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D E C I Z I E  nr. 2422/771/09.09.2014 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SRL  înregistrat� la Direc�ia 
General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara sub nr.X/13.06.2014 

 
  
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 

Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor 
Publice Timi� – Serviciul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 1 prin adresa 
nr.X/13.06.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P.Timi�oara sub nr.X/13.06.2014, asupra 
contesta�iei formulat� prin avocat de SC X SRL, cu sediul social în localitatea X, str.X, 
nr.X, Cam.X, jud. X, cod de înregistrare fiscal� RO X, ORC X, prin împuternicit avocat 
X, Societatea Civil� de Avoca�i X, str. X, nr.X, ap.X, jud. X.  

  
SC X SRL, contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 

de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/30.04.2014, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2014, pentru suma total� de X lei 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, respins� la rambursare. 

 
Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, raportat la data comunic�rii actelor administrativ fiscale prin 
remitere sub semn�tura contribuabilului în data de 05.05.2014 (adresa nr.X/30.04.2014 
anexat� la dosarul cauzei) �i înregistrarea contesta�iei la A.J.F.P. Timi� în data de 
04.06.2014, potrivit �tampilei aplicat� pe originalul contesta�iei. 

Contesta�ia este autentificat� prin semnatura �i �tampila reprezentantului legal 
împuternicit avocat X, care a depus în acest sens împuternicirea avoca�ial� în original. 

Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205, art.206 �i art.209 alin. 
(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este legal investit� s� solu�ioneze 
contesta�ia formulat�. 

  
I. Prin contesta�ia formulat� SC X SRL se îndreapt� împotriva Deciziei de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane juridice nr.X/30.04.2014, a Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr.X/30.04.2014, prin care solicit� admiterea contesta�iei, �i pe cale de consecin�� 
anularea deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� cu titlu de 
taxa pe valoarea ad�ugat� pentru suma de X lei, invocând urm�toarele: 
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Prezentarea pe scurt a activit��ii societ��ii 
SC X SRL este o companie îregistrat� în România înfiin�at� în anul 2008, al 

c�rei obiect principal de activitate este cod CALN 4110, Dezvoltare (promovare) 
imobiliar�. 

Contestatoarea arat� c�, în prim�vara anului 2008, Societatea X a intrat într-un 
precontract de vânzare-cump�rare al unui proiect imobiliar, pentru care a achitat un 
avans. 

Astfel, în data de 03.03.2008, Societatea X înregistreaz� în contabilitate factura 
nr. X emis� de c�tre furnizorul X SRL �i care reprezint� un avans aferent achizi�ion�rii 
unui teren situat în localitatea X, str. X, conform Precontractului pentru achizi�ionare de 
teren, a Actului de cesiune �i a Primului Act Adi�ional la Precontractul pentru 
achizi�ionare a terenului. 

Ulterior, în anul 2009, din cauza unor complica�ii a actelor tehnice aferente 
Planului Urbanistic Zonal, p�r�ile semnatare ale precontractului au decis rezilierea 
acestuia, conform actului adi�ional de reziliere anexat prezentei, �i încheierea unui alt 
contract, de data aceasta un contract de vânzare cump�rare asupra unui alt teren. 

Astfel, conform facturii X/05.05.2009 se storneaz� integral facturile de avans ca 
urmare a încheierii actului adi�ional �i se factureaz� o nou� sum�, aferent� Contractului 
de vânzare-cump�rare teren autentificat de c�tre Biroul Notarilor Publici X nr. 
X/05.05.2009, valoarea terenului achizi�ionat fiind de X lei + TVA X lei. 

Contestatoarea men�ioneaz� c�, în perioada 01.02.2008 - 31.12.2013 
societatea efectueaz� achizi�ii de servicii care sunt destinate realiz�rii de opera�iuni 
taxabile (ex. taxe notariale aferente achizi�ion�rii terenului, servicii de consultan�� 
juridic�, servicii de consultan�� referitoare la evaluarea terenului �i fezabilitate, servicii 
de contabilitate). 

În data de 17.12.2013, societatea închiriaz� terenul achizi�ionat în anul 2009 �i 
emite factura de închiriere nr. X/17.12.2013 în sum� de X lei + TVA X lei. 

Prin decontul de TVA aferent lunii decembrie 2013, înregistrat cu nr. X la 
Administra�ia Finan�elor Publice Timi�oara, societatea solicit� rambursarea soldului 
sumei negative de TVA, respectivX lei. 

Pozi�ia net� de TVA 
Contestatoarea arat� c�, urmarea achizi�iilor locale efectuate în perioada 

01.02.2008 - 31.12.2013 pentru care TVA a fost pl�tit� din punct de vedere comercial 
c�tre furnizorii interni, SC X SRL s-a aflat pe tot parcursul acestei perioade în pozi�ie de 
rambursare de TVA. 

Astfel c�, societatea a solicitat în baza art. 147^3 alin. (6) din Codul fiscal 
rambursarea TVA înregistrat� în perioada 01.02.2008 - 31.12.2013, respectiv    
rambursarea sumei negative de TVA în valoare de X lei, prin decontul aferent lunii 
decembrie 2013. 

Cererea de rambursare a TVA solicitat� prin decontul men�ionat a f�cut 
obiectului controlului fiscal ale c�rui concluzii le contest� prin contesta�ia formulat�. 

Astfel, în baza ordinului de serviciu nr. X/03.04.2014, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jud.Timi� - Administra�ia Finan�elor Publice Timi�oara a dispus 
începerea unei inspec�ii fiscale referitoare la TVA, iar urmare a verific�rilor efectuate de   
organele de inspec�ie a fost încheiat Raportul de inspec�ie fiscala nr.X/30.04.2014,  în 
baza c�ruia a fost emis� Decizia de impunere nr.X/30.04.2014, prin care a fost respins 
integral TVA-ul solicitat la rambursare de societate în sum� de X lei. 

Aspecte juridice �i procedurale 
Contestatoarea consider� c� organele de control au procedat eronat atunci  

când au respins suma integral� a TVA-ul solicitat la rambursare pentru motivele pe 
care le va detalia în cele ce urmeaz�: 
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1. Factura X/2008 
Contestatoarea arat� c� factura de mai sus, a fost emis� de furnizorul X SRL, în 

baza precontractului încheiat de societate �i furnizor, cu titlul de avans la activitatea 
comercial� de achizi�ionare a unui proiect imobiliar, în valoare total� de X euro,  a�a 
cum reiese �i din documentele anexate. 

Operatiunea comercial� �i fiscal� din anul 2008, aferent� pl��ii facturii a 
reprezentat startul dreptului societ��ii de a solicita rambursarea TVA. 

Contestatoarea arat� c� inspectorii fiscali, au considerat c� solicit�rile de 
rambursare TVA pentru opera�iunile fiscale din anul 2008 sunt prescrise, fiind împlinit 
termenul de 5 ani. 

Contestatoarea sus�ine c� aceast� constatare, îns�, este gre�it�, deoarece 
op�iunea de rambursare a soldului sumei negative de TVA s-a exercitat prin decontul 
de TVA aferent lunii decembrie 2013, perioad� care în conformitate cu art. 135 din 
O.G. nr.92/2003 se afl� în cadrul perioadei de prescrip�ie.  

În acest sens, contestatoarea indic� dispozi�iile art. 135 Prescrip�ia dreptului de 
a cere compensarea sau restituirea: 

„ Dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea crean�elor fiscale 
se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care a 
luat na�tere dreptul la compensare sau restituire. " 

Contestatoarea consemneaz� c� potrivit art 135, de mai sus, termenul de 
prescrip�ie a dreptului societ��ii de a solicita restituirea crean�elor fiscale, a început la 
data de 1 ianuarie 2009, ceea ce înseamn� c� cei cinci ani expir� la 31 decembrie 
2013. 

Astfel, contestatoarea subliniaz� c� op�iunea de rambursare a soldului sumei 
negative de TVA s-a exercitat prin decontul de TVA aferent lunii decembrie 2013,  
perioad� care în conformitate cu art. 135 din O.G. nr.92/2003 se afl� în cadrul 
perioadei de prescrip�ie. 

De asemenea, subliniaz� c� �i Codul fiscal arat� în mod clar la art 147^1 c� 
TVA-ul aferent achizi�iilor se poate deduce pe o perioada de cel mult 5 ani, perioad� 
(de 5 ani) care începe de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care a luat 
na�tere dreptul de deducere. 

Art 147^1 alin (2): În situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i formalit��ile 
de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscal� de declarare sau în cazul în 
care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prev�zute la art. 146, persoana 
impozabil� î�i poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care 
sunt îndeplinite aceste condi�ii �i formalit��i sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru 
mai mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaz� 
celui în care a luat na�tere dreptul de deducere. 

Cu alte cuvinte, societatea precizeaz� c� a considerat c� este mai prudent s� 
cear� la rambursat TVA-ul din amonte, aferent achizi�iei terenului �i a celorlalte 
opera�iuni (ex. taxe notariale aferente achizi�ion�rii terenului, servicii de consultan�� 
juridic�, servicii de consultan�� referitoare la evaluarea terenului �i fezabilitate, servicii 
de contabilitate) doar în momentul în care a început s� genereze �i venituri în 
contrapartid�, respectiv, în termeni de TVA, a început s� deruleze opera�iuni taxabile 
pentru care, în temeiul art 145, are drept de deducere. 

2. Factura nr. X/05.05.2009 
Contestatoarea arat� c�, organele de control nu au luat în considerare suma 

aferent� pozi�iei 3 de pe aceast� factur�, �i anume „Vânzare teren str. X, X mp, CF X 
în valoare de X plus TVA X �i nici opera�iunea prealabil�, cea de stornare a facturii 
X/2008, respectiv opera�iunea de stornare a TVA.  

Contestatoarea sus�ine c� modalitatea prin care inspectorii au asimilat suma de 
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mai sus opera�iunii din anul 2008, �i anume achitare avans conform precontract, este 
eronat�, prezentând atât precontractul care are ca obiect: „ În conformitate cu termenii 
din Antecontractul de vânzare-cump�rare men�ionat mai sus, având în vedere valoarea 
total� în RON, echivalentul a X EUR („ Pre�ul de achizi�ie "), + TVA aferent, Vânz�torul 
a acceptat s� vând� Cump�r�torului drepturile sale în �i asupra parcelelor de Teren cu 
suprafa�a total� de X m2, situat� în X, Str. X, (X N �i X1 E), jud. X, înscrise în Cartea 
Funciar� X sub numerele: CF nr. X având num�r cadastral X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; 
X; X; X; X (..Terenul")", cât �i contractul de vânzare cump�rare al terenului în suprafa�� 
de X mp, înscris în CF X, opera�iune finalizat� comercial �i fiscal prin facturarea sumei 
de X plus TVA X. 

Contestatoarea arat� c�, inspectorii nu au luat în considerare faptul c� 
opera�iunea comercial�, din anul 2008 a fost anulat�, prin consim��mântul p�r�ilor, prin 
încheierea actului adi�ional de reziliere a precontractului. 

De asemenea, arat� c�, �i dac�, prin absurd, ar fi luat în considerare cele 
afirmate de inspectorii fiscali, cu privire la prescrierea dreptului s�u de a solicita TVA 
pentru factura din anul 2008, nu în�elege de ce a fost ignorat� opera�iunea care a dat 
na�tere dreptului s�u de a solicita rambursarea TVA prin emiterea facturii fiscale nr. 
X/05.05.2009 de c�tre vânz�torul imobilului, societatea X SRL. 

Contestatoarea sus�ine c� eroarea inspectorilor fiscali este c� ace�tia consider� 
c� opera�iunea ce a dat na�tere dreptului de a solicita rambursarea TVA pentru anul 
2009 este achitarea avansului aferent precontractului încheiat cu societarea X SRL, în 
anul 2008, �i nu achitarea pre�ului contractual aferent opera�iunii de vânzare - 
cump�rare a unui alt teren, conform contractului notarial din anul 2009. 

Astfel, contestatoarea consider� neîntemeiat� �i nelegal� m�sura prin care 
organele de control nu permit deducerea TVA, în valoare total� de X lei conform 
decontului de TVA înregistrat pentru luna decembrie 2013. 

 
Totodat�, contestatoarea arat� c�, în primul rând organele de inspec�ie fiscal� 

efectueaz� controlul pentru perioada 01.01.2009-31.12.2013, de�i op�iunea de 
rambursare a soldului sumei negative de TVA s-a exercitat prin decontul de TVA 
aferent lunii decembrie 2013, perioad� care în conformitate cu art. 135 din O.G. 
nr.92/2003 se afl� în cadrul perioadei de prescrip�ie. 

Astfel, indic�, faptul c� nu este corect� încadrarea legal� din Decizia de 
impunere, întrucât art. 131 din H.G. nr. 1050/2004 se refer� la alt� situa�ie, inspectorii 
fiscali iterând în decizie doar în mod par�ial dispozi�iile legale. 

Mai departe, contestatoarea arat� c� organele de inspec�ie fiscal� constat� c� 
din soldul contului 4424 TVA de rambursat la 31.12.2013 de X lei, X lei este aferent 
perioadei de pân� la 31.12.2008, f�r� s� �in� cont de faptul c� acest sold con�ine TVA-
ul aferent facturii de avans în sum� de X lei, sum� care a fost integral stornat� prin 
factura nr.X/05.05.2009. 

Astfel, rezult� c� suma care ar face obiectul discu�iei referitoare la presupusa 
prescrip�ie invocat� de inspectorii fiscali este în fapt X lei (X lei-X lei). 

3. Valabilitatea contractului de închiriere a terenului proprietatea societ��ii  
Contestatoarea men�ioneaz� de asemenea c� inspectorii fiscali, consider� c� 

acest contract, în opinia lor, nu ar fi valid, întrucât p�r�ile nu �i-au respectat obliga�iile 
contractuale, �i în acest sens invoc� dispozi�iile art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, �i care prevede c� "orice persoan� are dreptul s� 
deduc� TVA aferent� achizi�iilor daca acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor taxabile". 

Societatea consider� nu a înc�lcat prevederile art. 145 alin.(2) lit.a), întrucât 
toate opera�iunile pe care le-a desf��urat de la înfiin�are �i pân� în prezent sunt 
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destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. 
De asemenea, contestatoarea sus�ine c� motivul de fapt invocat de organele de 

inspec�ie fiscal� conform c�ruia „opera�iunea de închiriere a terenului nu se confirm�    
" este lapidar, generic �i incorect, întrucât inspectorii fiscali nu au atribu�ii de verificare a 
îndeplinirii unui contract privat, respectiv a îndeplinirii clauzelor contractuale, aceste 
aspecte fiind eminamente de natur� comercial�, putând sau nu face obiectul unui litigiu 
între p�r�i, neputându-se admite o imixtiune de aceasta natur� a unui organ al statului, 
imixtiune care nu poate fi sus�inut� cu niciun suport legal. 

Totodat�, contestatoarea men�ioneaz� c�, pentru a înl�tura din nelini�tea 
inspectorilor fiscali în ceea ce prive�te '"valabilitatea" contractului comercial între par�i, 
chiria�ul terenului a optat pentru aceast� opera�iune în scopul depozit�rii pe acesta a 
unor utilaje grele de tip buldoexcavator �i tamburi cu cabluri industriale, ce nu necesit� 
ad�post în cl�diri sau alte amenaj�ri speciale. 

Contestatoarea men�ioneaz� c�, nu a fost efectuat� o verificare la fa�a locului 
procedural�, inspectorii fiscali neprezentând un proces verbal de verificare la fa�a 
locului, �i nici un reprezentant al vreuneia dintre p�r�ile contractante nefiind solicitate 
pentru a prezenta imobilul sau nefiindu-le solicitate detalii în acest sens. 

Se precizeaz� de asemenea c�, societatea a încheiat un contract de închiriere 
pe care l-a înregistrat conform prevederilor legale la AFP Timi� sub nr. X/10.01.2014 �i 
a emis factura nr.X prin care înregistreaz� venituri, respectiv colecteaz� TVA, realizând 
astfel opera�iuni taxabile în sensul art. 145 alin. (2) din Legea nr.571/2003. 

Contestatoarea sus�ine c� au fost îndeplinite condi�iile de exercitare a dreptului 
de deducere a taxei prev�zute de art. 146 din Legea nr.571/2003, care indic�: 

„Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� 

trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi 
fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u de 
c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� emis� în conformitate cu prevederile 
art. 155, precum �i dovada pl��ii în cazul achizi�iilor efectuate de c�tre persoanele 
impozabile care aplic� sistemul TVA la încasare, respectiv de c�tre persoanele 
impozabile care achizi�ioneaz� bunuri/servicii de Ia persoane impozabile în perioada în 
care aplic� sistemul TVA la încasare; 
b) pentru taxa aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor 
care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, dar pentru care persoana 
impozabil� este obligat� la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) - (6), s� de�in� o 
factur� emis� în conformitate cu prevederile art. 155 sau documentele prev�zute la art. 
155^1 alin. (1); 
  (6) În cazul imobiliz�rilor în curs de execu�ie care nu se mai finalizeaz�, în 
baza unei decizii de abandonare a execut�rii lucr�rilor de investi�ii, fiind scoase din 
eviden�� pe seama conturilor de cheltuieli, persoana impozabil� î�i poate p�stra dreptul 
de deducere exercitat în baza art. 145 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent dac� sunt sau 
nu valorificate prin livrarea imobiliz�rilor ca atare ori dup� casare, dac� din 
circumstan�e care nu depind de voin�a sa persoana impozabil� nu utilizeaz� niciodat� 
aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economic�, astfel cum a fost pronun�at� 
Hot�rârea Cur�ii Europene de Justi�ie în Cauza C-37/95 Statul Belgian împotriva Ghent 
Coal Terminal NV. Dreptul de deducere poate fi p�strat �i în alte situa�ii în care 
achizi�iile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform 
art. 145 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economic� a 
persoanei impozabile, din motive obiective, care nu depind de voin�a sa, astfel cum a 
fost pronun�at� Hot�rârea Cur�ii Europene de Justi�ie în Cauza C-110/94 



 
      

 
 

 6 
������������

Inlercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian. În cazul 
achizi�iei unei suprafe�e de teren împreun� cu construc�ii edificate pe aceasta, 
persoana impozabil� are dreptul de a deduce taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
acestei achizi�ii, inclusiv taxa aferent� construc�iilor care urmeaz� a fi demolate, dac� 
face dovada inten�iei, confirmat� cu elemente obiective, c� suprafa�a de teren pe care 
erau edificate construc�iile continu� s� fie utilizat� în scopul opera�iunilor sale taxabile, 
cum ar fi, de exemplu, edificarea altor construc�ii destinate unor opera�iuni taxabile, 
astfel cum a fost pronun�at� Hot�rârea (Cur�ii Europene de Justi�ie în (Cauza C-257/11 
Gran Via Moine�ti. 
 (7) Justificarea inten�iei persoanei impozabile de a realiza opera�iuni cu drept 
de deducere în cazul livr�rii de bunuri imobile care nu mai îndeplinesc condi�iile de a fi 
considerate noi în sensul art. 141 alin. (2) Iit. f) din Codul fiscal �i al închirierii de bunuri 
imobile, anterior momentului livr�rii/închirierii acestora, se realizeaz� prin depunerea 
notific�rilor prev�zute în anexa nr.1 sau, dup� caz, în anexa nr. 2 la prezentele norme, 
în vederea exercit�rii op�iunii de taxare a opera�iunilor respective în conformitate cu art. 
141 alin. (3) din Codul fiscal, astfel cum a fost pronun�at� Hot�rârea Cur�ii Europene de 
Justi�ie în Cauza C-268/83 D.A. Rompelman �i EA. Rompelman - Van Deelen împotriva 
Minister van Financien. Organele de inspec�ie fiscal� vor permite în timpul desf��ur�rii 
controlului depunerea acestor notific�ri. " 

 
Contestatoarea consider� relevante de asemenea deciziile Cur�ii Europene de 

Justi�ie în cazurile INZO - C110/1994 �i GHENT COAL TERMINAL NV - C37/1995, 
precum �i a cazului recent publicat C-257/11, Gran Via Moine�ti. 

Astfel, în cazul INZO Curtea European� de Justi�ie decide ca un TVA aferent 
unui studiu de rentabilitate pentru activitatea proiectat� este deductibil chiar în condi�iile 
în care activitatea proiectat� nu mai este desf��urat�. 

În cazul GHENT, Curtea European� de Justi�ie hot�r��te c� Art. 17 al Directivei 
a 6-a, echivalentul Art. 145 din Codul fiscal, trebuie interpretat în sensul c� trebuie s� i 
se permit� unei persoane impozabile ce ac�ioneaz� ca atare s� deduc� TVA aferent� 
unor lucr�ri de investi�ii efectuate cu inten�ia de a desf��ura opera�iuni taxabile. Dreptul 
de deducere ob�inut ramane valabil chiar �i în situa�ia în care investi�ia este desfiin�at� 
din motive independente de voin�a persoanei impozabile respective. 

În cazul C-257/11 (Gran Via Moine�ti, CEJ a considerat c� o societate care a 
achizi�ionat o suprafa�� de teren �i construc�ii edificate pe aceasta din urm�, în vederea 
demol�rii acestor construc�ii �i a realiz�rii unui complex reziden�ial pe suprafa�a de 
teren respectiv�, are dreptul de a deduce taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
achizi�ion�rii construc�iilor men�ionate. 

 
Contestatoarea precizeaz� c�, pe aceast� baz�, consider� c� jurispruden�a 

european� admite deductibilitatea TVA aferent� achizi�iilor efectuate doar pe baza 
inten�iei persoanei impozabile de a desf��ura activit��i economice care dau na�tere 
unor opera�iuni taxabile, atâta timp cât nu se poate dovedi reaua credin�a a persoanei 
respective. 

De asemenea, consider� c� societatea îndepline�te aceste criterii, respectiv a 
demonstrat c� societatea a avut inten�ia s� desf��oare opera�iuni taxabile la momentul 
angaj�rii costurilor �i, mai mult decât atât, �i-a demonstrat buna credin�a. 

În concluzie, consider� c� organele de control au procedat în mod eronat la 
stabilirea debitului reprezentând TVA suplimentar în sum� de X lei, �inând cont de 
faptul c� societatea a îndeplinit toate condi�iile legale de deductibilitate integral� TVA-
ului solicitat la rambursare. 

Pe cale de consecin��, �i fa�� de argumentele expuse mai sus, contestatoarea 
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solicit� admiterea contesta�iei în sensul ar�tat, anularea Deciziei de impunere nr. 
X/30.04.2014 privind obliga�iile fiscale de plat� cu titlu de taxa pe valoare ad�ugat�, �i 
pe cale de consecin�� s� constate c� societatea are dreptul la rambursarea TVA de X 
lei. 

În sus�inerea cauzei, contestatoarea depune: 
-  Anexa 1- copie dup� decizia de impunere nr. X/30.04.2014, 
- Anexa 2- copie dup� Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X/30.04.2014, 
- Anexa 3 - împuternicirea avoca�ial� nr.X înregistrat� la Administra�ia Finan�elor  
  Publice Timi�oara cu nr.X/24.04.2008, 
 - Factura X/2009, 
 - Factura X/200, 
 - Precontract �i actele subsecvente, 
 - Contract dc vânzare cump�rare pentru teren, 
 - Declara�ia de înregistrare a contractelor de loca�iune, 
 - Contractul de închirere, 
 - Factura de închiriere, 
 - D300- decontul de TVA pentru luna decembrie 2013, 
 - Notificarea privind op�iunea de taxare. 

 
II. Organele de inspec�ie fiscal�, în baza prevederilor O.G.nr.92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au 
efectuat la SC X SRL inspec�ia fiscal� privind taxa pe valoarea ad�ugat� pentru 
perioada 01.01.2009 - 31.12.2013, urmare a depunerii de c�tre societate a decontului 
cu sume negative de TVA cu op�iune de rambursare, înregistrat sub nr.X/21.01.2014, 
prin care s-a solicitat la rambursare pentru trimestrul IV 2013,   suma total� de X lei, cu 
control anticipat.  

Societatea nu a mai fost verificat� din punct de vedere fiscal. 
Perioada în care s-a desf��urat inspec�ia fiscl�: 04.04.2014 – 09.04.2014.  
Constat�rile inspec�iei au fost consemnate în Raportul de inspec�ie fiscal� 

nr.X/30.04.2014, iar în baza acestora a fost emis� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
juridice nr.X/30.04.2014, prin care s-a stabilit pentru perioada 01.01.2009 -31.12.2013 
diferen�a suplimentar� de TVA în sum� de X lei, ceea ce a condus la respingerea a 
TVA în sum� de X lei solicitat� la rambursare prin  decontul cu sume negative de TVA 
cu op�iune de rambursare nr.X/21.01.2014. 

Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X/30.04.2014, în perioada supus� 
verific�rii societatea are ca obiect principal de activitate - DEZVOLTARE IMOBILIARA 
cod CAEN 4110. Societatea este înregistrata în scopuri de TVA începând cu data de 
20.02.2008, prin op�iune. 

Urmare a verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� 
urm�toarele: 

În vederea începerii activit��ii SC X SRL a cump�rat un teren, în suprafa�a de X 
metri p�tra�i situat în X str. X înregistrat� în Cartea Funciara sub nr. X a c�rei achizi�ie 
s-a finalizat în data de 05.05.2009, la pre�ul de X euro (X lei). 

În data de 17.12.2013 SC X SRL încheie contractul de închiriere cu SC X SRL 
cu sediul în X str. X nr. X, sc. X, ap. X, prin care închiriaz� întreaga suprafa�� de teren 
în vederea depozit�rii de utilaje de construc�ii �i materiale electrice, la pre�ul de X euro 
pe an, durata contractului fiind de 12 luni cu începere de la data semn�rii contractului, 
putând fi reziliat unilateral cu cel pu�in 30 de zile înainte. 

Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c� pân� la data de 17.12.2013, SC 
X SRL nu a realizat venituri. În luna decembrie 2013 SC X SRL a realizat venituri de X 
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lei cu TVA aferent� de X lei, constând în chirie. Din veniturile realizate suma de X lei a 
fost înregistrat� în contul 706, iar diferen�a de X lei a fost înregistrat� în contul 472, 
fiind aferent� anului 2014.  

Tododat�, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c�, potrivit Contractul de 
închiriere la capitolul IV „Obliga�iile p�r�ilor” se prev�d urm�toarele:  

„4.1 .Proprietarul are urm�toarele obliga�ii: 
a) S� predea chiria�ului imobilul liber de sarcini; 
b) S� ia masuri pentru cur��irea îngr�direa terenului �i asigurarea unui acces auto pe 
acest teren; 
c) S� nu împiedice chiria�ul în desf��urarea activit��ii acestuia.  

4.2. Chiria�ul are urm�toarele obliga�ii: 
a) S� pl�teasc� chiria la timp �i în cuantumul din contract; 
b) S� asigure cur��enia �i igienizarea în interiorul imobilului �i la p�r�ile de folosin�� 
comun� pe toat� durata contractului; 
c) S� predea proprietarului la mutare imobilul în stare de folosin�� �i cur��enie; 
d) Chiria�ul va suporta toate cheltuielile aferente folosin�ei imobilului(curent, apa, etc.); 
e) Investi�iile suplimentare aduse de chiria� în incinta spa�iului comercial vor fi 
considerate cheltuieli voluptorii �i nu se vor deconta la expirarea contractului, decât 
numai dac� s-au f�cut de comun acord; 
f) Este stabilit ca toate investi�iile �i îmbun�t��irile efectuate de chiria� pe proprietate, 
incluzând construc�ia gardului, structura �i infrastructura va r�mâne pe proprietate la 
terminarea contractului �i vor apar�ine proprietarului." 

Conform art. 94 alin. (2) lit. g) din O.G.nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, echipa de inspec�ie fiscal� în data de 
23.04.2014 s-a deplasat la adresa unde se afl� imobilul (terenul) care face obiectul 
închirierii, constatând urm�toarele:  
- terenul nu se afl� pe strada X, fiind undeva în spatele terenurilor care se afl� pe 
strada Armoniei, pe partea dreapt� a str�zii, în direc�ia de mers dinspre Calea X spre 
Calea X, fiind un teren f�r� construc�ii; 
- terenul în cauz� nu a putut fi localizat cu exactitate întrucat nu este îngr�dit; 
- pe parcela de teren în cauz� �i pe parcelele învecinate nu se desf��oar� nici un fel de 
activitate; 
- parcela de teren în cauz� (�i parcelele învecinate) este acoperit� cu vegeta�ie; 
- parcela de teren în cauz� nu are acces stradal �i nu este racordat� la re�eaua de 
utilit��i (energie electric�, ap�, canal, etc). 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat astfel c�, pân� la data de 23.04.2014 
nici una din p�r�i nu �i-a îndeplinit obliga�iile contractuale ce le reveneau. 

De asemenea, s-a constatat c� pân� la data de 23.04.2014 nu s-au efectuat 
amenaj�ri ale terenului care ar înlesni desf��urarea unei activit��i pe acest teren, c� de 
la data întocmirii contractului de închiriere nu s-a desf��urat nici un fel de activitate. 

În sus�inerea celor prezentate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� anexeaz� 
un num�r de nou� fotografii de la fa�a locului din data de 23.04.2014. 

Din consultarea bazei de date FISCNET la data de 29.04.2014, organele de 
inspec�ie fiscal� consemneaz� c� SC X SRL nu are declarate puncte de lucru �i cu atât 
mai mult nu are declarat punct de lucru la adresa respectiv�, de�i avea aceast� 
obliga�ie în termen de 30 de zile conform art. 77 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

De asemenea, din consultarea bazei de date FISCNET, conform bilan�ului 
depus de SC X SRL s-a constatat c� la 31.12.2012 SC X SRL nu de�ine stocuri de 
materiale, iar mijloacele fixe de�inute au o valoare mic�, respectiv X lei, putându-se 
pune astfel întrebarea dac� este necesar� închirierea. 
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Având în vedere cele constatate �i faptul c� rezilierea contractului poate avea 
loc unilateral printr-o simpl� notificare cu 30 de zile înainte, organele de inspec�ie 
fiscal� concluzioneaz� c� opera�iunea de închiriere nu se confirm�, neputându-se 
realiza datorit� condi�iilor improprii (terenul nu este îngr�dit, lipsa acces, lipsa cl�diri 
care s� asigure ad�postirea bunurilor depozitate împotriva intemperiilor, lipsa unei 
platforme betonate, lipsa utilit��i), utilajele de construc�ii �i materialele electrice nu pot fi 
depozitate în astfel de condi�ii.  
Analiza TVA deductibil� 

Referitor la TVA deductibil�, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� 
urm�toarele: 

În perioada supus� verific�rii, TVA deductibil� înregistrat� de societate 
provine din TVA aferent� cheltuielilor cu servicii juridice, servicii de contabilitate, servicii 
de evaluare. TVA deductibil� înregistrat� de societate este de X lei. (anexa 1) 

Justificarea dreptului de deducere a TVA s-a efectuat cu documentele prev�zute 
la art 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, respectiv pct. 46 (1) din H.G. nr.44/2004, actualizat�. 

Justificarea prest�rilor de servicii s-a efectuat în conformitate cu art. 134^1 alin. 
(4) �i (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare coroborat cu art. 145 alin. (1) din aceea�i lege. 

Urmare a verific�rilor efectuate, au fost constatate urm�toarele deficien�e: 
Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c� în perioada 01.01.2009 - 

30.11.2013 SC X SRL nu a realizat venituri, astfel cheltuielile efectuate �i TVA aferent� 
sunt nedeductibile.  

Toate cheltuielile efectuate în aceast� perioad� au fost înregistrate în conturile 
de cheltuieli, acesta fiind �i motivul pentru care societatea a înregistrat pierderi în 
fiecare an, pierderea cumulata la data de 31.12.2013 fiind de X Iei, ponderea fiind 
cheltuielile financiare cu dobânzile �i diferen�ele de curs valutar.. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în perioada 01.01.2009 - 
31.12.2013 SC X SRL a dedus TVA aferent� cheltuielilor cu servicii juridice, servicii de 
contabilitate, servicii de evaluare, care nu sunt aferente opera�iunilor sale taxabile, fiind 
înc�lcate prevederile art. 145 alin.(2) lit a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare . 

Prin urmare, au stabilit c� TVA dedus� de societate în perioada 01.01.2009-
31.12.2013 în sum� de X Iei, va fi respins� la rambursare. 

Recapitula�ie privind TVA deductibil� pentru perioada supus� inspec�iei fiscale, 
respectiv 01.01.2009 -31.12.2013 pentru care s-au depus decontul de TVA cu op�iune 
de rambursare nr. X/21.01.2014: 
-TVA deductibil� stabilit� de societate:         X lei 
  Din care TVA taxare invers�  0  lei 
-TVA deductibil� stabilit� de control:   0  lei 
- Diferen�e TVA nedeductibil�                              X  lei 
 
Analiza TVA colectat� 

Referitor la TVA colectat�, au fost constatate urm�toarele: 
În perioada 01.01.2009-30.11.2013 societatea nu a ob�inut venituri.  
Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c�, a�a cum au ar�tat anterior, în 

luna decembrie 2013 SC X SRL a realizat venituri de X lei cu TVA aferent� de X lei, 
constând în chirie. Din veniturile realizate, suma de X lei a fost înregistrat� în contul 
706, iar diferen�a de X lei a fost înregistrat� în contul 472, fiind aferent� anului 2014, 
dar opera�iunea respectiv� de închiriere nu este real�. 

Recapitula�ie privind TVA colectat� pentru perioada supus� inspec�iei fiscale, 
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respectiv 01.01.2009-31.12.2013 pentru care s-a depus decontul de TVA cu op�iune de 
rambursare nr. X/21.01.2014 
-TVA colectat� stabilit� de societate:         X lei 
 Din care TVA taxare invers�       0 lei 
-TVA colectat� stabilit� de control:                      X lei 
 
Analiza TVA de rambursat 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele: 
Soldul contului 4424 "TVA de recuperat" din eviden�a contabil� a societ��ii, 

respectiv balan�a de verificare la 31.12.2013 este în sum� de X lei �i reprezint� soldul 
sumei negative a TVA solicitat� la rambursare pentru perioada 01.02.2008 -31.12.2013 
�i care corespunde cu suma înscris� în fi�a de eviden�� pe pl�titor. 

Din soldul ct. 4424 TVA de rambursat la 31.12.2013 de X lei, X lei reprezint� 
sold la data de 31.12.2008, care la data solicit�rii spre rambursare se afla în afara 
termenului de prescrip�ie.  

Din analiza soldului contului TVA de rambursat organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� soldul de X lei este mai vechi de cinci ani, respectiv este aferent perioadei 
de pân� la 31.12.2008.  

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� faptul c�, dreptul organului 
fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani �i începe s� curg� de la 
data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a fiscal�.  

Astfel, potrivit art 23 alin (1), (2), art 24 �i art. 91 alin (1), (2) din Codul de 
prodedur� fiscal�, perioada de pân� la 31.12.2008, se afla în afara termenului de 
prescrip�ie de 5 ani.  

De asemenea, s-a constatat c� TVA de rambursat în sum� de X lei, pe 
parcursul celor cinci ani fiscali (2009, 2010, 2011, 2012 �i 2013) nu a fost solicitat Ia 
rambursare.  

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru suma de X lei, 
societatea a pierdut dreptul la rambursare. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� în conformitate cu art. 135 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de prodedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, respectiv art. 147^1 alin (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, societatea avea dreptul de a solicita rambursare 
pe o perioad�a de cinci ani.  

Recapitula�ie TVA de rambursat pentru perioada 01.01.2009 - 31.12.2013 cu  
control anticipat: 
-TVA solicitat� la rambursare                X lei 
-TVA respins� la rambursare                X lei 
-TVA propus� spre rambursare             0 lei 

 
III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, sus�inerile 

contestatoarei, reglement�rile legale în vigoare pentru perioada analizat� �i 
documentele existente la dosarul cauzei, se re�in urm�toarele: 

SC X SRL a f�cut obiectul inspec�iei fiscale privind taxa pe valoarea ad�ugat� 
pentru perioada 01.01.2009 - 31.12.2013, urmare a depunerii de c�tre societate a 
decontului cu sume negative de TVA cu op�iune de rambursare, înregistrat sub 
nr.X/21.01.2014, prin care a solicitat la rambursare pentru trimestrul IV 2013, suma 
total� de X lei (cu control anticipat).  

Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2014, suma de X lei reprezint� 
soldul sumei negative a TVA solicitat� la rambursare pentru perioada 01.02.2008 – 
31.12.2013,  având în componen��: 



 
      

 
 

 11 
������������

- suma de X lei reprezentând TVA existent� în sold la data de 31.12.2008,  
- suma de X lei reprezentând TVA aferent� perioadei 01.01.2009 - 31.12.2013.   
Perioada verificat�: 01.01.2009 - 31.12.2013. 
Societatea nu a mai fost verificat� din punct de vedere fiscal. 
 
1. Referitor la suma de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, 

existent� în sold la data de 31.12.2008, 
cauza supus� solu�ionarii este dac� societatea poate beneficia de 

rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, existent� în sold la data 
de 31.12.2008, în condi�iile în care aceasta nu a fost solicitat� la rambursare în 
cadrul termenului legal de  prescrip�ie de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului 
urm�tor celui în care a luat na�tere dreptul la restituire, respectiv în condi�iile în 
care inspec�ia fiscal� se efectueaz� în interiorul perioadei de prescrip�ie a 
dreptului de a stabili obliga�ii fiscale. 

 
În fapt, SC X SRL, prin depunerea decontului cu sume negative de TVA cu 

op�iune de rambursare, înregistrat la Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice 
Timi� sub nr.X/21.01.2014, solicitat� la rambursare pentru trimestrul IV 2013, suma 
total� de X lei.  

Urmare verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� soldul 
contului 4424 "TVA de recuperat" din eviden�a contabil� a societ��ii, respectiv balan�a 
de verificare la 31.12.2013 este în sum� de X lei �i reprezint� soldul sumei negative a 
TVA solicitat� la rambursare pentru perioada 01.02.2008 -31.12.2013 �i care 
corespunde cu suma înscris� în fi�a de eviden�� pe pl�titor. 

Din TVA solicitat� la rambursare prin decontul de TVA mai sus mentionat, în 
sum� de X lei, suma de X lei reprezint� TVA aflat� în sold la data de 31.12.2008, care 
la data solicit�rii spre rambursare se afla în afara termenului de prescrip�ie.  

Din analiza soldului contului TVA de rambursat, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat ca soldul de X lei este mai vechi de cinci ani, respectiv este aferent perioadei 
de pân� la 31.12.2008.   

De asemenea, s-a constatat c� TVA de rambursat în sum� de X lei, pe 
parcursul celor cinci ani fiscali (2009, 2010, 2011, 2012 �i 2013) nu a fost solicitat Ia 
rambursare.  

Prin raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2014, organele de inspec�ie fiscal� 
au stabilit c� societatea nu are dreptul la rambursarea TVA în sum� de X lei 
reprezentand TVA aflat� în sold la data de 31.12.2008, potrivit prevederilor art 23 alin 
(1), (2), art 24 , art. 91 alin (1), (2)  �i art. 135 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
prodedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv art. 147^1 alin (2) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Ca urmare a constatarilor din raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2014, prin 
decizia de impunere nr.X/30.04.2014, organele de inspec�ie fiscal� au respins la 
rambursare TVA în sum� de X lei reprezentând TVA de rambursat aflat� în sold la 
31.12.2008. 
 

În drept, în ceea ce prive�te taxa pe valoarea adaugat�, sunt aplicabile 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare: 
“ART. 147^1 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de tax� 

(1) Orice persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA, conform art. 153, 
are dreptul s� scad� din valoarea total� a taxei colectate, pentru o perioad� fiscal�, 
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valoarea total� a taxei pentru care, în aceea�i perioad�, a luat na�tere �i poate fi 
exercitat dreptul de deducere, conform art. 145 - 147. 

(2) În situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i formalit��ile de exercitare a 
dreptului de deducere în perioada fiscal� de declarare sau în cazul în care nu s-au 
primit documentele de justificare a taxei prev�zute la art. 146, persoana impozabil� î�i 
poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt 
îndeplinite aceste condi�ii �i formalit��i sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai 
mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaz� celui 
în care a luat na�tere dreptul de deducere. 

(3) Prin norme se vor preciza condi�iile necesare aplic�rii prevederilor alin. (2), 
pentru situa�ia în care dreptul de deducere este exercitat dup� mai mult de 3 ani 
consecutivi dup� anul în care acest drept ia na�tere.  

(4) Dreptul de deducere se exercit� chiar dac� nu exist� o tax� colectat� sau 
taxa de dedus este mai mare decât cea colectat� pentru perioada fiscal� prev�zut� la 
alin. (1) �i (2). “ 
 
“ART. 147^3  

(1) În situa�ia în care taxa aferent� achizi�iilor efectuate de o persoan� 
impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA, conform art.153, care este deductibil� într-o 
perioad� fiscal�, este mai mare decât taxa colectat� pentru opera�iuni taxabile, rezult� 
un excedent în perioada de raportare, denumit în continuare sum� negativ� a taxei. 

(2) Dup� determinarea taxei de plat� sau a sumei negative a taxei pentru 
opera�iunile din perioada fiscal� de raportare, persoanele impozabile trebuie s� 
efectueze regulariz�rile prev�zute în prezentul articol, prin decontul de tax� prev�zut la 
art. 156^2. 

(3) Suma negativ� a taxei, cumulat�, se determin� prin ad�ugarea la suma 
negativ� a taxei, rezultat� în perioada fiscal� de raportare, a soldului sumei negative a 
taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dac� nu s-a solicitat a fi 
rambursat �i a diferen�elor negative de TVA stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
prin decizii comunicate pân� la data depunerii decontului 

(4) Taxa de plat� cumulat� se determin� în perioada fiscal� de raportare prin 
ad�ugarea la taxa de plat� din perioada fiscal� de raportare a sumelor neachitate la 
bugetul de stat, pân� la data depunerii decontului de tax� prev�zut la art. 156^2, din 
soldul taxei de plat� al perioadei fiscale anterioare �i a sumelor neachitate la bugetul 
de stat pân� la data depunerii decontului din diferen�ele de TVA de plat� stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal� prin decizii comunicate pân� la data depunerii decontului  

(5) Prin decontul de tax� prev�zut la art. 156^2, persoanele impozabile trebuie 
s� determine diferen�ele dintre sumele prev�zute la alin. (3) �i (4), care reprezint� 
regulariz�rile de tax� �i stabilirea soldului taxei de plat� sau a soldului sumei negative a 
taxei. Dac� taxa de plat� cumulat� este mai mare decât suma negativ� a taxei 
cumulat�, rezult� un sold de tax� de plat� în perioada fiscal� de raportare. Dac� suma 
negativ� a taxei cumulat� este mai mare decât taxa de plat� cumulat�, rezult� un sold 
al sumei negative a taxei în perioada fiscal� de raportare. 

(6) Persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153, pot solicita 
rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscal� de raportare, prin 
bifarea casetei corespunz�toare din decontul de tax� din perioada fiscal� de raportare, 
decontul fiind �i cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în 
decontul perioadei fiscale urm�toare. Dac� persoana impozabil� solicit� rambursarea 
soldului sumei negative, acesta nu se reporteaz� în perioada fiscal� urm�toare. Nu 
poate fi solicitat� rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscal� de 
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raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul 
perioadei fiscale urm�toare. 

[…] 
(9) Rambursarea soldului sumei negative a taxei se efectueaz� de organele 

fiscale, în condi�iile �i potrivit procedurilor stabilite prin normele în vigoare.” 
 

 Potrivit dispozi�iilor legale enun�ate, deducerea taxei aferente achizi�iilor în 
materie de TVA se realizeaz� prin decontul perioadei fiscale în care a luat na�tere �i 
poate fi exercitat dreptul de deducere sau printr-un decont ulterior, dar nu mai mult de 5 
ani consecutivi celui în care a luat na�tere dreptul de deducere. Totodat�, prin decont 
persoana impozabil� trebuie s� determine diferen�ele între taxa colectat� �i taxa 
deductibil� �i s� stabileasc� soldul taxei de plat� sau soldul sumei negative a taxei, 
care poate fi solicitat la rambursare în cadrul termenului legal de prescrip�ie de 5 ani de 
la data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care a luat na�tere dreptul la rambursare.  

Persoanele impozabile, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei 
din perioada fiscal� de raportare, prin bifarea casetei corespunz�toare din decontul de 
tax� din perioada fiscal� de raportare, decontul fiind �i cerere de rambursare. 

În conformitate cu prevederiler art.135 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  

„Dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea crean�elor 
fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în 
care a luat na�tere dreptul la compensare sau restituire.” 

 
A�a, cum rezult� din raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2014, decontul de 

TVA cu op�iune de rambursare depus de contestatoare la data 21.01.2014, înregistrat 
sub nr.X, s-a solu�ionat cu control anticipat, prin efectuarea inspec�iei fiscale. 

 
În atare condi�ii devin incidente dispozi�iile art. 91 alin. (1) �i (2) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, 
cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel. 
(2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) începe s� curg� de la data 
de 1 ianuarie a anului urmator celui în care s-a nascut crean�a fiscal� potrivit art. 23, 
dac� legea nu dispune altfel.(...)”  

Prevederile art. 23 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, cu privire la na�terea crean�elor �i 
obliga�iilor fiscale, precizeaz�: 
“(1) Dac� legea nu prevede altfel, dreptul de crean�� fiscal� �i obliga�ia fiscal� 
corelativ� se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere 
care le genereaz�. 
(2) Potrivit alin. (1) se na�te dreptul organului fiscal de a stabili �i a determina obliga�ia 
fiscal� datorat�." 

În considerarea dispozi�iilor art. 23 coroborat cu art.91 alin. (1) �i (2) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, rezult� c� termenul de prescrip�ie a dreptului organului fiscal de 
a stabili obliga�ia fiscal� începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui 
în care s-a nascut crean�a fiscal�.  
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Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i din constat�rile 
efectuate de organele de inspec�ie fiscal� raportate la dispozi�iile legale sus invocate, 
rezult� urm�toarele: 

- prin decontul de TVA nr.X/21.01.2014, SC X SRL a solicitat rambursarea 
soldului sumei negative de TVA cu optiune de rambursare aferent trimestrul IV 2013, în 
sum� total� de X lei, în acest decont fiind eviden�iat� �i TVA în sum� de X lei aflat� în 
sold la data de 31.12.2008, care la data solicit�rii spre rambursare se afla în afara 
termenului de prescrip�ie.  

Cu alte cuvinte, TVA de rambursat în sum� de X lei, aferent perioadei de pân� 
la 31.12.2008, nu a fost solicitat la rambursare în cadrul termenului legal de prescrip�ie 
de 5 ani, de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care a luat na�tere dreptul la 
restituire.  

- având în vedere c� dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se 
prescrie în termen de 5 ani, potrivit art.91 alin.(1) din Codul de procedur� fiscal�,  la 
data începerii inspec�iei fiscale (04.04.2014), organele de inspec�ie fiscal� puteau 
efectua verificarea numai pentru obliga�iile fiscale datorate începând cu trimestrul I 
2009. 

 
Cu privire la prescrip�ia dreptului de a solicita rambursarea TVA �i a dreptului de 

a stabili obliga�ii fiscale, de precizat este faptul c�, organele de inspec�ie fiscal� într-o 
prim� etap� stabilesc obliga�iile fiscale definitive (prin efectuarea inspec�iei fiscale), �i 
abia ulterior (dup� stabilirea definitiv� a obliga�iilor fiscale) se na�te dreptul la 
restituirea sau compensarea obligatiilor fiscale, stabilite definitiv.  

Prin urmare �i prescrip�ia dreptului de a stabili obliga�ii fiscale, respectiv 
prescrip�ia dreptului de a cere compensarea sau restituirea se aplic� în aceast� ordine. 

Având în vedere cele mai sus ar�tate, pentru suma negativ� de TVA de X lei, 
solicitat� la rambursare prin decontul de TVA nr. X/21.01.2014, aflat� în sold la data de 
31.12.2008, dreptul organelor fiscale de a stabili prin inspec�ie fiscal� obliga�ii fiscale 
stabilite prin declarare de c�tre contribuabil este prescris �i, prin urmare, obliga�iile 
fiscale declarate de contestatoare sunt definitive prin efectul prescrip�iei, obliga�iile 
fiscale existente în sold la data de 31.12.2008 fiind prescrise. 

De altfel, a�a cum rezult� din raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2014, în 
baza c�ruia a fost emis� decizia de impunere nr.X/30.04.2014, perioada supus� 
verific�rii este 01.01.2009-31.12.2013. 

 
Pe cale de consecin��, se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� 

de SC X SRL pentru TVA în sum� de X lei, respins� la rambursare prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane juridice nr.X/30.04.2014.  
 

Sus�inerea societ��ii contestatoare cu privire la faptul c� „op�iunea de 
rambursare a soldului sumei negative de TVA s-a exercitat prin decontul de TVA 
aferent lunii decembrie 2013, perioad� care în conformitate cu art. 135 din O.G. 
nr.92/2003 se afl� în cadrul perioadei de prescrip�ie”, este neîntemeiat� întrucât 
solicitarea de rambursare a fost adresat� organului fiscal în data de 21.01.2014 prin 
decontul depus sub nr.X, dup� expirarea termenului de prescrip�ie de 5 ani, 
contestatoarea confundând perioada fiscal� pentru care a depus decontul de TVA  cu 
momentul depunerii decontului prin care s-a solicitat rambursarea sumei prin bifarea 
corespunzatoare a casu�ei din decont.  

Referitor la sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia soldul de X lei provenind din 
anul 2008 este aferent în mare parte avansului pl�tit c�tre furnizor, avans care a fost 
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stornat prin factura final� în anul 2009, considerând c� stornarea prin factur� a 
avansului �i a TVA aferent�, taxa pe valoarea ad�ugat� respectiv� este aferent� anului 
2009 �i deci nu este prescris�, se re�ine în acest sens, punctul de vedere al organelor 
de inspectie fiscal� adus prin referartul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei �i 
anume: ” …. SC X SRL omite s� arate c� soldul TVA de rambursat de X lei la 
31.12.2008 a r�mas în soldul contului 4424 pe toat� perioada scurs� de la exercitarea 
dreptului de deducere pân� la 31.12.2013. Prin stornarea în factur� a TVA dedus� 
anterior nu se diminueaz� soldul contului 4424 TVA de rambursat.”   

 
2. Referitor la suma de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�  aferent� 

perioadei 01.01.2009 - 31.12.2013,   
cauza supusa solu�ionarii este dac� legal organele de inspec�ie fiscal� au 

respins la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� sus men�ionat�, aferent� 
perioadei 01.01.2009 - 31.12.2013.  

 
În fapt, în ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�, organele de 

inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele:  
În perioada 01.01.2009 - 30.12.2013 SC X SRL a dedus TVA aferent� 

cheltuielilor cu servicii juridice, servicii de contabilitate, servicii de evaluare în sum� de 
X Iei, f�r� ca aceste achizi�ii de servicii s� fie aferente opera�iunilor sale taxabile, 
societatea în perioada 01.01.2009 - 30.11.2013 nu a realizat venituri. 

Astfel c�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� TVA dedus� de societate în 
perioada 01.01.2009-31.12.2013, în sum� de X Iei, va fi respins� la rambursare. 

 
În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� organele de inspec�ie 

fiscal� au constatat c� în data de 17.12.2013 SC X SRL încheie contractul de închiriere 
cu SC X SRL, prin care închiriaz� întreaga suprafa�� de teren în vederea depozit�rii de 
utilaje de construc�ii �i materiale electrice, la pre�ul de X euro pe an, durata contractului 
fiind de 12 luni cu începere de la data semn�rii contractului, putând fi reziliat unilateral 
cu cel pu�in 30 de zile înainte. 

În luna decembrie 2013, cu excep�ia perioadei pân� la data de 17.12.2013, SC 
X SRL a realizat venituri de X lei cu TVA aferent� de X lei, constând în chirie. Din 
veniturile realizate, suma de X lei a fost înregistrat� în contul 706, iar diferen�a de X lei 
a fost înregistrat� în contul 472, fiind aferent� anului 2014.  

Echipa de inspec�ie fiscal�, având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. g) din 
O.G.nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în data de 23.04.2014 s-a deplasat la adresa unde se afl� imobilul (terenul) 
care face obiectul închirierii, constatând urm�toarele:  
- terenul nu se afl� pe strada X, fiind undeva în spatele terenurilor care se afl� pe 
strada X, pe partea dreapta a str�zii, în direc�ia de mers dinspre Calea X spre Calea X, 
fiind un teren f�r� construc�ii; 
- terenul în cauz� nu a putut fi localizat cu exactitate întrucat nu este îngr�dit; 
- pe parcela de teren în cauz� �i pe parcelele învecinate nu se desf��oar� nici un fel de 
activitate; 
- parcela de teren în cauz� (�i parcelele învecinate) este acoperit� cu vegeta�ie; 
- parcela de teren în cauz� nu are acces stradal �i nu este racordat� la re�eaua de 
utilit��i (energie electric�, ap�, canal, etc). 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat astfel c�, în raport de prevederile  
Contractului de închiriere la capitolul IV „Obliga�iile p�rtilor”, pân� la data de 
23.04.2014 nici una din p�r�i nu �i-a îndeplinit obliga�iile contractuale ce le reveneau. 

De asemenea, s-a constatat c� pân� la data de 23.04.2014 nu s-au efectuat 
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amenaj�ri ale terenului care ar înlesni desf��urarea unei activit��i pe acest teren, c� de 
la data întocmirii contractului de închiriere nu s-a desf��urat nici un fel de activitate. În 
sus�inerea celor prezentate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� anexeaz� un num�r 
de nou� fotografii de la fa�a locului din data de 23.04.2014. 

Din consultarea bazei de date FISCNET la data de 29.04.2014, organele de 
inspec�ie fiscal� consemneaz� c� SC X SRL nu are declarate puncte de lucru �i cu atât 
mai mult nu are declarat punct de lucru la adresa respectiv�, de�i avea aceast� 
obliga�ie în termen de 30 de zile conform art.77 alin.(1) din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

De asemenea, din consultarea bazei de date FISCNET, conform bilan�ului 
depus de SC X SRL s-a constatat c� la 31.12.2012 SC X SRL nu de�ine stocuri de 
materiale, iar mijloacele fixe de�inute au o valoare mic�, respectiv X lei, putându-se 
pune astfel întrebarea dac� este necesar� închirierea. 

Având în vedere cele constatate �i faptul c� rezilierea contractului poate avea 
loc unilateral printr-o simpl� notificare cu 30 de zile înainte, organele de inspec�ie 
fiscal� concluzioneaz� c� opera�iunea de închiriere nu se confirm�, neputându-se 
realiza datorit� condi�iilor improprii (terenul nu este îngr�dit, lipsa acces, lipsa cl�diri 
care sa asigure ad�postirea bunurilor depozitate împotriva intemperiilor, lipsa unei 
platforme betonate, lipsa utilit��i), utilajele de construc�ii �i materialele electrice nu pot fi 
depozitate în astfel de condi�ii.  

 
În drept, referitor la dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, potrivit 

dispozi�iilor art.145, art.146 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, se prevede: 
“ART. 145 
(…) 
(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� 
acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni: 
    a) opera�iuni taxabile;  (…) “ 
 
“ART. 146 
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� 
îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u 
de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� emis� în conformitate cu 
prevederile art. 155. (…)“ 
 
 Conform prevederilor legale de mai sus, persoanele impozabile î�i pot justifica 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugat� aferent� achizi�iilor 
numai dac� sunt îndeplinite dou� conditii cumulative, �i anume: achizi�iile sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor care dau drept la deducere �i au la baz� 
facturi care con�in obligatoriu toate informa�iile prev�zute de legea fiscal�. În aceste 
condi�ii, pentru a dovedi c� bunurile achizi�ionate sunt utilizate în folosul opera�iunii 
taxabile, persoana impozabil� este obligat� nu numai s� de�in� factura în care este 
înscris� taxa pe valoarea ad�ugat�, ci s� �i demonstreze c� bunurile au fost utilizate 
efectiv în folosul opera�iunilor taxabile.  

 
Referitor la deductibilitatea TVA aferent� achizi�iilor în raport de inten�ia 

persoanelor impozabile de a desf��ura activit��i economice supuse taxei, se re�in 
urmatoarele: 
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Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: „ (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei 
taxe în în�elesul prezentului cod, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o 
tranzac�ie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzac�ii pentru 
a reflecta con�inutul economic al tranzac�iei. (…)” 

Astfel, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, consacr�, la nivel de lege, principiul prevalen�ei economicului 
asupra juridicului, al realit��ii economice, în baza c�ruia autorit��ile fiscale au dreptul s� 
analizeze orice operatiune (tranzac�ie) nu numai din punct de vedere juridic, ci �i din 
punct de vedere al scopului economic urm�rit de contribuabil. 

Prin urmare, achizi�ia unui bun pe numele persoanei impozabile, nu constituie �i 
o prezum�ie a utiliz�rii în scop economic a bunului achizi�ionat. 
 

Totodat�, jurispruden�a Cur�ii Europene de Justi�ie impune obliga�ia persoanei 
care solicit� deducerea taxei pe valoarea adaugat� s� demonstreze c� sunt îndeplinite 
toate conditiile legale pentru acordarea deducerii. Astfel, în hot�rârea dat� în cazul C-
85/95 John Reisdorf, Curtea Europeana de Justi�ie a subliniat c� distinc�ia dintre 
exercitarea dreptului de deducere a TVA �i demonstrarea acestuia la controalele 
ulterioare este inerent� în func�ionarea sistemului comun de TVA (paragr. 19 din 
hot�râre), iar prevederile comunitare referitoare la exercitarea dreptului de deducere nu 
guverneaz� demonstrarea acestui drept dup� ce acesta a fost exercitat de c�tre 
persoana impozabil� (paragr. 26 din hotarare). În acest sens, legislatia comunitar� d� 
statelor membre puterea de a stabili regulile pentru supravegherea exercit�rii dreptului 
de deducere a TVA, în special modul în care persoanele impozabile urmeaz� s� î�i 
stabileasc� acest drept (paragr. 29 din aceea�i hot�râre). 

La paragr. 46 din cauzele reunite C-110/98 la C-147/98 Gabalfrisa  se face 
trimitere la paragr.  23 �i 24 din cazul C-110/94 Inzo, �i paragr. 24 din cazul C-268/83 
Rompelman, unde Curtea a stabilit c� este obliga�ia persoanei care solicit� deducerea 
taxei pe valoarea adaugat� s� demonstreze c� sunt îndeplinite toate condi�iile legale 
pentru acordarea deducerii �i art. 4 din Directiva a VI-a (în prezent, Directiva 
112/2006/CE) nu împiedic� autorit��ile fiscale s� solicite dovezi obiective care s� 
sus�in� inten�ia declarat� a persoanei în cauz� de a desf��ura activitate economic� 
dând na�tere la activit��i  taxabile. 

În sâr�it, principiul prevalen�ei substan�ei asupra formei constituie un principiu 
fundamental al sistemului comun de TVA instituit de legisla�ia comunitar�, care se 
aplic� în concordan�� cu celelalte principii recunoscute de legisla�ia �i jurispruden�a 
comunitar�, printre care principiul luptei împotriva fraudei, a evaziunii fiscale �i a 
eventualelor abuzuri. Din acest motiv legisla�ia fiscal� condi�ioneaz� deductibilitatea 
TVA a achizitiilor de îndeplinirea cumulativ�, pe lâng� condi�iile de form� (inclusiv 
condi�ia ca persoana impozabil� s� de�in� factura care s� con�in� informa�iile obligatorii 
prev�zute de lege), a condi�iei de fond esen�iale, aceea c� achizi�iile pentru care se 
solicit� deducerea s� fie destinate utilizarii în folosul operatiunilor taxabile ale 
persoanei impozabile. 

Cu alte cuvinte, din jurispruden�a comunitar� reiese c� exercitarea dreptului de 
deducere a TVA de c�tre persoanele impozabile nu trebuie confundat� cu justificarea 
(demonstrarea) exercit�rii acestui drept în cadrul controalelor fiscale ulterioare, 
persoanele impozabile având obligatia de a prezenta dovezi obiective care s� sus�in� 
inten�ia declarat� de a desf��ura activit��i cu drept de deducere, care trebuie apreciate 
prin prisma angaj�rii costurilor �i investi�iilor premerg�toare inerente ini�ierii activit��ii.  

 
În cauz�, se re�ine c� pentru perioada 01.01.2009 - 30.12.2013, organele de 



 
      

 
 

 18 
������������

inspec�ie fiscal� nu au acordat societ��ii dreptul de deducere al taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� bunurilor achizi�ionate, respectiv servicii juridice, servicii de 
contabilitate, servicii de evaluare, în sum� de X Iei, motivat de faptul c� nu sunt 
aferente opera�iunilor sale taxabile. Potrivit constat�rilor organelor de inspec�ie fiscal�,  
societatea în perioada 01.01.2009 - 30.11.2013 nu a realizat venituri. 

Se re�ine totodat� c�, în justificarea (demonstrarea) exercit�rii dreptului de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru perioada  01.01.2009 - 30.12.2013, 
respectiv în justificarea inten�iei desf��ur�rii unei activit��i economice generatoare de  
opera�iuni taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, SC X SRL a 
încheiat în data de 17.12.2013 contractul de închiriere a terenului achizi�ionat în 
vederea depozit�rii pe acesta, de utilaje de construc�ii �i materiale electrice. Potrivit 
raportului de inspec�ie fiscal�, în luna decembrie 2013, cu excep�ia perioadei pân� la 
data de 17.12.2013, societatea a realizat venituri de X lei cu TVA aferent� de X lei 
(fact. nr.X/17.12.2013), constând în chirie, cu precizarea c� din veniturile realizate 
suma de X lei a fost înregistrat� în contul 706, iar diferen�a de X lei a fost înregistrat� în 
contul 472, fiind aferent� anului 2014.  

În situa�ia dat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat îns� c�, opera�iunea 
de închiriere a terenului nu se confirm�, neputându-se realiza datorit� condi�iilor 
improprii (terenul nu este îngr�dit, lipsa acces stradal, lipsa cl�diri care s� asigure 
ad�postirea bunurilor depozitate împotriva intemperiilor, lipsa utilit��i, lipsa unei 
plaforme betonate), utilajele de construc�ii �i materialele electrice neputând fi 
depozitate în astfel de condi�ii. Totodat�, chiria�ul pân� la data finaliz�rii controlului, nu 
a declarat punct de lucru la adresa respectiv�, fiecare din p�r�i putând rezilia unilateral 
contractul de închiriere printr-o simpl� notificare cu 30 de zile înainte.   

 
În raport de cele ar�tate mai sus, se re�in urm�toarele: 
- societatea contestatoare nu a adus nicio dovad� obiectiv� din care s� reias� 

c� în perioada 01.01.2009 - 30.12.2013, bunurilor achizi�ionate, respectiv servicii 
juridice, servicii de contabilitate, servicii de evaluare, au concurat la realizarea de 
opera�iuni taxabile.  

- societatea contestatoare nu a prezentat nicio dovad� obiectiv� sau explica�ie 
plauzibil� referitoare la opera�iunea de închiriere, din care s� rezulte o alt� concluzie 
fa�� de consemn�rile organelor de inspec�ie fiscal�.  

 
În concluzie, nu rezult� c� bunurile achizi�ionate (servicii juridice, servicii de 

contabilitate, servicii de evaluare) pe perioada 01.01.2009 - 30.12.2013, au fost 
destinate realiz�rii de opera�iuni cu drept de deducere astfel încât, contestatoarea s� 
beneficieze de dreptul de deducere al TVA aferent� achizi�iilor în discu�ie. 

Din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, este obliga�ia persoanei 
impozabile de a dovedi c�, într-adev�r, achizi�iile pe care le face sunt destinate 
realiz�rii unor opera�iuni taxabile ulterioare, care dau na�tere la deducerea integral� a 
taxei achitate în amonte.   

 
Prin urmare, având în vedere cele anterior ar�tate, se re�ine c� organele de 

inspec�ie fiscal�, în mod legal au respins la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� perioadei 01.01.2009 - 31.12.2013 în sum� de X lei (X lei - X lei) eviden�iat� în 
decontul de taxa pe valoarea ad�ugat�, motiv pentru care se va respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia formulat� de SC X SRL pentru TVA în sum� de X lei, 
respins� la rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/30.04.2014.  
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Referitor la afirma�ia contestatoarei potrivit c�reia „ ... inspectorii fiscali nu au 
atribu�ii de verificare a îndeplinirii unui contract privat, respectiv a îndeplinirii clauzelor 
contractuale, aceste aspecte fiind eminamente de natur� comercial�, putând sau nu 
face obiectul unui litigiu între p�r�i, neputându-se admite o imixtiune de aceasta natur� 
a unui organ al statului, imixtiune care nu poate fi sus�inut� cu niciun suport legal”, 
preciz�m urm�toarele: 

Potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioate, se prevede:  
“ART. 6 
Exercitarea dreptului de apreciere 

Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i 
competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia admis� 
de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în 
cauz�. 
ART. 7 
    (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� ob�in� 
�i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea corect� a 
situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va 
avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz. 
(…) 
    (4) Organul fiscal decide asupra felului �i volumului examin�rilor, în func�ie de 
circumstan�ele fiec�rui caz în parte �i de limitele prev�zute de lege." 
 

Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 
normative invocate în prezenta decizie, a art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în 
baza referatului nr.                                   , se: 

 
 

D E C I D E 
 
Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 

Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr. X/30.04.2014, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2014, pentru suma total� de  X lei reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, respins� la rambursare. 

 
                 
                               Prezenta decizie se comunic� la: 
                                                  -  SC X SRL, 
                                                  -  A.J.F.P. Timi�. 
 
Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 

atacat�, potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la 
data comunic�rii. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 
 


