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DECIZIA NR. _____ 
din ______________ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
..............., 

din ora� ...., ………., jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 

sub nr. ……….. 
 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. ……., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ……., asupra contesta�iei 
formulate de ............... cu sediul în ora� ...., …………., jude�ul Suceava. 

 
............... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV 
..............., înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..............., emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..............., cu privire la suma total� de 
...............lei, reprezentând: 

 
• ............... lei – TVA stabilit� suplimentar pentru perioada 01.02.2010-

28.02.2010; 
•    ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA stabilit� suplimentar pentru perioada 01.03.2010-

31.03.2010; 
•    ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA stabilit� suplimentar pentru perioada 01.04.2010-

30.04.2010; 
• ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA stabilit� suplimentar pentru perioada 01.07.2010-

31.07.2010; 
• ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA stabilit� suplimentar pentru perioada 01.08.2010-

31.08.2010; 
•    ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA respins� la rambursare pentru perioada 01.05.2010-

30.06.2010; 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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•    ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA respins� la rambursare pentru perioada 01.09.2010-

30.09.2010; 
•    ............... – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ............... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere nr. 

F-SV ..............., înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..............., 
cu privire la suma total� de ...............lei, din care ............... lei – TVA �i ............... 
– major�ri de întârziere aferente TVA. 

 
În contesta�ia formulat�, ............... afirm� c� a înregistrat în contul 231 

„Imobiliz�ri corporale în curs” investi�ii având ca scop îmbun�t��irea parametrilor 
tehnici ini�iali ai construc�iilor din patrimoniul societ��ii �i a achizi�ionat prin contul 
301 „Materii prime” materii prime necesare realiz�rii de venituri impozabile, achizi�ii 
despre care organele fiscale au considerat c� nu au fost folosite pentru ob�inerea de 
venituri impozabile de c�tre societate. 

Contestatoarea precizeaz� c� aceste investi�ii au fost realizate ca urmare a 
solicit�rilor venite din partea organelor de control de la Protec�ia Mediului (platforma 
betonat�), Inspec�ia Muncii (refacerea vestiarelor �i a toaletelor �i aducerea acestora 
la parametrii igienico-sanitari) �i pentru construirea unui �opron conform Autoriza�iei 
de Construc�ie „Baza de prelucrare material lemnos” pentru debitare �i depozitare 
material lemnos. 

Societatea sus�ine c� are ca obiect de activitate fabricarea de mobilier din 
lemn care include �i fabricarea de c�su�e, cu�ti de câini �i alte produse care 
înglobeaz� materii prime care nu sunt din lemn (polistiren, rigips, tabl�, var, vopsea, 
balamale). 

De asemenea, petenta afirm� c�, la controlul efectuat a prezentat la 
solicitarea organelor de inspec�ie fiscal� rapoarte de produc�ie, bonuri de consum, fi�e 
de produse, devize de lucr�ri, care nu au fost luate în considerare pe motivul c� 
timpul este prea scurt �i trebuie finalizat actul de control în timpul cel mai scurt 
posibil. 

Astfel, sus�ine c� organul fiscal nu a recunoscut achizi�iile de materii prime 
�i materiale de construc�ie necesare investi�iilor realizate în regie proprie conform 
devizului de lucr�ri, c� investi�iile realizate nu a fost verificate faptic �i c� materiile 
prime au fost folosite în realitate în procesul de produc�ie. 

Invoc� în sus�inerea contesta�iei prevederile art. 5, art. 6, art. 7 din Codul 
de procedur� fiscal�. 
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În concluzie, societatea solicit� admiterea contesta�iei �i anularea deciziei 
de impunere atacate. 

 
II. Prin Decizia de impunere nr. F-SV ..............., înregistrat� la 

Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..............., s-a stabilit în sarcina ............... 
suma total� de ...............lei, reprezentând: 

 
• ............... lei – TVA; 
•   ............... – major�ri de întârziere aferente TVA. 

 
Inspec�ia fiscal� desf��urat� la ............... a avut ca obiectiv solu�ionarea cu 

control ulterior a cererilor de rambursare a sumei negative de TVA înscris� în 
decontul de TVA aferent perioadelor 01.01.2010-30.04.2010 �i 01.07.2010-
31.08.2010 �i solu�ionarea cu control anticipat a cererilor de rambursare a sumei 
negative de TVA înscris� în decontul de TVA aferent perioadelor 01.05.2010-
30.06.2010 �i 01.09.2010-30.09.2010. 

 
Referitor la TVA stabilit� suplimentar în sum� de ............... lei, 

aferent� lunii februarie 2010, organele fiscale au constatat urm�toarele: 
1. În luna februarie 2010 societatea a dedus TVA în sum� de ..............., 

reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 231 „Imobiliz�ri corporale în curs” 
(adeziv CM 11, cad�, ciment, etc.), investi�ii care nu au putut fi identificate �i au 
stabilit c� aceste achizi�ii nu au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat�. 
Organele fiscale fac men�iunea c� în perioada ianuarie-septembrie 2010 rulajul 
debitor al contului 231 este de ............... lei pentru care societatea nu a putut justifica 
investi�iile efectuate. 

2. În luna februarie 2010 societatea a înregistrat eronat în jurnalul de 
cump�r�ri �i în registrul jurnal, TVA deductibil� în sum� de ..............., având 
explica�ia „PECO”, f�r� a avea documente justificative (bonuri sau facturi fiscale). 

3. Societatea a dedus eronat în luna februarie 2010 TVA în sum� de 
..............., de pe o factur� proform� emis� de ..............., act ce nu are calitatea de 
document justificativ. 

 
Referitor la TVA stabilit� suplimentar în sum� de ............... lei, 

aferent� lunii martie 2010, organele fiscale au constatat urm�toarele: 
1. În luna martie 2010 societatea a dedus TVA în sum� de ............... lei, 

reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 231 „Imobiliz�ri corporale în curs” 
(adeziv CM 11, cad�, ciment, etc.), investi�ii care nu au putut fi identificate �i au 
stabilit c� aceste achizi�ii nu au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat�. 
Organele fiscale fac men�iunea c� în perioada ianuarie-septembrie 2010 rulajul 
debitor al contului 231 este de ............... lei pentru care societatea nu a putut justifica 
investi�iile efectuate. 

2. În luna martie 2010 societatea a înregistrat eronat în jurnalul de 
cump�r�ri �i în registrul jurnal, TVA deductibil� în sum� de ............... lei, de pe 
facturi reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 301 „Materii prime” (var, 
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vopsea, plas�, cabin� hidromasaj, polistiren, gresie) ce nu au leg�tur� cu activitatea 
economic� desf��urat� de societate, contribuabilul neputând justifica necesitatea 
acestor achizi�ii în ob�inerea produselor din lemn pe care le realizeaz�. 

3. În perioada verificat�, societatea a înregistrat eronat în jurnalul de 
cump�r�ri �i în registrul jurnal, TVA deductibil� în sum� de ..............., având 
explica�ia ............... f�r� a avea documente justificative (bonuri sau facturi fiscale). 
Referitor la facturile înregistrate în registrul jurnal ca fiind de la ..............., organele 
fiscale fac men�iunea c� agentul economic supus verific�rii nu a declarat aceste 
achizi�ii în declara�ia informativ� 394 �i nici ............... nu a declarat aceste livr�ri. 

 
 Referitor la TVA stabilit� suplimentar în sum� de ............... lei, 

aferent� lunii aprilie 2010, organele fiscale au constatat urm�toarele: 
1. În luna aprilie 2010 societatea a dedus TVA în sum� de ..............., 

reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 231 „Imobiliz�ri corporale în curs” 
(adeziv CM 11, cad�, ciment, etc.), investi�ii care nu au putut fi identificate �i au 
stabilit c� aceste achizi�ii nu au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat�. 
Organele fiscale fac men�iunea c� în perioada ianuarie-septembrie 2010 rulajul 
debitor al contului 231 este de ............... lei pentru care societatea nu a putut justifica 
investi�iile efectuate. 

2. În luna aprilie 2010 societatea a înregistrat eronat în jurnalul de 
cump�r�ri �i în registrul jurnal, TVA deductibil� în sum� de ............... lei, de pe o 
factur� reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 301 „Materii prime” (var, 
vopsea, plas�, cabin� hidromasaj, polistiren, gresie) ce nu au leg�tur� cu activitatea 
economic� desf��urat� de societate, contribuabilul neputând justifica necesitatea 
acestor achizi�ii în ob�inerea produselor din lemn pe care le realizeaz�. 

 
Referitor la TVA respins� la rambursare în sum� de ............... lei, 

aferent� lunilor mai �i iunie 2010, organele fiscale au constatat urm�toarele: 
1. În luna mai 2010 societatea a dedus TVA în sum� de ............... lei, 

reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 231 „Imobiliz�ri corporale în curs” 
(adeziv CM 11, cad�, ciment, etc.), investi�ii care nu au putut fi identificate �i au 
stabilit c� aceste achizi�ii nu au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat�. 
Organele fiscale fac men�iunea c� în perioada ianuarie-septembrie 2010 rulajul 
debitor al contului 231 este de ............... lei pentru care societatea nu a putut justifica 
investi�iile efectuate. 

 
Referitor la TVA stabilit� suplimentar în sum� de ............... lei, 

aferent� lunii iulie 2010, organele fiscale au constatat urm�toarele: 
1. În luna iulie 2010 societatea a dedus TVA în sum� de ............... lei, 

reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 231 „Imobiliz�ri corporale în curs” 
(adeziv CM 11, cad�, ciment, etc.), investi�ii care nu au putut fi identificate �i au 
stabilit c� aceste achizi�ii nu au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat�. 
Organele fiscale fac men�iunea c� în perioada ianuarie-septembrie 2010 rulajul 
debitor al contului 231 este de ............... lei pentru care societatea nu a putut justifica 
investi�iile efectuate. 
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2. În perioada verificat�, societatea a înregistrat eronat în jurnalul de 
cump�r�ri �i în registrul jurnal, TVA deductibil� în sum� de ............... lei, având 
explica�ia ............... f�r� a avea documente justificative (bonuri sau facturi fiscale). 

 
Referitor la TVA stabilit� suplimentar în sum� de ............... lei, 

aferent� lunii august 2010, organele fiscale au constatat urm�toarele: 
1. În luna august 2010 societatea a dedus TVA în sum� de ..............., 

reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 231 „Imobiliz�ri corporale în curs” 
(adeziv CM 11, cad�, ciment, etc.), investi�ii care nu au putut fi identificate �i au 
stabilit c� aceste achizi�ii nu au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat�. 
Organele fiscale fac men�iunea c� în perioada ianuarie-septembrie 2010 rulajul 
debitor al contului 231 este de ............... lei pentru care societatea nu a putut justifica 
investi�iile efectuate. 

2. În luna august 2010 societatea a înregistrat eronat în jurnalul de 
cump�r�ri �i în registrul jurnal, TVA deductibil� în sum� de ............... lei, de pe o 
factur� reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 301 „Materii prime” 
(polistiren, gresie) ce nu au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat� de 
societate, contribuabilul neputând justifica necesitatea acestor achizi�ii în ob�inerea 
produselor din lemn pe care le realizeaz�. 

 
Referitor la TVA respins� la rambursare în sum� de ............... lei, 

aferent� lunii septembrie 2010, organele fiscale au constatat urm�toarele: 
1. În luna septembrie 2010 societatea a dedus TVA în sum� de ..............., 

reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 231 „Imobiliz�ri corporale în curs” 
(adeziv CM 11, cad�, ciment, etc.), investi�ii care nu au putut fi identificate �i au 
stabilit c� aceste achizi�ii nu au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat�. 
Organele fiscale fac men�iunea c� în perioada ianuarie-septembrie 2010 rulajul 
debitor al contului 231 este de ............... lei pentru care societatea nu a putut justifica 
investi�iile efectuate. 

2. În balan�a de verificare încheiat� la data de 30.09.2010 agentul economic 
a înregistrat rulaj în lun� al contului 4426-„TVA deductibil�” suma de ............... lei, 
iar în decontul TVA depus pentru aceea�i perioad� la rândul 30-„Total tax� dedus�” 
societatea declar� suma de ............... lei. Organele fiscale au constatat c� pentru 
diferen�a în sum� de ............... lei (............... lei – ............... lei) societatea nu are 
drept de deducere, fiind preluat� eronat în decontul TVA. 

 
Pentru neachitarea la scaden�� a TVA, organele fiscale au calculat accesorii 

în sum� total� de ................ 
 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de ............... lei – TVA, stabilit� suplimentar prin 

Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
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inspec�ia fiscal� nr. F-SV ..............., înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� sub nr. ..............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� ............... are 
dreptul la deducerea TVA aferent� achizi�iei de bunuri înregistrate pe investi�ii, 
în condi�iile în care societatea nu face dovada c� acestea au fost utilizate pentru 
acea investi�ie �i în scopul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

 
În fapt, organele fiscale au constatat c�, în perioada supus� verific�rii, 

societatea a dedus TVA în sum� de ............... lei (din care ............... în luna februarie 
2010, ............... lei în luna martie 2010, ............... în luna aprilie 2010, ............... lei în 
luna mai 2010, ............... lei în luna iulie 2010, ............... în luna august 2010 �i 
............... în luna septembrie 2010), reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 
231 „Imobiliz�ri corporale în curs” (adeziv CM 11, cad�, ciment, etc.), investi�ii care 
nu au putut fi identificate �i au stabilit c� aceste achizi�ii nu au leg�tur� cu activitatea 
economic� desf��urat�. Organele fiscale fac men�iunea c� în perioada ianuarie-
septembrie 2010 rulajul debitor al contului 231 este de ............... lei pentru care 
societatea nu a putut justifica investi�iile efectuate. 

Organele fiscale au respins la deducere TVA aferent� acestor achizi�ii �i a 
stabilit suplimentar în sarcina societ��ii suma de ............... lei, reprezentând TVA. 

 
Contestatoarea precizeaz� c� aceste investi�ii au fost realizate ca urmare a 

solicit�rilor venite din partea organelor de control de la Protec�ia Mediului (platforma 
betonat�), Inspec�ia Muncii (refacerea vestiarelor �i a toaletelor �i aducerea acestora 
la parametrii igienico-sanitari) �i pentru construirea unui �opron conform Autoriza�iei 
de Construc�ie „Baza de prelucrare material lemnos” pentru debitare �i depozitare 
material lemnos. 

Societatea sus�ine c� are ca obiect de activitate fabricarea de mobilier din 
lemn care include �i fabricarea de c�su�e, cu�ti de câini �i alte produse care 
înglobeaz� materii prime care nu sunt din lemn (polistiren, rigips, tabl�, var, vopsea, 
balamale). 

De asemenea, petenta afirm� c�, la controlul efectuat a prezentat la 
solicitarea organelor de inspec�ie fiscal� rapoarte de produc�ie, bonuri de consum, fi�e 
de produse, devize de lucr�ri, care nu au fost luate în considerare de c�tre acesta, dar 
nu depune în sus�inerea contesta�iei documente care s� contrazic� constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal�. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� analizei, 
unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
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(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;”. 
 

Din aceste texte de lege rezult� c�, din punctul de vedere al TVA, dreptul 
de deducere ia na�tere în momentul în care are loc exigibilitatea acesteia, iar persoana 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care    
i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, cu condi�ia ca bunurile �i serviciile 
achizi�ionate s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� echipa de inspec�ie 

fiscal� a verificat achizi�iile efectuate de societate (polistiren, adeziv, cad�, fibr� 
sticl�, ciment Bicaz, tabl� �igl�, jgheab, burlan, o�el beton, etc.) �i a constatat c� 
bunurile au fost înregistrate în contul 231 „Imobiliz�ri corporale în curs”, dar 
investi�iile respective nu au putut fi identificate �i au stabilit c� achizi�iile nu au fost 
efectuate în scopul opera�iunilor taxabile ale firmei. De asemenea, au constatat �i 
faptul c� în perioada ianuarie-septembrie 2010 rulajul debitor al contului 231 este de 
............... lei pentru care societatea nu a putut justifica investi�iile efectuate. 

 
Contestatoarea precizeaz� c� aceste investi�ii au fost realizate ca urmare a 

solicit�rilor venite din partea organelor de control de la Protec�ia Mediului (platforma 
betonat�), Inspec�ia Muncii (refacerea vestiarelor �i a toaletelor �i aducerea acestora 
la parametrii igienico-sanitari) �i pentru construirea unui �opron conform Autoriza�iei 
de Construc�ie „Baza de prelucrare material lemnos” pentru debitare �i depozitare 
material lemnos, având ca obiect de activitate fabricarea de mobilier din lemn care 
include �i fabricarea de c�su�e, cu�ti de câini �i alte produse care înglobeaz� materii 
prime care nu sunt din lemn (polistiren, rigips, tabl�, var, vopsea, balamale).  

În cazul de fa��, se pune problema dac� bunurile respective au fost 
utilizate în folosul opera�iunilor taxabile ale societ��ii. 

Astfel, pentru acordarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, nu este suficient� existen�a unor facturi, contribuabilul având obliga�ia s� 
fac� dovada c� achizi�iile respective vor fi utilizate în interesul opera�iunilor sale 
taxabile.     

A�a dup� cum rezult� din documentele ce le de�inem, societatea a 
înregistrat materialele achizi�ionate în contul 231 „Investi�ii în curs”, ceea ce 
înseamn� c� a realizat lucr�ri de investi�ii, or din documentele existente la dosar 
rezult� c� societatea doar a achizi�ionat diverse materiale de construc�ii. 

Întrucât societatea a înregistrat materialele respective în contul 231 
„Investi�ii în curs”, rezult� c� materialele în cauz� au fost date în consum,  iar 
societatea trebuie s� fac� dovada punerii acestora în oper� �i utiliz�rii acestora pentru 
investi�ia respectiv� �i în folosul opera�iunilor sale taxabile.  
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În  sus�inerea afirma�iilor sale, societatea nu depune nici un document prin 
care s� contrazic� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. Astfel, societatea nu 
dovede�te realitatea opera�iunilor efectuate, respectiv nu anexeaz� devize de lucr�ri �i 
alte documente din care s� rezulte c� bunurile achizi�ionate au fost �i utilizate la acele 
investi�ii �i c� la rândul lor, investi�iile sunt efectuate în scopul desf��ur�rii activit��ii 
firmei. 

 
Întrucât societatea nu demonstreaz� c� bunurile respective au fost utilizate 

pentru opera�iunile taxabile ale firmei, rezult� c� nu are dreptul la deducerea TVA 
aferent� achizi�iei acestora. 

 
• În sus�inerea afirma�iilor sale, contestatoarea are sarcina de a-�i dovedi actele �i 

faptele sale, conform prevederilor art. 65 alin. 1 din OG 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 

 
ART. 65 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
[…]”. 
 
Având în vedere c� societatea nu face dovada c� bunurile achizi�ionate au 

fost utilizate pentru realizarea investi�iei, respectiv în interesul afacerii, �i �inând cont 
de prevederile legale invocate, rezult� c� în mod legal nu s-a admis la deducere TVA 
în sum� de ............... lei, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
�i nesus�inut� cu documente contesta�ia formulat� cu privire la aceast� sum�. 

 
2. Referitor la suma de ............... lei, reprezentând TVA, stabilit� 

suplimentar prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV ..............., înregistrat� la Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
societatea are dreptul la deducerea TVA aferent� achizi�ion�rii de materii 
prime, în condi�iile în care nu face dovada c� acestea au fost destinate utiliz�rii 
în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, s-a constatat c�, în perioada supus� 

verific�rii, societatea a înregistrat eronat în jurnalul de cump�r�ri �i în registrul jurnal, 
TVA deductibil� în sum� de ............... lei (din care ............... lei în luna martie 2010, 
............... lei în luna aprilie 2010 �i suma de ............... lei în luna august 2010), de pe 
facturi reprezentând diverse bunuri înregistrate în contul 301 „Materii prime” (var, 
vopsea, plas�, cabin� hidromasaj, polistiren, gresie) ce nu au leg�tur� cu activitatea 
economic� desf��urat� de societate, contribuabilul neputând justifica necesitatea 
acestor achizi�ii în ob�inerea produselor din lemn pe care le realizeaz�. 

Organele fiscale au respins la deducere TVA aferent� acestor achizi�ii �i a 
stabilit suplimentar în sarcina societ��ii suma de ............... lei, reprezentând TVA. 
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Societatea afirm� c� are ca obiect de activitate fabricarea de mobilier din 

lemn care include �i fabricarea de c�su�e, cu�ti de câini �i alte produse care 
înglobeaz� materii prime care nu sunt din lemn (polistiren, rigips, tabl�, var, vopsea, 
balamale) �i c� materiile prime au fost folosite în procesul de produc�ie. 

De asemenea, petenta afirm� c�, la controlul efectuat a prezentat la 
solicitarea organelor de inspec�ie fiscal� rapoarte de produc�ie, bonuri de consum, fi�e 
de produse, devize de lucr�ri, care nu au fost luate în considerare de c�tre acesta, dar 
în sus�inerea contesta�iei nu depune documente prin care s� fac� dovada celor 
sus�inute �i care s� contrazic� constat�rile organelor fiscale. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� analizei: 
 

ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
(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;”. 
 

Din aceste texte de lege rezult� c�, din punctul de vedere al TVA, dreptul 
de deducere ia na�tere în momentul în care are loc exigibilitatea acesteia, iar persoana 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care    
i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, cu condi�ia ca bunurile �i serviciile 
achizi�ionate s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea a 
achizi�ionat materii prime, pentru care a dedus TVA, dar nu le-a utilizat în folosul 
opera�iunilor sale taxabile. 

Societatea afirm� c� bunurile respective au fost utilizate în procesul de 
produc�ie, deci c� sunt aferente activit��ii desf��urate, dar nu depune nici un 
document prin care s� contrazic� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. Astfel, 
societatea nu dovede�te realitatea opera�iunilor efectuate, respectiv nu anexeaz� 
documente din care s� rezulte c� bunurile achizi�ionate au fost utilizate în procesul de 
produc�ie �i c� în urma acestuia au rezultat produsele finite corespunz�toare 
obiectului de activitate al firmei. 

 
• Conform prevederilor art. 65 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, societatea are sarcina de a-�i dovedi actele �i 
faptele sale: 
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ART. 65 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
[…]”. 
 
Întrucât societatea nu dovede�te cu documente faptul c� bunurile 

achizi�ionate drept materii prime au fost consumate în procesul de produc�ie �i c� în 
urma acestuia au rezultat produsele finite corespunz�toare obiectului de activitate al 
firmei, rezult� c� în mod legal organele fiscale au constatat c� materiile prime 
achizi�ionate nu au fost utilizate în folosul opera�iunilor sale taxabile. Rezult� c� 
societatea nu are dreptul la deducerea TVA aferent� cheltuielilor cu aceste materii 
prime achizi�ionate, nef�când dovada efectu�rii acestora în folosul opera�iunilor 
taxabile ale firmei. 

 
Având în vedere prevederile legale citate �i analizate mai sus, faptul c� 

societatea a dedus nejustificat TVA aferent� achizi�iei de bunuri care nu au fost 
utilizate în folosul opera�iunilor sale taxabile, precum �i faptul c� petenta nu 
dovede�te cu documente faptul TVA este aferent� achizi�iilor care au fost utilizate în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, rezult� c� în mod legal organele de inspec�ie 
fiscal� au respins la deducere TVA în sum� de ............... lei, drept pentru care 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia 
formulat� cu privire la aceast� sum�. 

 
3. Referitor la suma de ............... lei, reprezentând TVA, stabilit� 

suplimentar prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV ..............., înregistrat� la Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
societatea are dreptul la deducerea TVA aferent� unor achizi�ii, în condi�iile în 
care opera�iunile respective nu au la baz� un document justificativ. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate s-a constatat c�, în perioada verificat�, 

societatea a înregistrat eronat în jurnalul de cump�r�ri �i în registrul jurnal, TVA 
deductibil� în sum� de ............... lei ( din care ............... în luna februarie 2010, 
............... în luna martie 2010, ............... lei în luna iulie 2010), f�r� a avea documente 
justificative (bonuri sau facturi fiscale). 

De asemenea, s-a mai constatat c� societatea a dedus eronat în luna 
februarie 2010 TVA în sum� de ..............., de pe o factur� proform� emis� de 
..............., act ce nu are calitatea de document justificativ. 

Organele fiscale au respins la deducere TVA aferent� acestor achizi�ii �i a 
stabilit suplimentar în sarcina societ��ii suma de ............... lei, reprezentând TVA. 
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Societatea afirm� c� bunurile achizi�ionate sunt folosite pentru investi�ii �i 
sunt aferente desf��ur�rii activit��ii firmei, dar nu anexeaz� nici un document la 
contesta�ia formulat�, prin care s� contrazic� constat�rile organelor fiscale. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 146 �i art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, 
unde se precizeaz� c�: 

 
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 de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� 
emis� în conformitate cu prevederile art. 155; 

[…]”. 
 
ART. 155 
“Facturarea 
(1) Persoana impozabil� care efectueaz� o livrare de bunuri sau o 

prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare f�r� drept de deducere a taxei, 
conform art. 141 alin. (1) �i (2), trebuie s� emit� o factur� c�tre fiecare 
beneficiar, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi a lunii urm�toare celei în care ia 
na�tere faptul generator al taxei, cu excep�ia cazului în care factura a fost deja 
emis�. 

[…] 
(5) 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) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data 

încas�rii unui avans, în m�sura în care aceast� dat� difer� de data emiterii 
facturii; 

d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare în scopuri de 
TVA sau, dup� caz, codul de identificare fiscal�, ale persoanei impozabile care 
emite factura; 

e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în 
România �i care �i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum �i 
denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform 
art. 153, ale reprezentantului fiscal; 

f) denumirea/numele �i adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, 
precum �i codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare 
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fiscal� ale beneficiarului, dac� acesta este o persoan� impozabil� sau o persoan� 
juridic� neimpozabil�; 

g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România �i 
care �i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum �i denumirea/numele, adresa 
�i codul de înregistrare prev�zut la art. 153 ale reprezentantului fiscal; 

h) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 
prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. (3) în definirea 
bunurilor, în cazul livr�rii intracomunitare de mijloace de transport noi; 

i) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor sau, dup� caz, 
avansurile facturate, pentru fiecare cot�, scutire sau opera�iune netaxabil�, 
pre�ul unitar, exclusiv taxa, precum �i rabaturile, remizele, risturnele �i alte 
reduceri de pre�; 

j) indicarea cotei de tax� aplicate �i a sumei taxei colectate, exprimate 
în lei, în func�ie de cotele taxei; 

k) în cazul în care nu se datoreaz� taxa, trimiterea la dispozi�iile 
aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice alt� men�iune din 
care s� rezulte c� livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei 
scutiri sau a procedurii de taxare invers�; 

l) în cazul în care se aplic� regimul special pentru agen�iile de turism, 
trimiterea la art. 152^1, la art. 306 din Directiva 112 sau orice alt� referin�� care 
s� indice faptul c� a fost aplicat regimul special; 

m) dac� se aplic� unul dintre regimurile speciale pentru bunuri 
second-hand, opere de art�, obiecte de colec�ie �i antichit��i, trimiterea la art. 
152^2, la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice alt� referin�� care s� 
indice faptul c� a fost aplicat unul dintre regimurile respective; 

n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când 
se emit mai multe facturi sau documente pentru aceea�i opera�iune. 

[…]”. 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� o persoan� impozabil� are 

dreptul la deducerea TVA aferent� bunurilor care i-au fost livrate, dar cu condi�ia ca 
acea persoan� s� de�in� o factur� emis� de furnizor în conformitate cu prevederile art. 
155 din Codul fiscal. 

Art. 155 din acela�i act normativ stipuleaz� c� pentru livrarea de bunuri, 
persoana impozabil� care o efectueaz� trebuie s� emit� o factur� c�tre beneficiar care 
trebuie s� cuprind� o serie de elemente obligatorii, cum ar fi numele furnizorului, 
numele beneficiarului, data emiterii facturii, data livr�rii bunurilor, cota de tax� 
aplicat�, etc., elemente necesare pentru identificarea p�r�ilor participante la acea 
opera�iune �i pentru demonstrarea realit��ii acesteia. 
 

• Referitor la aplicarea prevederilor art. 146 mai sus citat, la pct. 46 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se 
precizeaz� c�: 
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“Norme metodologice: 
46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului 

original al documentelor prev�zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal, inclusiv 
facturi transmise pe cale electronic� în condi�iile stabilite la pct. 73, care s� 
con�in� cel pu�in informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu 
excep�ia facturilor simplificate prev�zute la pct. 78. […] 

(2) Pentru carburan�ii auto achizi�iona�i, deducerea taxei poate fi 
justificat� cu bonurile fiscale emise conform Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia agen�ilor economici de a utiliza aparate 
de marcat electronice fiscale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea cump�r�torului �i 
num�rul de înmatriculare a autovehiculului. Prevederile acestui alineat se 
completeaz� cu cele ale pct. 45^1”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, o persoan� impozabil� are dreptul 

de a deduce TVA, numai în situa�ia în care de�ine un exemplar în original al facturii, 
iar în situa�ia achizi�ion�rii de carburan�i auto, dreptul de deducere poate avea loc 
numai dac� acea persoan� de�ine un exemplar în original al bonurilor fiscale, întocmit 
conform prevederilor men�ionate.  

 
• Totodat� Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, prevede c�: 

 
ART. 6 
“(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 

în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Conform acestora prevederi legale, orice opera�iune economico-financiar� 

efectuat�, în cazul de fa�� achizi�ia de bunuri, trebuie consemnat� în momentul în care 
se efectueaz� într-un document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care 
dobânde�te calitatea de document justificativ. 

De asemenea, aceste documente justificative vor sta la baza înregistr�rilor 
în eviden�a contabil�, iar persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat  �i înregistrat 
în contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 

Se re�ine astfel c�, pentru deducerea TVA aferent� achizi�iei de bunuri, 
persoana impozabil� trebuie se de�in� în original o factur� care s� cuprind� o serie de 
elemente obligatorii, prin care s� se identifice opera�iunea respectiv� �i s� se 
demonstreze c� este real�. 

Totodat�, în situa�ia achizi�ion�rii de carburan�i auto, persoana impozabil� 
trebuie se de�in� în original un exemplar al bonurilor fiscale. 
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Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea a dedus 
TVA aferent� achizi�iei de bunuri �i de combustibil pentru care nu de�ine documente 
justificative, respectiv facturi sau bonuri fiscale. De asemenea, a dedus TVA aferent� 
unei facturi proforme, deci nu în baza exemplarului original al facturii. 

Societatea nu anexeaz� la contesta�ia formulat� documente prin care s� fac� 
dovada c� a dedus TVA aferent� achizi�iilor pe baz� de documente justificative. 

 
• Conform prevederilor art. 65 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, societatea are sarcina de a-�i dovedi actele �i 
faptele sale: 

 
ART. 65 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
[…]”. 
 
Având în vedere c� dreptul de deducere a TVA se efectueaz� numai în baza 

exemplarului original al facturii sau al bonurilor fiscale, completate conform 
prevederilor legale men�ionate, documente care dobândesc calitatea de documente 
justificative de înregistrare în contabilitate �i prin care se dovede�te realitatea 
opera�iunii efectuate, faptul c� societatea a dedus nejustificat TVA f�r� a avea la baza 
înregistr�rii opera�iunii un exemplar în original al unei facturi sau bon fiscal de 
achizi�ie combustibil, precum �i faptul c� petenta nu anexeaz� la contesta�ia 
formulat� documente prin care s� fac� dovada c� a dedus TVA aferent� achizi�iilor în 
baza formularului în original al documentelor justificative, rezult� c� în mod legal 
organele fiscale au respins la deducere TVA în sum� de ............... lei, drept pentru 
care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente 
contesta�ia formulat� cu privire la aceast� sum�. 

 
4. Referitor la suma ............... lei, reprezentând TVA respins� la 

rambursare, stabilit� suplimentar prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV ..............., 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..............., cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� societatea are dreptul la deducerea TVA, în condi�iile în 
care a declarat la organul fiscal o sum� mai mare decât cea rezultat� din 
eviden�a contabil�. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

balan�a de verificare încheiat� la data de 30.09.2010, agentul economic a înregistrat 
rulaj în lun� al contului 4426-„TVA deductibil�” suma de ............... lei, iar în 
decontul TVA depus pentru aceea�i perioad� la rândul 30-„Total tax� dedus�” declar� 
suma de ............... lei. Organele fiscale au constatat c� pentru diferen�a în sum� de 
............... lei (............... lei – ............... lei) societatea nu are drept de deducere, fiind 
preluat� eronat în decontul TVA. 
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În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, unde se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 156^2 
“Decontul de tax� 
(1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie s� depun� la 

organele fiscale competente, pentru fiecare perioad� fiscal�, un decont de tax�, 
pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se încheie perioada 
fiscal� respectiv�. 

(2) Decontul de tax� întocmit de persoanele înregistrate conform art. 
153 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia na�tere dreptul de 
deducere în perioada fiscal� de raportare �i, dup� caz, suma taxei pentru care se 
exercit� dreptul de deducere, în condi�iile prev�zute la art. 147^1 alin. (2), suma 
taxei colectate a c�rei exigibilitate ia na�tere în perioada fiscal� de raportare �i, 
dup� caz, suma taxei colectate care nu a fost înscris� în decontul perioadei 
fiscale în care a luat na�tere exigibilitatea taxei, precum �i alte informa�ii 
prev�zute în modelul stabilit de Ministerul Finan�elor Publice. 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� persoanele impozabile înregistrate 

în scopuri de TVA au obliga�ia de a depune la organele fiscale competente, pentru 
fiecare perioad� fiscal�, un decont de tax�. Acest decont se depune pân� la data de 25 
inclusiv a lunii urm�toare celei în care se încheie perioada fiscal� respectiv�. 

Prin decontul de TVA, persoana impozabil� declar� care este suma TVA 
deductibil� pentru care a luat na�tere dreptul de deducere în perioada fiscal� de 
raportare. 

 
• În ceea ce prive�te dreptul de deducere a TVA, sunt aplicabile prevederile art. 

125^1 alin. 1 pct. 29, art. 146 alin. 1 lit. a �i art. 158 alin. 1 din acela�i act 
normativ, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 125^1 
“Semnifica�ia unor termeni �i expresii 
(1) În sensul prezentului titlu, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
29. tax� deductibil� reprezint� suma total� a taxei datorate sau 

achitate de c�tre o persoan� impozabil� pentru achizi�iile efectuate; 
[…]”. 
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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 de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� 
emis� în conformitate cu prevederile art. 155; 

[…]”. 
 
ART. 158 
“Responsabilitatea pl�titorilor �i a organelor fiscale 
(1) Orice persoan� obligat� la plata taxei poart� r�spunderea pentru 

calcularea corect� �i plata la termenul legal a taxei c�tre bugetul de stat �i 
pentru depunerea la termenul legal a decontului �i declara�iilor prev�zute la art. 
156^2 - 156^4, la organul fiscal competent, conform prezentului titlu �i 
legisla�iei vamale în vigoare. 

[…]”. 
 

• Totodat�, Legea contabilit��ii nr. 82/1991 republicat�, la art.6 stipuleaz� c� la 
baza înregistr�rii oric�rei opera�iuni în eviden�a contabil� se reg�se�te un 
document care poart� denumirea de document justificativ: 

 
ART. 6 
“(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 

în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Din prevederile legale citate mai sus rezult� c� taxa deductibil� este suma 

total� a taxei datorate sau achitate de c�tre o persoan� impozabil� pentru achizi�iile 
efectuate. Pentru a-�i putea exercita dreptul de deducere, acea persoan� trebuie s� 
de�in� o factur�, care s� fie emis� conform prevederilor legale, iar bunurile 
achizi�ionate s� fie destinate în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

De asemenea, baza înregistr�rii oric�rei opera�iuni în eviden�a contabil� se 
reg�se�te un document care poart� denumirea de document justificativ. 

Totodat� persoana obligat� la plata taxei este direct r�spunz�toare pentru 
calcularea corect� �i plata la termenul legal a taxei c�tre bugetul de stat �i pentru 
depunerea la termenul legal a decontului �i declara�iilor la oragnul fiscal competent. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea a declarat, 

prin decontul de TVA aferent lunii septembrie 2010, o sum� mai mare decât cea 
rezultat� din eviden�a contabil�. 
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Se re�ine c� diferen�a în sum� de ............... lei, care nu a fost înregistrat� în 
eviden�a contabil�, nu are la baz� o factur� sau un alt document justificativ de 
înregistrare în contabilitate, a�a cum prevede Codul fiscal �i Legea contabilit��ii nr. 
82/1991.  
 

• Potrivit prevederilor art. 65 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, societatea are sarcina de a-�i dovedi actele �i 
faptele sale: 

 
ART. 65 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
[…]”. 
 
Deoarece pentru suma de ............... lei, societatea nu de�ine �i nu anexeaz� 

la contesta�ia formulat� documente justificative, prin care s� dovedeasc� dreptul de 
deducere a TVA, rezult� c� în mod legal organele fiscale au respins la rambursare 
TVA solicitat� în sum� de ............... lei, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia formulat� cu privire la 
suma de ............... lei, reprezentând TVA. 

 
De asemenea, având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al 

major�rilor de întârziere, iar pentru TVA în sum� de ............... lei care a generat 
aceste major�ri, contesta�ia a fost respins� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente, potrivit prevederilor legale mai sus citate, precum �i principiului de drept 
„accesorium sequitur principale” – accesoriul urmeaz� principalul, urmeaz� a se 
respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia �i pentru 
major�rile de întârziere aferente TVA în cuantum de ................ 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 6, art. 65 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 125^1 alin. 1 pct. 29, art. 
145 alin. 2 lit. a, art. 146, art. 155, art. 156^2, art. 158 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada 
supus� analizei, pct. 46 din Hot�rârea nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
referitor la aplicare aprevederilor art. 146 din Codul fiscal, coroborate cu prevederile 
art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

                                   
DECIDE: 

1. Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente a 
contesta�iei formulate de ..............., împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV 
..............., înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..............., emis� în 
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baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..............., cu privire la suma total� de 
...............lei, reprezentând: 

 
• ............... lei – TVA stabilit� suplimentar pentru perioada 01.02.2010-

28.02.2010; 
•    ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA stabilit� suplimentar pentru perioada 01.03.2010-

31.03.2010; 
•    ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA stabilit� suplimentar pentru perioada 01.04.2010-

30.04.2010; 
• ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA stabilit� suplimentar pentru perioada 01.07.2010-

31.07.2010; 
• ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA stabilit� suplimentar pentru perioada 01.08.2010-

31.08.2010; 
•    ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA respins� la rambursare pentru perioada 01.05.2010-

30.06.2010; 
•    ............... lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei; 
• ............... lei – TVA respins� la rambursare pentru perioada 01.09.2010-

30.09.2010; 
•    ............... – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ............... lei. 

 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 


