat pentru o opera�iune scutit�; ace�tia trebuie s� solicite 
furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i emiterea unei noi facturi f�r� taxa pe valoarea 
ad�ugat�.”   
  
 În spe��, conform Contractului nr………/01.06.2006, S.C. E……………… 
Bucure�ti SA a facturat în mod eronat cu tax� prest�ri de 
servicii, respectiv “chirie teren”, pentru perioada iunie-
septembrie 2006, f�r� a de�ine notificarea op�iunii de taxare a 
acestor opera�iuni.   

Din acest motiv, S.C. CONSTANTA SRL avea obliga�ia, potrivit 
pct.44 din Norme metodologice, s� solicite furnizorului stornarea 
facturilor �i emiterea unor noi facturi f�r� tax�, în caz contrar, 
potrivit legii, nu are dreptul de deducere sau de rambursare a 
taxei aplicat� pentru o astfel de opera�iune scutit�.  

Având în vedere prevederile legale fa�� de constat�rile 
organelor de inspec�ie, rezult� c� TVA În sum� de …………… lei  a 
fost dedus� eronat, drept pentru care urmeaz� s� se resping� 
contesta�ia formulat� pentru acest� sum�. 
 Afirma�ia petentei, potrivit c�reia furnizorul a optat tacit 
pentru taxarea acestor opera�iuni, nu poate fi re�inut�, deoarece 
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contractul în cazul în spe��, nu era în derulare la 1 martie 2003, 
acesta fiind încheiat la data de 01.06.2006. 
 
 În concluzie, fa�� de cele men�ionate cu privire la suma 
total� de …………… lei, rezult�: 

• Suma total� de …………… lei (………… + ………… + ………… + …………) a 
fost corect stabilit� de c�tre organul de inspec�ie, drept pentru 
care urmeaz� s� se decid� respingerea contesta�iei pentru aceast� 
sum�; 

• Pentru suma de ………… lei, sunt indicii (contract de 
comodat), c� sunt incluse sume pentru care petenta avea drept de 
deducere, fapt pentru care urmeaz� s� se decid� desfiin�area 
acestui cap�t de cerere, în vederea recalcul�rii sumei corecte 
nedeductibil� fiscal.  

 
Prin actul de control s-a stabilit TVA de plat� în sum� de 

…………… lei (………… lei, tva eronat dedus� – ………… lei solicitat� la 
rambursare), pentru care au fost calculate accesorii aferente în 
sum� total� …………… lei.   

În aceast� situa�ie, rezult� c� taxa pe valoarea ad�ugat� de 
plat� este în cuantum de …………… lei (………… – …………), pentru care 
organul de solu�ionare se va pronun�a cu solu�ia de respingere a 
contesta�iei. 

 
Întrucât la calculul accesoriilor s-a avut în vedere �i suma 

de ………… lei, pe cale de consecin�� urmeaz� s� se desfiin�eze �i 
acesoriile totale în suma de …………… lei, compus� din: 

-…………… lei major�ri de întârziere; 
-…………… lei penalit��i de întârziere, 

urmând prin noul act administrativ s� se recalculeze obliga�iile 
bugetare în func�ie de debitele corect stabilite. 

 
 
2. Suma de …………… lei, reprezentând TVA suplimentar colectat�: 
 
În drept, spe�ei îi sunt aplicabile prevederile art.3 (4) din 

Legea nr.345/2002, republicat� cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, privind taxa pe valoarea ad�ugat�, care precizeaz�: 

„(4) Este asimilat� livr�rilor de bunuri preluarea de c�tre 
persoane impozabile a bunurilor achizi�ionate sau fabricate de 
c�tre acestea pentru a fi utilizate în scopuri care nu au leg�tur� 
cu activitatea economic� desf��urat� sau pentru a fi puse la 
dispozi�ie altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit, dac� 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor respective sau 
p�r�ilor lor componente a fost dedus� total sau par�ial. Se 
excepteaz� de la aceste prevederi bunurile acordate în mod 
gratuit, în limitele �i potrivit destina�iilor prev�zute prin 
lege.” 

Fa�� de aceste prevederi legale, pentru achizi�ia unor bunuri 
puse la dispozi�ie altor persoane fizice sau juridice, societatea 
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nu are drept de deducere, taxa dedus� eronat putând fi recuperat� 
prin colectare. 

 
În spe��, din documentele aflate la dosarul cauzei, rezult� 

c� societatea CONSTANTA SRL, a achizi�ionat mijloace fixe, 
respectiv: 

-spectophometru în valoare de …………… lei; 
-leucometru în valoare de …………… lei; 
-echipament electric:  …………… lei. 
      ============. 

…………… lei, 
care nu au fost date în folosin��, nu s-a calculat �i înregistrat 
amortizare aferent�, scoaterea din  patrimoniu f�cându-se ulterior 
prin casare la valoarea de achizi�ie (s-a înregistrat pe 
cheltuial� - cont 658, întreaga valoare de achizi�ie a acestor 
bunuri).  

În aceast� situa�ie, se re�ine c� potrivit art.3, alin.(4) din 
Legea nr.345/2002, deja men�ionat, aceste opera�iuni constituie 
livr�ri de bunuri, pentru care organul de inspec�ie a colectat 
corect TVA aferent în sum� de …………… lei. 
   

Având în vedere prevederile aplicabile spe�ei, precum �i 
faptul c� petenta nu prezint� argumente doveditoare în sus�inerea 
contesta�iei formulate, se re�ine c� organul de inspec�ie fiscal� 
a procedat corect la taxarea opera�iunii de casare a bunurilor (în 
valoare total� de ....... lei), cu cot� standard de 19%. 

În consecin��, se re�ine c� societatea datoreaz� suma de 
...... lei, reprezentând TVA colectat� suplimentar, precum �i 
accesoriile aferente în sum� de ....... lei urmând s� se decid� 
respingerea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere.  

 
Referitor la argumentele prezentate de petent� prin adresa 

nr....../30.05.2007, înregistrat� la DGFP Constanta sub 
nr....../01.06.2007, se re�ine c� definirea cifrei de afaceri, 
potrivit Ordinului 1752/2005, nu este de natur� s� demonstreze c� 
achizi�iile efectuate în perioada verificat�, sunt pentru 
realizarea de venituri taxabile, astfel încât s� poat� beneficia 
de deducerea TVA, potrivit legilor speciale cu privire la TVA. Mai 
mult, cu privire la sumele înregistrate în contul 758.8 ”alte 
venituri din exploatare” (reprezentând corec�ii aferente 
înregistr�rii mijloacelor fixe �i din prescrierea furnizorilor), 
se confirm� afirma�ia organelor de inspec�ie, respectiv c� 
societatea nu a realizat venituri taxabile. 

 
Cu privire la solicitarea de suspendare a execut�rii Deciziei 

de impunere nr………… din 12.03.2007 pân� la solu�ionarea 
contesta�iei, se re�ine c�, urmare modific�rilor aduse Codului de 
procedur� fiscal� prin Legea nr.158/2006, competen�a de 
solu�ionare a unor astfel de cereri apar�ine instan�elor 
judec�tore�ti, motiv pentru care acest cap�t de cerere urmeaz� a 
fi respins ca inadmisibil. 
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Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.179 �i 186 
alin.(1) �i (3) din O.G. nr.92/2003 republicat� privind Codul de 
procedur� fiscal�, se     

           
DECIDE: 

 
1. Desfiin�area Raportului de inspec�ie fiscal� din 

06.03.2007 precum �i a Deciziei de impunere emis� în baza acestuia 
sub nr....../12.03.2007 ambele încheiate de SAF – ACF Constan�a la 
SC CONSTANTA SRL din Ovidiu, pentru suma de ....... lei 
reprezentând: 

• ...... lei, TVA respins� la rambursare; 
• ...... lei, major�ri de întârziere; 
• ...... lei, penalit��i de întârziere. 

 
Urmare desfiin��rii se va întocmi un nou act administrativ 

fiscal de c�tre SAF - ACF Constan�a, care va avea în vedere strict 
considerentele prezentei decizii, act care va fi transmis �i 
Serviciului solu�ionare contesta�ii, în termen de 30 de  zile de 
la data primirii prezentei conform pct.12.7 din OMFP nr.519/2005.   
 

2. Respingerea contesta�iei pentru suma de ....... lei, 
reprezentând: 

• ...... lei, TVA respins� la rambursare; 
• ...... lei, major�ri de întârzire; 
• ...... lei, penalit��i de întârziere. 
 
3. Respingerea ca fiind inadmisibil� a solicit�rii privind 

suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr……… din 12.03.2007. 
 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în 

conformitate cu prevederile art.188 alin.2 din O.G. 
nr.92/24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i 
ale art.11 (1) din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului 
administrativ, prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 
luni de la data primirii, la instan�a de contencios administrativ 
competent� din cadrul Tribunalului Constan�a. 

  
DIRECTOR EXECUTIV, 

   VASILICA MIHAI 
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