
DECIZIA NR.37 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
 
             
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în Petro�ani, 
str...., nr...., jude�ul Hunedoara, împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.../2008 
�i a Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr.../2008 emise de Administra�ia finan�elor publice pentru contribuabili 
mijlocii, în baza raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� nr.11/14.01.2008, 
referitoare la suma de ... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� 
respins� la rambursare. 
          
         Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr.../2008, a fost comunicat� agentului economic 
la data de ....2008, potrivit confirm�rii de primire, anexat� în copie la dosarul 
contesta�iei. 
 
         Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL Petro�ani la Direc�ia general� 
a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, fiind înregistrat� sub nr..../2008. 
  
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 
           V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205 �i 
art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 

I. Prin contesta�ie, SC X SRL Petro�ani,  
sus�ine faptul c�, organele de inspec�ie fiscal� în considerarea c� societatea 
comercial� a dedus nelegal TVA aferent� facturilor emise de SC Y SRL 
Beclean, au procedat gre�it, întrucât acestora le revine sarcina probei atunci 
când emit orice act administrativ fiscal, în cauza nefiind adus� nicio prob� în 
dovedirea faptului c� s-ar fi dedus nelegal TVA aferent� acestor facturi; de 
asemenea, organele de inspec�ie fiscal� nu au respectat principiul “Buna-
credin��. Rela�iile dintre contribuabili �i organele fiscale trebuie s� fie 
fundamentate pe bun�-credin��, în scopul realiz�rii cerin�elor legii”, în sensul 
c�, neputând-se verifica partenerul de afaceri, a fost sanc�ionat� societatea 
comercial� X SRL Petro�ani, pentru fapte �i acte ce nu-i apar�in.  
           Astfel, potrivit raportului de inspec�ie fiscal�, s-a constatat c� în cursul 
lunii septembrie 2007, societatea s-a aprovizionat cu diverse materiale de la 
SC Y SRL Beclean în sum� total� de ... lei din care TVA în sum� de ... lei �i 
pentru care, organele de inspec�ie fiscal� nu acord� drept de deducere 
petentei SC X SRL în sum� de ... lei, pe motiv c� la SC Y SRL Beclean nu s-
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au putut verifica în eviden�ele contabile, modul de înregistrare, 
deoarece documentele au ars.  
       De asemenea, în sus�inere, SC X SRL sus�ine c� a dedus în mod legal 
TVA în valoare de ... lei, deoarece: 

• este în legatur� cu obiectul de activitate; 
• se reg�se�te în contabilitatea de gestiune a societ��ii; 
• are la baz� documentele justificative cerute de legisla�ia în vigoare la 

data raportului juridic  - existen�a facturilor fiscale întocmite cu 
respectarea prevederilor legale; 

• existen�a notelor de intrare recep�ie la toate facturile în cauz� - ceea ce 
probeaz� existen�a bunurilor �i realitatea tranzac�iei; 

• toate materialele au fost cuprinse în situa�ii de lucr�ri efectuate �i 
facturate; 

• existen�a bonurilor de consum cu specifica�ia lucr�rilor în cauz�; 
• prin controlul încruci�at, s-a probat c� SC Y SRL din Beclean este 

înregistrat� ca pl�titor de TVA, exist� legal �i a fost legal înregistrat� la 
data raportului juridic la Oficiul Registrului Comer�ului ; 

• SC X SRL nu poate fi �inut� în solidar cu faptele �i actele  partenerului 
comercial fa�� de care este desc�rcat de raspundere; 

• SC X SRL a declarat prin formularul „394 – Declara�ie informativ� 
privind livr�rile/prest�rile �i achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional” 
conform OMEF nr.702/14.05.2007, tranzac�iile cu SC Y SRL Beclean. 

       Concluzionând, contestatorul solicit� admiterea contesta�iei a�a cum a 
fost formulat�. 
 
      II. In emiterea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� nr.../2008, organele de  inspec�ie  fiscal�, au 
consemnat urm�toarele: 
       In cursul lunii septembrie 2007, societatea s-a aprovizionat cu diverse 
materiale de la SC Y SRL Beclean în sum� total� de ... lei din care TVA în 
sum� de ... lei 
       In vederea verific�rii realit��ii opera�iunilor patrimoniale consemnate în 
facturile fiscale, organele de inspec�ie fiscal� au solicitat la DGFP a jude�ului 
Bistri�a N�s�ud efectuarea unei verific�ri la societatea sus men�ionat�, 
privind modul de înregistrare în jurnalele de vânz�ri �i în eviden�a contabil� 
a facturilor emise c�tre SC X SRL.  
       Verificarea acestor documente nu s-a putut efectua, deoarece din 
discu�ia telefonic� pe care comisarii G�rzii Financiare Bistri�a N�s�ud au 
avut-o  cu administratorul SC Y SRL din Beclean, acesta a motivat c� 
documentele contabile au ars. 
       Deoarece nu s-a putut efectua verificarea acestor opera�iuni economice 
derulate între SC Y SRL din Beclean �i SC X SRL în cursul lunii septembrie 
2007 �i pentru care contestatorul �i-a exercitat dreptul de deducere a TVA 
înscris� în  facturile emise de c�tre SC Y SRL din Beclean în sum� de ... lei, 
au fost înc�lcate prevederile art.145 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind 
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Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în sensul c�: 
„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(...)”.  
       Totodat� nu au fost respectate prevederile art.134 alin.1 �i ale art.134.2 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în sensul c�: „faptul generator reprezint� faptul prin care sunt 
realizate condi�iile legale necesare pentru exigibilitatea taxei, iar exigibilitatea 
taxei intervine la data la care are loc faptul generator...” 
      Concluzionând, organele de inspec�ie fiscal�, în conformitate cu 
prevederile art.94 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu actele normative mai sus 
enuntate, nu au acordat drept de deducere pentru TVA în sum� de ... lei. 
 
       III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei, 
avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile organelor 
de inspec�ie fiscal�, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
        SC X SRL are sediul în Petro�ani, str. ..., nr...., jude�ul Hunedoara, 
înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului din cadrul Camerei de Comer� 
�i Industrie a jude�ului Hunedoara cu certificat nr.J.../.../... �i Cod unic de 
înregistrare fiscal� ... cu atributul fiscal R, reprezentat� prin doamna P. M. în 
calitate de administrator. 
              
 
 
     
        Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este 
investit� s� se pronun�e dac� m�sura de neacordare a deductibilit��ii 
taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în facturile de aprovizionare este 
legal stabilit� de organele de inspec�ie fiscal�, cu consecin�a respingerii 
la rambursare a sumei de ... lei, în condi�iile în care, neacordarea 
deductibilit��ii pentru taxa înscris� în facturile în cauz� este consecin�a 
fiscal� a neîndeplinirii obliga�iilor partenerului raportului juridic �i în 
condi�iile în care, consecin�a fiscal� a abaterii constatate, nu concord� 
cu motivele de drept �i temeiurile legale avute în vedere de legiuitor 
pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
         In fapt, în cursul lunii septembrie 2007, SC Y SRL din Beclean a emis 
pentru SC X SRL Petro�ani facturile fiscale nr..../...2007, nr..../...2007 �i 
nr..../...2007 reprezentând contravaloare livrare diverse materiale în sum� 
total� de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 
        La data de ….2007  prin decontul de TVA, SC X SRL Petro�ani a 
solicitat rambursarea TVA în sum� de ...lei – sum� ce include TVA în sum� 
de ... lei. 
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        Prin Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� pentru rambursarea taxei pe 
valoarea ad�ugat� încheiat la data de ….2008 �i înregistrat la organul fiscal 
sub nr…/….2008, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei 
finan�elor publice pentru contribuabili mijlocii, solu�ioneaz� decontul cu sume 
negative de tax� pe valoarea ad�ugat� cu op�iune de rambursare aferent� 
lunii … 2007. 
        Stabilirea obliga�iei de plat� în sarcina agentului economic în sum� de ... 
lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� pentru care organul de inspec�ie 
fiscal� nu a acordat dreptul de deducere, rezult� din facturile fiscale 
nr..../...2007, nr..../...2007 �i nr..../...2007 reprezentând contravaloare 
aprovizionare diverse materiale în sum� total� de ... lei din care TVA în sum� 
de ... lei emise de SC Y SRL Beclean.  
           Prin raportul de inspec�ie fiscal�, organele de inspec�ie fiscal� sus�in 
c� nu au putut verifica realitatea opera�iunilor economice derulate între SC X 
SRL Petro�ani �i SC Y SRL Beclean, întrucât “din discu�ia telefonic� pe 
care comisarii g�rzii au avut-o cu administratorul societ��ii comerciale Y SRL 
din Beclean, acesta a motivat c� nu poate prezenta documentele contabile 
deoarece acestea au ars”, motiv pentru care nu au acordat drept de deducere 
pentru TVA în sum� de ... lei. 
          
           In drept, prevederile art.145 alin.2 din Legea nr. 571/22.12.2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz� 
referitor la regimul deducerilor, urm�toarele: 
     “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;” 
          iar la art.146 alin.1 al aceluia�i act normativ, referitor la condi�iile de 
exercitare a dreptului de deducere, se stipuleaz�: 
    “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);” 
 
           Prevederile art.155 alin.5 din acela�i act normativ precizeaz�: 
      “Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care 
identific� factura în mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la 
art.153, dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
… e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la 
art.153, ale cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; …” 
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       Potrivit dispozi�iilor legale de mai sus, societatea a prezentat 
documentele legale de justificare a taxei pe valoarea ad�ugat� deductibil�, 
respectiv facturi fiscale în original care cuprind informa�iile obligatorii 
precizate privind cantit��ile livrate, pre�ul unitar, unitatea de m�sur�, cota de 
tax� pe valoarea ad�ugat�, etc., semnate �i �tampilate de unitatea emitent�, 
ordine de plat� acceptate la plat� �i onorate de c�tre contestatoare, devize 
de lucr�ri cuprinzând consumurile de materiale aprovizionate cu facturile în 
cauz� …, rezultând c� tranzac�iile în cauz� au avut loc în fapt. 
 
       Din coroborarea textelor de lege men�ionate se re�ine c� este admis� la 
deducere taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� realiz�rii de opera�iuni taxabile, 
opera�iuni care s� aib� leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat� de 
societate. Totodat� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� trebuie justificat� 
cu factura fiscal� care s� cuprind� toate informa�iile prev�zute de lege. 
       Se apreciaz� astfel de c�tre organele de solu�ionare, c� realitatea 
acestor aprovizion�ri trebuia analizat� în baza documentelor anexate la 
facturile întocmite, ce confirm� efectuarea livr�rii bunurilor de c�tre furnizor, 
întrucât facturile în cauz� au fost acceptate la plat� de petent�, plata 
efectuându-se prin institu�ii bancare. 
        Nu se justific� m�sura de neacordare a dreptului de deducere pentru 
opera�iunile efectuate, prin constatarea organelor de inspec�ie fiscal� potrivit 
c�reia “nu s-a putut verifica realitatea opera�iunilor economice derulate între 
SC X SRL Petro�ani �i SC Y SRL Beclean” întrucât organele de inspec�ie 
fiscal� nu fac nicio referire privind înc�lcarea de c�tre contestatoare a 
prevederilor legale referitoare la acordarea dreptului de deducere, privind 
existen�a documentelor justificative. 
               
          Mai mult, potrivit raportului de inspec�ie fiscal� la capitolul “Taxa pe 
valoarea ad�ugat� deductibil�”, ultimul alineat, organele de inspec�ie fiscal� 
consemneaz� faptul c�: “In baza prevederilor legale s-au verificat 
documentele primare: facturi fiscale, avize de înso�ire a produselor 
finite, ordine de pla�, chitan�e în care au fost consemnate de c�tre 
furnizori opera�iuni de livrare de bunuri �i prest�ri de servicii 
constatându-se c� sunt destinate realiz�rii obiectului de activitate 
desf��urat.”  
 
          Având în vedere cele de mai sus �i luând în considerare c� motivele 
pentru care organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat petentei dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� nu se întemeiaz� pe temeiuri de drept 
complete �i corecte, avute în vedere de legiuitor în vederea exercit�rii 
dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� �i �inând cont de faptul 
c�, petenta a prezentat documente care respect� prevederile legale 
referitoare la condi�iile de exercitare a dreptului de deducere �i care confirm� 
realitatea tranzac�iilor dintre cele dou� societ��i comerciale, urmeaz� s� se 
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admit� contesta�ia referitoare la suma de ... lei reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� pentru care nu s-a acordat drept de deducere. 
    
               Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 alin.1 �i alin.2 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, se: 

DECIDE 
 

         Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL Petro�ani pentru suma 
de ... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare 
�i anularea par�ial� a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.../2008.  
 
 
              
        
 
              


