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DECIZIA Nr. 91 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� de Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei formulat� 
de SC X SRL cu sediul în municipiul X, jude�ul Hunedoara.  

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. X 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, c�tre 
bugetul consolidat al statului,  a sumei de  X lei, reprezentând: 

   -  X lei - taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 

   -     X lei - major�ri de intârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, 
constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art. 205, art. 206 �i art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

           I. Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� nu datoreaz� 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i major�rile de 
întârziere aferente de X lei, motivând urm�toarele: 

   - o parte din obliga�iiile stabilite de organele fiscale au fost calculate cu 
înc�lcarea legisla�iei fiscale în vigoare �i ca atare contest� suma de X lei, 
compus� din: X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� �i X lei, major�ri de 
întârziere aferente; 

   - în principal, suma de X lei are ca surs� interpretarea eronat� a 
prevederilor Codului fiscal cu privire la ajustarea taxei pe valoarea 
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ad�ugat� �i respectiv, la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
investi�iilor. 

         a) Cu privire la ajustarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de X lei     

           În anul X, societatea a achizi�ionat un imobil pentru care au fost 
aplicate m�surile de simplificare prev�zute de Codul fiscal. 

           Imobilul respectiv a fost închiriat c�tre dou� societ��i comerciale 
iar pentru veniturile ob�inute, SC X SRL nu a colectat tax� pe valoarea 
ad�ugat�.  

           Organele de inspec�ie fiscal� ajusteaz� taxa pe valoarea 
ad�ugat�, rezultând suma de X lei, sum� pe care SC X SRL o consider� 
ca fiind o obliga�ie de plat� stabilit� în mod eronat, întrucât: 

   - potrivit prevederilor Codului fiscal, referitoare la aplicarea m�surilor de 
simplificare, societatea a determinat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
imobilului achizi�ionat pe care a eviden�iat*o în decont atât ca tax� 
colectat� cât �i ca tax� deductibil�; 

   - prin aplicarea m�surilor de simplificare, contribuabilul nu are dreptul 
de a deduce efectiv TVA, efectul fiscal pozitiv fiind anulat prin 
eviden�ierea aceleia�i sume în decont drept TVA colectat�. 

           Societate contestatoare consider� c�, organele fiscale fac o 
confuzie între no�iunea de „drept de deducere integral� sau par�ial� a 
taxei” �i înscrierea în decontul de TVA a opera�iunii de taxare invers�.   

         b) Cu privire la neacordarea dreptului de deducere pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, aferent� achizi�iei unui imobil 
situat în municipiul X   

           SC X SRL a achizi�ionat un imobil pe baza facturii seria X nr. X, în 
valoare de X lei, din care TVA X lei. 

           Societatea contestatoare consider� nelegal� m�sura luat� de 
organele de inspec�ie fiscal� în ceea ce prive�te neacordarea dreptului 
de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestei achizi�ii, 
întrucât: 

   - a inten�ionat �i inten�ioneaz� în contiunuare s� deschid� un punct de 
lucru la adresa unde se afl� imobilul, dup� finisarea construc�iei; 
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   - imobilul se afl� la parter, condi�ie esen�ial� pentru desf��urarea unor 
activit��i cu caracter comercial; 

   - activitatea comercial� care se va desf��ura în acest imobil are 
caracter de opera�iune taxabil�.       

           Fa�� de cele ar�tate mai sus, societatea solicit� admiterea 
contesta�iei a�a cum a fost formulat� precum �i anularea obliga�iei de 
plat� a sumei de X lei, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i 
major�ri de întârziere aferente. 

           II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal�, inregistrat sub nr. X, care 
a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. X, organele de 
control ale Activita�ii de inspec�ie fiscal�, au consemnat 
urm�toarele: 

         a) Cu privire la ajustarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de X lei   

           În urma efectu�rii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, în perioada X, societatea înregistreaz� venituri din 
închirierea imobilului Hal� industrial�, imobil achizi�ionat de la SC X SA 
X, în baza facturii fiscale nr. X. 

           Pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestei achizi�ii, în sum� 
de X lei, au fost aplicate m�surile de simplificare prev�zute de art. 160, pct. 
1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

           Întrucât, pentru veniturile ob�inute din închirierea imobilului Hal� 
industrial�, SC X SRL nu a colectat tax� pe valoarea ad�ugat�, aplicând 
regimul de scutire prev�zut de art. 141 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la ajustarea 
taxei pe valoarea ad�ugat� dedus�, aferent� imobil achizi�ionat de la SC X 
SA X. 

           În urma ajust�rii, efectuat� în conformitate cu prevederile pct. 83.1 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, organele de inspec�ie au 
stabilit, suplimentar, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� X lei, pentru 
perioada X.     

         b) Cu privire la neacordarea dreptului de deducere pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, aferent� achizi�iei unui imobil 
situat în municipiul X   
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           În urma efectu�rii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, în luna X, societatea comercial� a achizi�ionat, pe baza facturii 
fiscale seria X nr. X emis� de SC X SRL X, un imobil în valoare total� de X 
lei, din care TVA în sum� de X lei. 

           Imobilul a fost înscris la Oficiul de cadastru �i publicitate imobiliar� X, 
la pozi�ia top. X. Conform extrasului CF nr. X, se prezint� urm�toarea 
descriere a imobilului, „Apartament nr. X, compus din: la parter - living, 
buc�t�rie, grup sanitar, debara, scar� acces mansard� + hol mansard�, X 
dormitoare, baie”. 

           Întrucât, pân� la data încheierii raportului de inspec�ie fiscal�, 
societatea comercial� nu a prezentat documente din care s� rezulte c�, 
investi�ia urmeaz� a fi utilizat� pentru opera�iuni taxabile, organele de 
control nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de X lei, tax� înscris� în factura fiscal� seria X nr. X emis� de SC X 
SRL X. 

           Pentru neplata, în termen, a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar, au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de X lei. 

III. Avand în vedere constat�rile organelor de control, motiva�iile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative în vigoare în perioada supus� verific�rii, invocate de 
societatea contestatoare �i de organele de control, se re�in 
urm�toarele: 

           1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit suplimentar, 
în sum� total� de X lei 

         a) Cu privire la ajustarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de X lei, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
este investit� s� se pronun�e dac� în mod legal organele de 
inspec�ie fiscal� au aplicat ajustarea taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferent� imobilului achizi�ionat de la SC X SA X, în baza facturii 
fiscale nr. X, în condi�iile în care aceast� investi�ie nu a fost utilizat� 
pentru realizarea de opera�iuni taxabile.      

           În fapt, SC X SRL a achizi�ionat imobilul Hal� industrial�, conform 
facturii fiscale nr. X, emis� de SC X SA X, cu m�suri de simplificare 
potrivit art. 160 pct. 2 lit. b) din Codul fiscal, înregistrând în contabilitate 
prin „taxare invers�”  4426 = 4427 suma de X lei, reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� înscris� în factur�.   
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           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada X, 
societatea înregistreaz� venituri din închirierea imobilului Hal� industrial� 
pentru care, SC X SRL nu a colectat tax� pe valoarea ad�ugat�, aplicând 
regimul de scutire prev�zut de art. 141 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal.  

           În urma efectu�rii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, societatea nu a respectat prevederile legale cu privire la 
exercitarea dreptului de deducere, în sensul c� aceasta nu a aplicat 
ajustarea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� bunului imobiliar utilizat 
pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat�, conform prevederilor art. 149 din Legea nr. 571/2003, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare începând cu 
01.01.2007. 

           In drept, art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în vigoare de la 01.01.2007, 
prevede: 
         „ART. 145 
    Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
   […]  
    (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;[…]” 
      
           Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede: 
        “ART. 146 
    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 sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� 
îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� cuprind� 
informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
 
           Conform art. 149 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) pct.1 �i 
2, alin. (5) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se prevede: 
         ,,ART. 149 
    Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital 
    (1) În sensul prezentului articol: 
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[…] d) taxa deductibil� aferent� bunurilor de capital reprezint� taxa 
achitat� sau datorat�, aferent� oric�rei opera�iuni legate de achizi�ia, 
fabricarea, construc�ia, transformarea sau modernizarea acestor 
bunuri, exclusiv taxa achitat� sau datorat�, aferent� repar�rii ori 
între�inerii acestor bunuri sau cea aferent� achizi�iei pieselor de 
schimb destinate repar�rii ori între�inerii bunurilor de capital. 
 
[…](2) Taxa deductibil� aferent� bunurilor de capital, în condi�iile în 
care nu se aplic� regulile privind livrarea c�tre sine sau prestarea 
c�tre sine, se ajusteaz�, în situa�iile prev�zute la alin. (4) lit. a) - d): 
[…] 
        b) pe o perioad� de 20 de ani, pentru construc�ia sau achizi�ia 
unui bun imobil, precum �i pentru transformarea sau modernizarea 
unui bun imobil, dac� valoarea fiec�rei transform�ri sau moderniz�ri 
este de cel pu�in 20% din valoarea total� a bunului imobil astfel 
transformat sau modernizat. 
     
[…] (4) Ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d) se 
efectueaz�: 
    a) în situa�ia în care bunul de capital este folosit de persoana 
impozabil�: 
    1. integral sau par�ial, pentru alte scopuri decât activit��ile 
economice; 
    2. pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de deducere a 
taxei; 
 
[…]  (5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaz� astfel: 
    a) pentru cazurile prev�zute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaz� 
în cadrul perioadei de ajustare prev�zute la alin. (2), pentru o cincime 
sau, dup� caz, o dou�zecime din taxa dedus� ini�ial, pentru fiecare an 
în care apare o modificare a destina�iei de utilizare. Prin excep�ie, dac� 
bunul de capital se utilizeaz� integral în alte scopuri decât activit��ile 
economice sau pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de 
deducere a taxei, ajustarea deducerii se face o singur� dat� pentru 
întreaga perioad� de ajustare r�mas�, incluzând anul în care apare 
modificarea destina�iei de utilizare;[…]” 
 
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine c�, 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor/serviciilor care au fost 
livrate/prestate sau urmeaz� s� fie livrate/prestate este deductibil� doar în 
situa�ia în care bunurile sau serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor taxabile, iar pentru exercitarea dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� persoana impozabil� de�ine o factur� fiscal�. 
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           De asemenea, în situa�ia în care bunurile sau serviciile achizi�ionate 
nu sunt folosite în scopul opera�iunilor taxabile, se re�ine c�, taxa 
deductibil� aferent� bunurilor de capital, reprezentând taxa achitat� sau 
datorat�, aferent� opera�iunilor legate de achizi�ia, transformarea sau 
modernizarea acestor bunuri, se ajusteaz� integral sau par�ial pentru 
întreaga perioad� de ajustare r�mas�, incluzând anul în care apare 
modificarea destina�iei de utilizare. În situa�ia în care bunul de capital este 
folosit în alte scopuri decât activitatea economic�, sau pentru realizarea de 
opera�iuni care nu dau drept de deducere a taxei, taxa se ajusteaz� pentru 
o cincime sau, dup� caz, o dou�zecime din taxa dedus� ini�ial, pentru 
fiecare an în care apare o modificare a destina�iei de utilizare. 

           Din dosarul cauzei, se re�ine c�, societatea contestatoare a dedus 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei pentru imobilul achizi�ionat de 
la SC X SA X, pe care l-a utilizat pentru realizarea de opera�iuni scutite de 
taxa pe valoarea ad�ugat� f�r� drept de deducere, conform: 

   - contractului de închiriere nr X, încheiat cu SC X SRL X; 

   - contractului de închiriere nr.X, încheiat cu SC X SRL X. 

           Pentru opera�iunile de închiriere a bunului imobil, conform 
contractelor de închiriere men�ionate mai sus, SC X SRL nu a optat pentru 
aplicarea regimului de taxare, a�a cum rezult� din raportul de inspec�ie 
fiscal�, aceast� op�iune nefiind notificat� organelor fiscale, potrivit art. 141 
alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care precizeaz� c�, „orice persoan� impozabil� poate opta pentru taxarea 
opera�iunilor prev�zute la alin. (2) lit. e) �i f), în condi�iile stabilite prin 
norme”, respectiv pentru „arendarea concesionarea, închirierea �i leasingul 
de bunuri imobile, cu urm�toarele excep�ii:[…]” 

           Având în vedere c�, SC X SRL nu a notificat op�iunea de aplicare a 
regimului de taxare pentru opera�iunile de închiriere a bunului imobil, în 
cauz�, se re�ine c� acest bun a fost utilizat pentru opera�iuni scutite de tax� 
pe valoarea ad�ugat�, f�r� drept de deducere, conform prevederilor art. 
141 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, care precizeaz�: 
 
         „Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�: 
    e) arendarea, concesionarea, închirierea �i leasingul de bunuri 
imobile,[...]” 



 
     ����

 
 

  

8 

�����������������������������	�
������������
��	��������

           Potrivit punctului 54 alin. (1) a titlului VI din Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, care prevede c�: 
         „54. (1) Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor care fac 
obiectul închirierii, leasingului, concesion�rii sau oric�rei alte metode 
de punere a acestora la dispozi�ia unei persoane se efectueaz� de 
c�tre persoana care închiriaz�, d� în leasing sau pune la dispozi�ia 
altei persoane bunurile respective”, contestatoarea avea obliga�ia s� 
ajusteze taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� pentru bunul imobil achizi�ionat 
de la SC X SA X, conform art. 149 alin. (5) lit. a) men�ionat mai sus. 

       În consecin��, �inând cont de cele prezentate, se re�ine c�, organele de 
inspec�ie fiscal� au procedat, în mod legal, la efectuarea ajust�rii taxei pe 
valoarea ad�ugat� deductibil� aferent� bunurilor de capital, conform art. 
149 alin. (1) lit. d), alin.(4) lit. a) pct.1 �i 2, alin. (5) lit. a) din Legea nr. 
571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
   
           Având în vedere cele re�inute mai sus se va respinge contesta�ia 
formulat� de SC X SRL, ca neîntemeiat�, pentru suma de X lei, 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�.    

         b) Cu privire la neacordarea dreptului de deducere pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara este investit� s� se pronun�e asupra 
m�surii privind neacordarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iei unui imobil situat în municipiul 
X, in condi�iile in care, organele de inspec�ie fiscal� au apreciat c�, 
acest imobil nu este utilizat pentru opera�iuni taxabile   

           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c�, în luna 
X, SC X SRL a achizi�ionat un imobil în valoare total� de X lei, din care TVA 
în sum� de X lei, pe baza facturii fiscale seria X nr. X emis� de SC X SRL 
X. 

           Imobilul a fost înscris la Oficiul de cadastru �i publicitate imobiliar� X, 
la pozi�ia top. X. Conform extrasului CF nr. X, se prezint� urm�toarea 
descriere a imobilului, „Apartament n.rX, compus din: la parter - living, 
buc�t�rie, grup sanitar, debara, scar� acces mansard� + hol mansard�, X 
dormitoare, baie”. 

           Întrucât, pân� la data încheierii raportului de inspec�ie fiscal�, 
societatea comercial� nu a prezentat documente din care s� rezulte c�, 
investi�ia urmeaz� a fi utilizat� pentru opera�iuni taxabile, organele de 
control nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� 
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în sum� de X lei, tax� înscris� în factura fiscal� seria X nr. X emis� de SC X 
SRL X. 

           Pe de alt� parte societatea contestatoare consider� nelegal� 
m�sura luat� de organele de inspec�ie fiscal� în ceea ce prive�te 
neacordarea dreptului de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� acestei achizi�ii, întrucât: 

   - a inten�ionat �i inten�ioneaz� în contiunuare s� deschid� un punct de 
lucru la adresa unde se afl� imobilul, dup� finisarea construc�iei; 

   - imobilul se afl� la parter, condi�ie esen�ial� pentru desf��urarea unor 
activit��i cu caracter comercial; 

   - activitatea comercial� care se va desf��ura în acest imobil are 
caracter de opera�iune taxabil�.       

           Cu adresa, înregistrat� la DGFP a jude�ului Hunedoara sub nr. X, 
precum �i la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. X, petenta depune, în 
sus�inerea contesta�iei, urm�toarele documente:  

   - Rezolu�ia nr.X a Oficiului Registrului Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara, pronun�at� în Dosar nr. X, prin care se admite 
cererea formulat� de solicitantul Popa Valentina �i în consecin�� dispune 
înregistrarea în registrul comer�ului a men�iunii privind punctul de lucru 
situat în municipiul X,  Certificat de înregistrare de men�iuni, potrivit 
c�ruia, „men�iunea nr. X din X, privind înregistrarea modific�rii actului 
constitutiv al X SRL cuprins� în hot�rârea adun�rii generale a asocia�ilor nr. 
X �i înregistrarea datelor din declara�ia - tip model 2, este înscris� în 
registrul comer�ului la data de X, în baza rezolu�iei nr. X din X”; 

   - Certificat constatator emis de a Oficiul Registrului Comer�ului de pe 
lâng� Tribunalul Hunedoara prin care se atest� c� „s-a înregistrat declara�ia 
pe propria r�spundere conform c�reia firma îndepline�te condi�iile de 
func�ionare, specifice pentru fiecare autoritate public�, activitatea declarat�, 
încadrat� în clasa CAEN: 9604 Activit��i de între�inere corporal�, la sediul 
secundar din municipiul X,  jud. X”. 

           Cu adresa nr. X, Activitatea de inspec�ie fiscal� transmite, Biroului 
de solu�ionare a contesta�iilor, documentele men�ionate mai sus, f�r� s�-�i 
exprime vreun punct de vedere asupra acestora. 
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Documentele respective au fost depuse de petent�, in conformitate 
cu prevederile art. 213 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 
 
           ,,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.’’ 

           Din documentele prezentate în sus�inerea contesta�iei, rezult� c� 
societatea contestatoare �i-a înregistrat sediul secundar din municipiul X, 
jud. X unde poate s� desf��oare activitatea declarat�, încadrat� în clasa 
CAEN: 9604 „Activit��i de între�inere corporal�”. 

           In drept, art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede: 
         „ART. 145 
    Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
   […]  
    (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;[…]” 
      
           Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede: 
        “ART. 146 
    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 sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� 
îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� cuprind� 
informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
            
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine c�, 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor/serviciilor care au fost 
livrate/prestate sau urmeaz� s� fie livrate/prestate este deductibil� doar în 
situa�ia în care bunurile sau serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor taxabile, iar pentru exercitarea dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� persoana impozabil� de�ine o factur� fiscal�. 
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           Din analiza documentelelor aflate în dosrul cauzei, se re�in 
urm�toarele: 

   - bunul imobil situat în municipiul X, a fost achizi�ionat pe baza facturii 
fiscale seria X nr. X emis� de SC X SRL X; 

   - imobilul a fost înscris la Oficiul de cadastru �i publicitate imobiliar� X, la 
pozi�ia top. X; 

   - SC X SRL �i-a înregistrat sediul secundar din municipiul X, jud. X unde 
poate s� desf��oare activitatea declarat�, încadrat� în clasa CAEN: 9604 
„Activit��i de între�inere corporal�”. 
                       
           Având în vedere cele re�inute mai sus, se concluzioneaz� faptul c�, 
societatea contestatoare are dreptul la deducerea, taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� total� de X lei, aferent� bunului imobil situat în municipiul 
X,  achizi�ionat pe baza facturii fiscale seria X nr. X emis� de SC X SRL X. 
     
           Pe cale de consecin��, se va admite contesta�ia formulat� de SC X 
SRL, pentru suma de X lei, reprezentând, tax� pe valoarea ad�ugat� 
aferent� bunului imobil situat în municipiul X,. 
 
           2. Referitor la accesoriile în sum� de X lei, reprezentând 
major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilit� 
suplimentar de plat�, prin Decizia de impunere contestat�, se re�ine c� 
stabilirea de major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sarcina contestatoarei reprezint� m�sura accesorie în raport cu debitul.           

           Potrivit situa�iei anex� nr. 21 la raportul de inspec�ie fiscal�, aflat� în 
dosarul cauzei, major�rile de întârziere au fost calculate astfel: 

   -  X lei pentru perioada: X, ca urmare stabilirii suplimentare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, în urma ajust�rii; 
   -    X lei pentru perioada: X, pentru taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar, ca urmare neacord�rii dreptului de deducere a taxei aferent� 
bunului imobil situat în municipiul X, achizi�ionat pe baza facturii fiscale 
seria CON nr. 0X emis� de SC X SRL X. 
 
           Deoarece, în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura 
taxei pe valoarea ad�ugat�, în sum� de X lei, iar prin contesta�ie nu se 
prezint� argumente privind modul de calcul al major�rilor,  aceasta 
datoreaz� �i suma de Xlei, cu titlu de majorari aferente, în conformitate cu 
prevederile art. 119 si art.120 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, 
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republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, reprezentând m�sura 
accesorie in raport cu debitul. 
 
           Totodat�, urmeaz� s� fie admis� contesta�ia pentru suma de X lei, 
calculat� pentru taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, ca urmare 
neacord�rii dreptului de deducere a taxei aferent� bunului imobil situat în 
municipiul X, achizi�ionat pe baza facturii fiscale seria X nr. X emis� de SC 
X SRL X. 
  
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se   
                                               DECIDE: 

         1. Respingerea par�ial� a contesta�iei formulat� de SC X SRL 
împotriva Deciziei de impunere nr. X emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, c�tre bugetul consolidat al 
statului,  a sumei de  Xlei, reprezentând: 

   -  X lei - taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 

   -     X lei - major�ri de intârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

         2. Admiterea par�ial� a contesta�iei formulat� de SC X SRL 
împotriva Deciziei de impunere nr. X emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, c�tre bugetul consolidat al 
statului,  a sumei de  X lei, reprezentând: 

   - X lei - taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 

   -       X lei - major�ri de intârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
           Punctul 1 din prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul 
Hunedoara în termen de 6 luni de la data comunic�rii. 
 
 
                                 DIRECTOR  EXECUTIV, 
                                                
    


