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DECIZIA  NR.  _37____ 
din  ______18.04.2012____ 

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

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

sub  nr.  ……….. �i reînregistrat� 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 D.G.F.P. 
Suceava sub nr. ……………., cu privire la reluarea solu�ion�rii contesta�iei formulat� 
de ............., din localitatea ………………., jud. Suceava, împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. ............., înregistrat� la Activitatea de control fiscal sub nr. .............. 

Prin Decizia nr. ............., DGFP Suceava a suspendat solu�ionarea 
contesta�iei formulat� de ............. împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............., înregistrat� la 
Activitatea de control fiscal sub nr. ............., pân� la pronun�area solu�iei definitive pe 
latur� penal�. 

Activitatea de inspec�ie fiscal�, prin adresa nr. ............., înregistrat� la 
D.G.F.P. Suceava sub nr. ............., ne transmite c� motivul pentru care s-a dispus 
solu�ionarea contesta�iei a încetat definitiv �i anexeaz� în acest sens hot�rârea 
definitiv� dat� de instan��. 

Prin Sentin�a penal� nr. ............., r�mas� definitiv� la data de …………., 
Judec�toria ....., în dosarul nr. ……………., respinge plângerea formulat� de DGFP 
Suceava, în contradictoriu cu intimatul ………… – administrator al societ��ii �i 
men�ine Rezolu�ia Parchetului de pe lâng� Judec�toria ..... nr. ………. din ………….. 
�i Rezolu�ia nr. …………… a prim-procurorului Parchetului de pe lâng� Judec�toria 
....., ca fiind temeinice �i legale. 

Prin Rezolu�ia nr. ……………., Parchetul de pe lâng� Judec�toria 
……….dispune încetarea urm�ririi penale pentru fapta prev�zut� de art. 9 lit. b, c din 
Lg 241/2005 fa�� de învinuitul ……………... 

 
Urmare celor precizate, Direc�ia General� a Finan�elor Publice  a jude�ului 

Suceava va proceda la analiza pe fond a cauzei, având în vedere c� motivul care a 
determinat suspendarea a încetat. 

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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............. contest� par�ial m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............., 
înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ............., privind suma total� 
contestat� de ............., reprezentând: 

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

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 214 alin. 3 

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. ............., având sediul în localitatea ……………., jud. Suceava, 
contest� par�ial Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............., înregistrat� la Activitatea de 
Control Fiscal sub nr. ............., privind suma total� contestat� de ............., 
reprezentând: 

 
•     ……… lei – TVA aferent� livr�rii de material lemnos în anul 2007, pentru 

care organele de control fiscal au constatat c� societatea nu a întocmit factur�; 
• ……….. lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ………. lei; 
•        …………… lei – TVA aferent� livr�rii de material lemnos în anul 2008, 

pentru care organele de control fiscal au constatat c� societatea nu a întocmit 
factur�; 

•        …………lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de …….. lei; 
• ………. lei – TVA aferent� cheltuielilor cu carburan�i, pentru care organele de 

control fiscal au constatat c� au fost deduse nejustificat; 
• ………… lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ………… lei; 
• ………. lei – TVA aferent� cheltuielilor pentru care organele de control fiscal 

au constatat c� nu sunt aferente veniturilor impozabile; 
• ……… lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ……… lei. 

 
În contesta�ia depus�, societatea sus�ine c� formuleaz� contesta�ie 

împotriva deciziei de impunere nr. ............., aducând ca motive faptul c� la cap. 
III.2.1. se specific� faptul c� în anul 2007 societatea a livrat bunuri �i a emis facturi 
fiscale f�r� s� colecteze TVA în sum� total� de ............., conform anexei 2 �i 3. 
Petenta men�ioneaz� c� o parte din avizele respective reprezint� material lemnos 
livrat c�tre diver�i agen�i economici (taxare invers�), dup� cum urmeaz�: 

- aviz nr. .............în valoare de ............. �i ….. lei TVA, livrat c�tre ............. ..... 
care este pl�titor de TVA; 

- aviz nr. ……….. în valoare de ………… lei �i ……… lei TVA, livrat c�tre 
............. .....; 

- aviz nr. ………….. în valoare de ……….. lei ………….. lei TVA, livrat c�tre 
............. .....; 
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- aviz nr. ………….. în valoare de …… lei ……. lei TVA, livrat c�tre ............. 
.....; 

- aviz nr. ……….. în valoare de ………. lei �i ……. lei TVA, livrat c�tre 
………….Vaslui care …………/……. în valoare de …….. lei �i ….. lei TVA, 
livrat c�tre SC ………. Vaslui; 

- aviz nr. ……….. în valoare de …………. lei �i ……… lei TVA, livrat c�tre 
SC ……… ..... care este pl�titor de TVA. 

Aceste avize cumuleaz� suma de …….. lei �i TVA de ………… – suma 
stabilit� de plat� de c�tre organul de control împreun� cu major�rile de întârziere. 

Contestatoarea precizeaz� c� aceea�i situa�ie este men�ionat� �i pentru anul 
2008, când s-a livrat material lemnos c�tre agen�i economici pl�titori de TVA, dup� 
cum urmeaz�: 

- aviz nr. ………… în valoare de ……… lei �i ………. lei TVA, livrat c�tre SC 
…………. Dragalina care este pl�titor de TVA; 

- aviz nr. ……….. în valoare de ….. lei �i ……….. lei TVA, livrat c�tre SC 
………… SRL .....care este pl�titor de TVA; 

- aviz nr. ……….. în valoare de ………… lei �i ………. lei TVA, livrat c�tre 
SC ……… SRL .....; 

- aviz nr. ……….. în valoare de ……… lei �i ………. lei TVA, livrat c�tre SC 
………. SRL ...... 

Avizele cumuleaz� suma ………. lei �i TVA este în sum� de ……….lei. 
 
Petenta mai men�ioneaz� faptul c� la cap. III.2.3. se precizeaz� faptul c�, în 

perioada 01.01.2007-31.12.2009, societatea a dedus nejustificat TVA aferent� 
carburan�ilor în sum� de ………., din care TVA de …….. lei, reprezentând consum 
benzin� nejustificat, specificând faptul c� o serie de utilaje printre care �i buldozerul 
din dotarea societ��ii, consum� motorin�, fapt care este gre�it, deoarece buldozerul 
consum� benzin� �i nu motorin�. 

Petenta afirm� c� în timpul controlului a prezentat un referat cu privire la 
consumul de benzin� aferent generatorului care produce energie electric� atât la 
banzic folosit la debitarea materialului lemnos, cât �i la r�cirea �i depozitarea laptelui, 
precum �i pentru motopompa pentru vidanjare �i drujbe, îns� nu cunoa�te dac� acest 
referat a fost luat în considerare de c�tre organul de control, întrucât în actul de 
control nu se precizeaz� acest fapt. 

Societatea sus�ine c�, în urma reanaliz�rii consumului de carburan�i, a 
întocmit referatul pe care îl anexeaz� la contesta�ia formulat�, privind consumul de 
carburan�i (benzin�) din perioada ianuarie 2007-decembrie 2009, astfel: 

- generatorul electric, consum� pentru perioada 2007-2009 cantitatea de …….. 
litri benzin�, dup� cum urmeaz�: 

anul 2007 – 365 zile x 20 ore/zi x 5 litri/or� = …….. litri 
anul 2008 – 365 zile x 20 ore/zi x 5 litri/or� = …….. litri 
anul 2009 – 365 zile x 20 ore/zi x 5 litri/or� = …….. litri 

- motopompa de vidanjare a zerului �i reziduurilor 
anul 2007 – 365 zile x 15 ore/zi x 5 litri/or� = …….. litri x 3 ani = ……….. litri 

- drujbe = 5 buc x 260 zile x 8 ore x 2,5 litri/or� = 5.200 x 3 ani = ……….. litri 
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- buldozer = 1 buc x 260 zile x 8 ore/zi x 9 litri/or� x 3 ani = ………. litri. 
Rezult� un total consum benzin� pentru perioada 01.01.2007-31.12.2009 = 

…………… litri x 3,90 lei/litru = …………. lei (din care TVA ………. lei). 
Contestatoarea men�ioneaz� faptul c� benzina consumat� cu generatorul 

electric �i motopompele respective, din perioada 01.01.2007-31.12.2009, a fost 
folosit� la prelucrarea, depozitarea �i conservarea cantit��ii de aproximativ 
………….. litri lapte, conform datelor din eviden�a contabil� a societ��ii, iar 
buldozerul men�ionat mai sus, a fost folosit în activitatea de construire �i amenajare a 
c�ilor de acces c�tre parchetul de exploatare a materialului lemnos din diverse 
localit��i. 

 
Petenta mai afirm� faptul c� la cap. III pct. 4 se men�ioneaz� faptul c� 

societatea a înregistrat în contabilitate facturi fiscale reprezentând ambalaje, piese, 
mijloace fixe în valoare de ………… lei �i TVA de ….….. lei (calculând în acela�i 
timp major�ri de întârziere), ce nu sunt aferente veniturilor impozabile, fapt care este 
total gre�it, întrucât materialele respective (cutii carton, saci polietilen�, ma�in� vidat, 
etc.) au fost folosite în activitatea de produc�ie a societ��ii (conservare, ambalare �i 
transportare la punctele de desfacere a ca�cavalului), societatea procesând în aceast� 
perioad� cantitatea de aproximativ ………. litri lapte. 

În referatul anexat la contesta�ie, petenta precizeaz� c� în perioada 
01.01.2007-31.12.2009 a prelucrat cantitatea de …………… litri lapte, pentru care a 
folosit generator electric pentru r�cirea �i depozitarea laptelui, a folosit motopomp� 
pentru vidanjarea reziduurilor �i a zerului. De asemenea, sus�ine c� a folosit dou� 
banzice pentru prelucrarea lemnului, pentru care a folosit drept combustibil benzin�, 
utilizând 5 drujbe �i un buldozer pentru amenajarea �i construirea drumurilor. 

În consecin��, societatea solicit� analiza celor men�ionate, luând în calcul 
atât sumele care în mod eronat au fost stabilite de organul de control, la care au fost 
calculate major�ri de întârziere în sum� total� de ……….. lei. 

În urma adresei nr. …………… a DGFP Suceava, prin care s-a solicitat 
petentei precizarea sumelor contestate, defalcate pe categorii de impozite, taxe, 
accesorii, prin adresa nr. ……………., înregistrat� la DGFP Suceava, societatea 
precizeaz� c� suma total� contestat� este de ............., reprezentând: 

 
•     ……… lei – TVA aferent� livr�rii de material lemnos în anul 2007, pentru 

care organele de control fiscal au constatat c� societatea nu a întocmit factur�; 
•     ………. lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de .....lei; 
•       …….. lei – TVA aferent� livr�rii de material lemnos în anul 2008, pentru 

care organele de control fiscal au constatat c� societatea nu a întocmit factur�; 
•       ……… lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ...ei; 
• ………. lei – TVA aferent� cheltuielilor cu carburan�i, pentru care organele de 

control fiscal au constatat c� au fost deduse nejustificat; 
• ………. lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de .....lei; 
•   ……… lei – TVA aferent� cheltuielilor pentru care organele de control fiscal 

au constatat c� nu sunt aferente veniturilor impozabile; 
• ……… lei – major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de .....lei. 
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Petenta face men�iunea c� major�rile de întârziere contestate au fost 
stabilite prin raportarea sumei reprezentând major�rile de întârziere la suma total� 
reprezentând TVA, stabilit� de organul de control, respectiv ………… : ……... 

 
II. Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava - 

Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............., 
înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ............., a stabilit în sarcina 
societ��ii suma total� de ……….. lei, reprezentând accesorii impozit pr profit în 
sum� de …………lei, TVA în sum� de ……… lei, accesorii aferente TVA în 
sum� de …………….. lei, din care petenta contest� suma de ............., 
reprezentând: ............. – TVA �i ……….. lei – major�ri de întârziere aferente 
TVA. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat c�, în 

perioada 2007-2009, societatea nu a colectat TVA în sum� de .....lei, aferent� 
veniturilor realizate din livrarea bunurilor �i neînregistrate în eviden�a contabil�, 
respectiv din activitatea de comercializare a materialului lemnos, astfel: 

- în anul 2007 a livrat bunuri �i a emis facturi fiscale �i avize c�tre diverse 
persoane fizice �i juridice pentru care trebuia s� colecteze TVA în sum� de 
............., conform situa�iei prezentate în anexele nr. 2 �i 3 la Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. ………….., în baza c�ruia a fost emis� decizia de 
impunere nr. .............; 

- în anul 2008 a livrat bunuri �i a emis avize cu materiale lemnoase c�tre diverse 
persoane fizice �i persoane juridice înregistrate ca fiind pl�titoare de TVA, f�r� 
a colecta TVA în sum� de …………. lei, conform situa�iei prezentate în anexa 
4 la RIF; 

- în anul 2009 a livrat bunuri �i a emis avize cu materiale lemnoase c�tre diverse 
persoane fizice �i persoane juridice înregistrate ca fiind pl�titoare de TVA, f�r� 
a colecta TVA în sum� de ………… lei, conform situa�iei prezentate în anexa 
4 la RIF. 

De asemenea, în perioada 01.01.2007-.31.12.2009, societatea a dedus TVA 
aferent� cheltuielilor cu carburan�i. În urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� 
au constatat c� societatea înregistreaz� drept carburant, atât motorin� cât �i benzin�, 
aceasta de�inând în patrimoniu urm�toarele mijloace fixe: 

- 13 autospeciale, ce consum� motorin�; 
- 6 utilaje (tafuri, ifroane, buldozere, tractoare), ce consum� motorin�; 
- motopompa de vidanjare, ce consum� benzin�; 
- un generator pentru furnizare energie electric�, ce consum� benzin�; 
- 5 drujbe, ce consum� benzin�. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� au calculat un consum stas, estimat pe baza 

consumurilor, �i au constatat c� societatea a dedus nejustificat TVA în sum� de 
…………… lei, aferent� cheltuielilor nejustificate cu benzina în perioada 
01.01.2007-31.12.2009, astfel: 
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- în anul 2007, TVA în sum� de ……… lei; 
- în anul 2008, TVA în sum� de ……….. lei; 
- în anul 2009, TVA în sum� de ………. lei. 

 
În perioada 01.01.2008-31.12.2009, societatea a dedus TVA în sum� de 

…………… lei, aferent� unor cheltuieli care nu sunt aferente veniturilor impozabile, 
situa�ia facturilor fiscale fiind prezentat� în anexa 7 la RIF. 

 
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, reprezentând TVA, stabilit� 
suplimentar prin Decizia de impunere nr. ............., înregistrat� la AIF sub nr. 
............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� ............. avea obliga�ia colect�rii 
TVA aferent� livr�rii de bunuri pentru care nu a emis factur�, în condi�iile în 
care societatea sus�ine c� livrarea este supus� tax�rii inverse �i c� nu are 
obliga�ia colect�rii taxei pe valoarea ad�ugat�. 

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

perioada 2007-2009, societatea nu a colectat TVA în sum� de ……………. lei, 
aferent� veniturilor realizate din livrarea bunurilor �i neînregistrate în eviden�a 
contabil�, respectiv din activitatea de comercializare a materialului lemnos, astfel: 

- în anul 2007 a livrat bunuri �i a emis facturi fiscale �i avize c�tre diverse 
persoane fizice �i juridice la care trebuia s� colecteze TVA în sum� de ............., 
conform situa�iei prezentate în anexele nr. 2 �i 3 la Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr. ………….., în baza c�ruia a fost emis� decizia de impunere nr. .............; 

- în anul 2008 a livrat bunuri �i a emis avize cu materiale lemnoase c�tre diverse 
persoane fizice �i persoane juridice înregistrate ca fiind pl�titoare de TVA, f�r� 
a colecta TVA în sum� de ………… lei, conform situa�iei prezentate în anexa 
4 la RIF; 

- în anul 2009 a livrat bunuri �i a emis avize cu materiale lemnoase c�tre diverse 
persoane fizice �i persoane juridice înregistrate ca fiind pl�titoare de TVA, f�r� 
a colecta TVA în sum� de ….. lei, conform situa�iei prezentate în anexa 4 la 
RIF. 

 
Din TVA în sum� total� de ………… lei, stabilit� suplimnetar de organele 

de inspec�ie fiscal�, societatea contest� suma de ……….. lei, reprezentând TVA 
aferent� anului 2007 �i suma de ……….. lei, reprezentând TVA aferent� anului 
2008, precizând c� avizele cu care s-a livrat marfa reprezint� material lemnos livrat 
c�tre diver�i agen�i economici, iar opera�iunea este supus� tax�rii inverse. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
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• Art. 125^1 �i art. 126 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, 
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: 
[…] 
28. tax� colectat� reprezint� taxa aferent� livr�rilor de bunuri �i/sau 

prest�rilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabil�, precum �i taxa 
aferent� opera�iunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, 
conform art. 150 - 151^1; 

[…]”.   
 

ART. 126 
“Opera�iuni impozabile 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România 

cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
a) opera�iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt 

asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, 
efectuate cu plat�; 

[…]”. 
 
Conform acestor prevederi legale, livr�rile de bunuri sunt opera�iuni supuse 

TVA. 
 

• Totodat�, Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, 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”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, orice opera�iune economico-

financiar� care este efectuat� de un contribuabil trebuie consemnat� în momentul în 
care s-a efectuat într-un document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate �i 
care dobânde�te calitatea de document justificativ. 

În situa�ia livr�rii de bunuri, documentul justificativ de înregistrare în 
contabilitate este factura, care trebuie s� cuprind� o serie de elemente obligatorii, a�a 
cum rezult� �i din prevederile art. 155 din Codul fiscal: 
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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 lucr�toare 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�. De asemenea, persoana impozabil� trebuie s� emit� o factur� 
c�tre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor încasate în leg�tur� cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi 
lucr�toare a lunii urm�toare celei în care a încasat avansurile, cu excep�ia 
cazului în care factura a fost deja emis�. 

[…] 
(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
[…] 
k) 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; 

[…] 
n) indicarea, în func�ie de cotele taxei, a taxei colectate �i a sumei totale 

a taxei colectate, exprimate în lei, sau a urm�toarelor men�iuni: 
1. în cazul în care nu se datoreaz� taxa, o men�iune referitoare la 

prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori men�iunile 
"scutit cu drept de deducere", "scutit f�r� drept de deducere", "neimpozabil� 
în România" sau, dup� caz, "neinclus în baza de impozitare"; 

2. în cazul în care taxa se datoreaz� de beneficiar în condi�iile art. 150 
alin. (1) lit. b) - d) �i g) sau ale art. 160, o men�iune la prevederile prezentului 
titlu sau ale Directivei a 6-a ori men�iunea "taxare invers�"; 

[…]”. 
 

• Sunt aplicabile în acest sens �i prevederile art. 160 din Codul fiscal, modificat, 
�i ale pct. 82 din HG Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se 
precizeaz� c�:  

 
ART. 160 
„M�suri de simplificare 
(1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor/serviciilor prev�zute la alin. (2) 

au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de prezentul articol. 
Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor de simplificare este ca atât 
furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i în scopuri de TVA, conform art. 
153. 

(2) Bunurile �i serviciile pentru livrarea sau prestarea c�rora se aplic� 
m�surile de simplificare sunt: 

[…] 
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e) materialul lemnos, conform prevederilor din norme. 
(3) Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri prev�zute la alin. (2) 

furnizorii sunt obliga�i s� înscrie men�iunea "taxare invers�", f�r� s� înscrie 
taxa aferent�. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa 
aferent�, pe care o eviden�iaz� atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil� în 
decontul de tax�. Pentru opera�iunile supuse m�surilor de simplificare nu se 
face plata taxei între furnizor �i beneficiar. 

(4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplic� �i 
prevederile art. 147, în func�ie de destina�ia achizi�iilor respective. 

(5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât 
furnizorii/prestatorii, cât �i beneficiarii. În situa�ia în care furnizorul/prestatorul 
nu a men�ionat "taxare invers�" în facturile emise pentru bunurile/serviciile 
care se încadreaz� la alin. (2), beneficiarul este obligat s� aplice taxare invers�, 
s� nu fac� plata taxei c�tre furnizor/prestator, s� înscrie din proprie ini�iativ� 
men�iunea "taxare invers�" în factur� �i s� îndeplineasc� obliga�iile prev�zute 
la alin. (3)”. 

 
“Norme metodologice: 
82. (1) Condi�ia obligatorie prev�zut� la art. 160 alin. (1) din Codul 

fiscal, pentru aplicarea m�surilor de simplificare, respectiv a tax�rii inverse, este 
c� atât furnizorul/prestatorul, cât �i beneficiarul s� fie persoane înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, �i opera�iunea în cauz� s� fie 
taxabil�. M�surile de simplificare se aplic� numai pentru opera�iuni realizate în 
interiorul ��rii astfel cum este definit la art. 125^2 din Codul fiscal. 

[…] 
(5) În cazul livr�rilor/prest�rilor, prev�zute la art. 160 alin. (2) din 

Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii/prestatorii emit 
facturi f�r� tax� �i fac men�iunea "taxare invers�". Taxa se calculeaz� de c�tre 
beneficiar asupra sumei pl�tite în avans �i se înscrie în jurnalul pentru 
cump�r�ri, fiind preluat� atât ca tax� colectat� cât �i ca tax� deductibil� în 
decontul de tax�. Contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 
4426 = 4427 cu suma taxei aferente. 

(6) Înregistrarea contabil� 4426 = 4427 la cump�r�tor este denumit� 
autolichidarea taxei pe valoarea ad�ugat�, colectarea taxei pe valoarea ad�ugat� 
la nivelul taxei deductibile este asimilat� cu plata taxei c�tre furnizor/prestator. 
Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situa�ii în care se 
aplic� taxare invers�. 

[…] 
(9) Neaplicarea m�surilor de simplificare prev�zute de lege va fi 

sanc�ionat� de organele fiscale prin obligarea furnizorilor/prestatorilor �i a 
beneficiarilor la rectificarea opera�iunilor �i aplicarea tax�rii inverse conform 
prevederilor din prezentele norme. 

[…]”. 
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Din prevederile legale mai sus invocate se re�ine c� persoana impozabil� 
care efectueaz� o livrare de bunuri are obliga�ia de a emite o factur�, care trebuie s� 
cuprind� în mod obligatoriu o serie de elemente, printre care �i cota de tax�, taxa 
colectat�, iar în situa�ia în care nu se datoreaz� taxa, trebuie s� cuprind�, dup� caz, 
men�iunea "scutit cu drept de deducere", "scutit f�r� drept de deducere", 
"neimpozabil� în România", "neinclus în baza de impozitare" sau men�iunea "taxare 
invers�". 

În cazul de fa��, deoarece societatea sus�ine c� opera�iunea desf��urat� este 
supus� tax�rii inverse, men�iunea care ar fi trebuit s� apar� pe factura emis� al�turi de 
celelalte elemente obligatorii era "taxare invers�". 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma verific�rii 

efectuate, organele fiscale au constatat c� societatea a livrat o serie de bunuri �i a 
emis avize, dar pentru veniturile realizate nu a colectat TVA aferent� opera�iunii. 

A�a dup� cum rezult� din prevederile legale men�ionate la acest cap�t de 
cerere, pentru livr�rile de bunuri se colecteaz� TVA. 

Societatea sus�ine c� opera�iunea este supus� tax�rii inverse, dar nu 
anexeaz� facturi care s� fie completate cu toate elementele obligatorii, inclusiv cu 
men�iunea „taxare invers�”, factura fiind documentul justificativ de înregistrare în 
contabilitate a opera�iunii. 

În condi�iile în care furnizorul bunurilor nu emite facturi fiscale, nu pot fi 
aplicate m�surile simplificate, întrucât nici beneficiarul nu are posibilitatea s� 
colecteze TVA în numele furnizorului deoarece nu de�ine factur� fiscal� întocmit� 
conform prevederilor legale. 

De asemenea, în referatul cuprinzând propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
formulate de societate, organele fiscale fac precizarea: 

„Organele de inspec�ie fiscal� au constatat la ............. ………… c� a 
efectuat livr�ri de material lemnos cu avize de înso�ire material lemnos c�tre diverse 
persoane fizice �i juridice f�r� a emite facturi fiscale �i f�r� a fi înregistrate în 
contabilitate, conform situa�iei prezentate în anexele nr. 3 �i 4 la Raportul de 
inspec�ie fiscal�. 

Întrucât nu au fost emise facturi fiscale pentru avizele de înso�ire material 
lemnos, iar în documentele emise (avize) nu a fost înscris codul fiscal respectiv codul 
de TVA, num�rul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer�ului, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au putut identifica realitatea înregistr�rii ca pl�titori de TVA a 
agen�ilor economici prezenta�i mai sus.” 

Petenta nu de�ine decât ni�te avize de înso�ire a m�rfii, acestea nefiind 
documente justificative de înregistrare în eviden�a contabil�, ci documente de înso�ire 
a m�rfii, de desc�rcare din gestiune a bunurilor vândute �i care stau la baza emiterii 
facturii. 

Deoarece societatea nu prezint� documente justificative, respectiv facturi, 
completate cu toate elementele obligatorii, prin care s� fac� dovada c� opera�iunea 
reflectat� în acestea este supus� tax�rii inverse, rezult� c� în mod legal organul fiscal 
a colectat TVA aferent� livr�rilor respective, drept pentru care urmeaz� a se 
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respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la suma de 3.991 lei, 
reprezentând TVA. 

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

suplimentar prin Decizia de impunere nr. ............., înregistrat� la AIF sub nr. 
............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� ............. avea dreptul la deducerea 
TVA aferent� achizi�iei de bunuri în sum� de ………… lei, în condi�iile în care 
nu face dovada c� bunurile achizi�ionate sunt destinate opera�iunilor taxabile 
ale firmei. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control fiscal au constatat 

c�, în perioada 01.01.2008-31.12.2009, societatea a dedus TVA în sum� de ………. 
lei, aferent� achizi�iei de bunuri în sum� de ……… lei care nu sunt aferente 
veniturilor impozabile. 

Societatea sus�ine c� aceast� constatare este total gre�it�, întrucât 
materialele respective (cutii carton, saci polietilen�, ma�in� vidat etc.) au fost folosite 
în activitatea de produc�ie a societ��ii (conservare, ambalare �i transport la punctele 
de desfacere a ca�cavalului), procesând în aceast� perioad� cantitatea de aproximativ 
…………. litri lapte. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, unde se 

precizeaz�: 
 

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 prevederi legale se re�ine c� persoana impozabil� are dreptul de a 

deduce TVA aferent� achizi�iilor numai dac� acele bunuri sunt destinate în folosul 
opera�iunilor sale taxabile. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma verific�rii 
efectuate, organele fiscale au constatat c� societatea a dedus TVA aferent� achizi�iei 
de bunuri care nu sunt destinate a fi utilizate în folosul activit��ii desf��urate. 

Societatea sus�ine c� bunurile respective au fost folosite în activitatea de 
produc�ie a societ��ii (conservare, ambalare �i transport la punctele de desfacere a 
ca�cavalului), procesând în aceast� perioad� cantitatea de aproximativ …………… 
litri lapte. 
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Analizând documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, a�a dup� cum 
reiese din anexa nr. 7 la RIF, în perioada 2007-2009, societatea a achizi�ionat saci 
polietilen�, ambalaje, piese, bazine inox, ma�ini vidat în sum� de ……….. lei �i TVA 
în sum� de ………. lei. 

Societatea nu anexeaz� documente din care s� rezulte c� bunurile 
achizi�ionate sunt in interesul firmei, repectiv bonuri de consum �i alte documente 
care s� demonstreze necesitatea utiliz�rii acestora, conform normelor de consum �i a 
produc�iei realizate �i, din care s� rezulte care sunt bunurile utilizate pentru produc�ie, 
deci c� bunurile respective se reg�sesc în costul produselor finite ob�inute. 

 
• Referitor la termenul de „cost de produc�ie”, sunt alicabile prevederile pct. 55 
�i pct. 127 din Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1752 din 17 noiembrie 
2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, 
unde se precizeaz� c�: 

 
“SEC�IUNEA 7 
[…] 
55. - (1) Costul de produc�ie al unui bun cuprinde costul de achizi�ie a 

materiilor prime �i materialelor consumabile �i cheltuielile de produc�ie direct 
atribuibile bunului. 

(2) Costul de produc�ie sau de prelucrare al stocurilor, precum �i 
costul de produc�ie al imobiliz�rilor cuprind cheltuielile directe aferente 
produc�iei, �i anume: materiale directe, energie consumat� în scopuri 
tehnologice, manoper� direct� �i alte cheltuieli directe de produc�ie, precum �i 
cota cheltuielilor indirecte de produc�ie alocat� în mod ra�ional ca fiind legat� 
de fabrica�ia acestora. 

[…] 
 
Costul stocurilor 
 
127. - (1) Costul stocurilor trebuie s� cuprind� toate costurile aferente 

achizi�iei �i prelucr�rii, precum �i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile 
în forma �i în locul în care se g�sesc. 

(2) Costul de produc�ie sau de prelucrare al stocurilor, precum �i 
costul de produc�ie al imobiliz�rilor cuprind cheltuielile directe aferente 
produc�iei, �i anume: materiale directe, energie consumat� în scopuri 
tehnologice, manoper� direct� �i alte cheltuieli directe de produc�ie, precum �i 
cota cheltuielilor indirecte de produc�ie alocat� în mod ra�ional ca fiind legat� 
de fabrica�ia acestora. 

[…]”. 
 
Conform acestor prevederi legale, în costul de produc�ie al stocurilor se 

cuprind toate acele cheltuieli aferente achizi�iei �i prelucr�rii, care se fac pentru 
ob�inerea produselor finite, respectiv materiale directe, energie consumat� în scopuri 
tehnologice, manoper� direct� �i alte cheltuieli directe de produc�ie etc. 
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Rezult� c� pentru a-�i putea exercita dreptul de deducere a TVA aferent� 
achizi�iilor efectuate, societatea trebuie s� fac� dovada cu documente c� acele bunuri 
au fost utilizate la ob�inerea produselor finite, în cazul de fa�� a ca�cavalului. 

Petenta nu anexeaz� bonuri de consum �i alte documente din care s� rezulte 
c� acele bunuri au fost utilizate efectiv în procesul de produc�ie. 

Faptul c� societatea a înregistrat achizi�ia bunurilor în eviden�a contabil� �i 
ulterior a înregistrat pe cheltuieli aceast� achizi�ie nu este suficient pentru a 
demonstra c� bunurile au fost utilizate în activitatea de prduc�ie a firmei, deci c� acele 
cheltuieli se reflect� în produsele ob�inute. 

  
Facem �i precizarea c�, în Referatul nr. ………… privind propunerile de 

solu�ionare a contesta�iei, organele de inspec�ie fiscal� fac precizarea urm�toare: 
“Men�ion�m c� organele de inspec�ie fiscal� au acordat drept de deducere 

cheltuielilor cu piesele de schimb, ambalaje în raport cu veniturile ob�inute […].” 
Rezult� c� organele de inspec�ie fiscal� au acordat dreptul la deducerea unei 

p�r�i din TVA aferent� cheltuielilor, �i anume pentru TVA care este aferent� 
bunuirilor care au fost destinate activit��ii desf��urate. Suma stabilit� suplimentar 
reprezint� diferen�a de TVA aferent� cheltuielilor care nu au justificare, respectiv 
care nu sunt aferente opera�iunilor taxabile ale firmei. 

 
Având în vedere prevederile legale �i elementele prezentate la acest cap�t 

de cerere �i �inând cont de faptul c� societatea nu face dovada c� acele achizi�ii sunt 
aferente produselor ob�inute, rezult� c� în mod legal organele fiscale au stabilit c� 
societatea nu are dreptul la deducerea TVA în sum� de ……….. lei pe motiv c� nu 
au fost efecuate în interesul opera�iunilor taxabile ale firmei, drept pentru care 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la 
aceast� sum�. 

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

suplimentar prin Decizia de impunere nr. ............., înregistrat� la AIF sub nr. 
............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� ............. avea dreptul la deducerea 
TVA aferent� achizi�iilor de combustibil, în condi�iile în care nu face dovada c� 
acesta este destinat opera�iunilor taxabile ale firmei. 

 
În fapt, în urma verific�rii perioadei 01.01.2007-31.12.2009, organele 

fiscale au constatat c� societatea a dedus TVA aferent� achizi�iilor de combustibil, 
respectiv  motorin� �i benzin�, pentru care nu face dovada c� acesta este destinat 
opera�iunilor taxabile. Organele fiscale au constatat c� aceasta de�ine în patrimoniu 
urm�toarele mijloace fixe: 

- 13 autospeciale, ce consum� motorin�; 
- 6 utilaje (tafuri, ifroane, buldozere, tractoare), ce consum� motorin�; 
- motopompa de vidanjare, ce consum� benzin�; 
- un generator pentru furnizare energie electric�, ce consum� benzin�; 
- 5 drujbe, ce consum� benzin�. 
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Organele de inspec�ie fiscal� au calculat un consum stas, estimat pe baza 
consumurilor, �i au constatat c� societatea a dedus nejustificat TVA în sum� de 
…………. lei, aferent� cheltuielilor nejustificate cu benzina în perioada 01.01.2007-
31.12.2009, astfel: 

- în anul 2007, TVA în sum� de …….. lei; 
- în anul 2008, TVA în sum� de ……… lei; 
- în anul 2009, TVA în sum� de ……….. 

 
Preciz�m c�, din suma de ……… lei, repezentând TVA, neadmis� la 

deducere de organele de inspec�ie fiscal�, aferent� achizi�iilor de combustibil, 
societatea contest� suma de ………… lei. 

Societatea sus�ine c�, în urma reanaliz�rii consumului de carburan�i, a 
întocmit referatul pe care îl anexeaz� la contesta�ia formulat�, privind consumul de 
carburan�i (benzin�) din perioada ianuarie 2007-decembrie 2009, în care precizeaz� 
c�: 

- generatorul electric, a consumat pentru perioada 2007-2009 cantitatea de 
………… litri benzin�, dup� cum urmeaz�: 

anul 2007 – 365 zile x 20 ore/zi x 5 litri/or� = ………. litri 
anul 2008 – 365 zile x 20 ore/zi x 5 litri/or� = ……… litri 
anul 2009 – 365 zile x 20 ore/zi x 5 litri/or� = ………. litri 

- motopompa de vidanjare a zerului �i reziduurilor – 365 zile x 15 ore/zi x 5 
litri/or� x 3 ani = ……… litri x 3 ani = …….. litri 

- drujbe = 5 buc x 260 zile x 8 ore x 2,5 litri/or� x 3 ani = …….. litri x 3 ani = 
……. litri 

- buldozer = 1 buc x 260 zile x 8 ore/zi x 9 litri/or� x 3 ani = ………… litri. 
Rezult� un total consum benzin� pentru perioada 01.01.2007-31.12.2009 de 

.......... lei (……… litri x 3,90 lei/litru = ……… lei din care TVA de ……… lei). 
Contestatoarea men�ioneaz� faptul c� benzina cu generatorul electric �i 

motopompele respective, din perioada 01.01.2007-31.12.2009, a fost folosit� la 
prelucrarea, depozitarea �i conservarea cantit��ii de aproximativ ………….. litri 
lapte, conform datelor din eviden�a contabil� a societ��ii, iar buldozerul a fost folosit 
în activitatea de construire �i amenajare a c�ilor de acces c�tre parchetul de 
exploatare a materialului lemnos din diverse localit��i. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, unde se 
precizeaz�: 

 
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: 



                                                                                
 

Pagina: 15 

a) opera�iuni taxabile; 
[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� un contribuabil are dreptul de a 

deduce TVA aferent� achizi�iilor numai dac� acele bunuri sunt destinate în folosul 
opera�iunilor sale taxabile. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma verific�rii 
efectuate, organele fiscale au constatat c� societatea a dedus TVA aferent� achizi�iei 
de combustibil, dar în cuantum cu mult mai mare decât cea aferent� consumului de 
combustibil efectiv utilizat pentru activitatea desf��urat�. 

Dup� cum rezult� din raportul de inspec�ie fiscal�,  TVA a fost stabilit� de 
organele de inspec�ie fiscal� pe baza unui consum stas, având la baz� o serie de 
referate întocmite de c�tre contribuabil în timpul desf��ur�rii inspec�iei fiscale. 

 
Analizând aceste referate existente la dosarul contesta�iei, rezult�, spre 

exemplu, c� societatea a declarat c� de�ine 5 drujbe care au func�ionat 3 ani, iar 
consumul pe an pentru o drujb� era de 290 zile x 10 litri/zi = …….. litri/an.  

Rezult� c� pentru cele 5 drujbe consumul total era de …….. litri/an x 5 buc 
x 3 ani = ………. litri. 

În contesta�ia formulat�, societatea declar� c�, în situa�ia celor 5 drujbe care 
au func�ionat 3 ani, consumul pentru o drujb� era de 260 zile x 8 ore/zi x 2,5 litri = 
………. litri/an �i c� pentru cele 5 drujbe consumul total era de ……… litri x 5 buc x 
3 ani = ………. litri. 

F�când o compara�ie între cele dou� calcule efectuate rezult� o contradic�ie 
în afirma�iile societ��ii. Pe de o parte, la controlul efectuat, în explica�iile date, 
aceasta afirm� c� o drujb� func�ioneaz� 290 zile �i consum� 10 litri benzin�/zi, iar pe 
de alt� parte, în a contesta�ia formulat�, sus�ine c� o drujb� a func�ionat doar 260 zile 
(cu 30 zile mai pu�in pe an) �i consum� 2,5 litri x 8 ore = …… litri benzin�/zi. 

În concluzie, petenta se contrazice atât asupra num�rului de zile în care 
a utilizat drujbele (290 zile, repectiv 260 zile), cât �i a consumului de benzin� a 
acestora (10 litri/zi, respectiv 20 litri/zi, deci dublu), consumul rezultat în urma 
calculului fiind dublat prin cea de a doua declara�ie. 

 
De asemenea, societatea a declarat c� de�ine o motopomp� care a func�ionat 

3 ani, iar consumul pe an era de 340 zile x 4 litri/or� x 7 ore = ……….. litri/an.  
Rezult� c� pentru cei 3 ani consumul total era de ………. litri/an x 3 ani = 

…………. litri. 
În contesta�ia formulat�, societatea declar� c� pentru motopompa care a 

func�ionat 3 ani, consumul era de 365 zile x 15 ore/zi x 5 litri = ……….. litri/an, iar 
consumul total era de ……… litri x 3 ani = ………. litri. 

F�când o compara�ie între cele dou� calcule efectuate rezult� o contradic�ie 
în afirma�iile societ��ii. Pe de o parte, la controlul efectuat, în explica�iile date, 
aceasta afirm� c� motopompa a fost utilizat� 340 zile, consum� 4 litri/or� �i 
func�ioneaz� 7 ore/zi, iar prin contesta�ia formulat�, sus�ine c� aceasta a func�ionat 
365 zile, consum� 5 litri/or� �i func�ioneaz� 15 ore/zi. 
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În concluzie, petenta se contrazice atât asupra num�rului de zile în care 
a utilizat motopomoa (340 zile, repectiv 365 zile, deci tot anul), asupra 
consumului de benzin� a acesteia (28 litri/zi, respectiv 75 litri/zi, deci triplu), 
asupra consumului mediu/or�, cât �i asupra num�rului de ore de utilizare (7 
ore/zi, respctiv 15 ore/zi), consumul rezultat în urma calculului fiind triplat prin 
cea de a doua declara�ie. 

 
De asemenea, societatea a declarat c� de�ine un generator care a func�ionat 

3 ani, iar consumul pe an era de 250 zile x 4 litri/or� x 18 ore = ……… litri/an.  
Rezult� c� pentru cei 3 ani consumul total era de 18.000 litri/an x 3 ani = 

……… litri. 
În contesta�ia formulat�, societatea declar� c� pentru generatorul care a 

func�ionat 3 ani, consumul era de 365 zile x 20 ore/zi x 5 litri = 36.500 litri/an, 
consumul total fiind de ………. litri x 3 ani = ………..litri. 

F�când o compara�ie între cele dou� calcule efectuate, rezult� o contradic�ie 
în afirma�iile societ��ii. Pe de o parte, la controlul efectuat, în explica�iile date, 
aceasta afirm� c� generatorul a fost utilizat 250 zile, consum� 4 litri/or� �i 
func�ioneaz� 18 ore/zi, iar prin contesta�ia formulat�, sus�ine c� aceasta a func�ionat 
365 zile, consum� 5 litri/or� �i a func�ionat 20 ore/zi. 

În concluzie, petenta se contrazice atât asupra num�rului de zile în care 
a utilizat generatorul (250 zile, repectiv 365 zile, deci tot anul), asupra 
consumului de benzin� a acestuia (72 litri/zi, respectiv 100 litri/zi), asupra 
consumului mediu/or�, cât �i asupra num�rului de ore de utilizare (18 ore/zi, 
respectiv 20 ore/zi), consumul final rezultat în urma celui de al doilea calcul 
fiind dublat sau chiar triplat. 

 
În contesta�ia formulat�, societatea mai face referire �i la un buldozer pe 

care l-ar de�ine �i despre care sus�ine c� ar fi fost folosit în scopul activit��ii 
desf��urate, dar nici la controlul efectuat �i nici prin contesta�ia formulat� nu 
demonstreaz� cu documente c� a consumat combustibilul în scopul opera�iunilor 
taxabile ale firmei. 

  
Analizând elementele mai sus prezentate, rezult� c� societatea se contrazice 

în declara�ii, prin contesta�ie aceasta sus�inând un consum cu mult mai mare, dublu 
sau chiar triplu decât cel declarat ini�ial. 

De asemenea, prin declara�ia dat� în timpul controlului, administratorul 
societ��ii declar� c�: 

„am pus la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal� toate documentele �i 
informa�iile solicitate pentru desf��urarea inspec�iei fiscale �i r�spund de 
exactitatea, realitatea �i legalitatea acestora”. 

Din documentele existente la dosarul cazuzei, rezult� c� organele fiscale au 
acordat dreptul la deducerea TVA aferent� unui consum de ……… litri benzin�, dar 
pe baza unui consum stas, estimat pe baza consumurilor. 
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• Conform prevederilor art. 67 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, în situa�ia în care organul fiscal nu poate determina care este 
m�rimea bazei de impunere, acesta are dreptul de a o estima: 

 
ART. 67 
“Estimarea bazei de impunere 
(1) Dac� organul fiscal nu poate determina m�rimea bazei de 

impunere, acesta trebuie s� o estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate 
datele �i documentele care au relevan�� pentru estimare. Estimarea const� în 
identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situa�iei de fapt 
fiscale. 

(2) În situa�iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept��ite 
s� estimeze baza de impunere, acestea vor avea în vedere pre�ul de pia�� al 
tranzac�iei sau bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal”. 

 
De asemenea, contribuabilul are obliga�ia de a da toate informa�iile 

necesare �i s� prezinte toate documentele pentru stabilirea situa�iei de fapt fiscale, a�a 
cum prevede �i art. 106 din actul normativ mai sus prezentat: 

 
ART. 106 
“Obliga�ia de colaborare a contribuabilului 
(1) Contribuabilul are obliga�ia s� colaboreze la constatarea st�rilor de 

fapt fiscale. Acesta este obligat s� dea informa�ii, s� prezinte la locul de 
desf��urare a inspec�iei fiscale toate documentele, precum �i orice alte date 
necesare clarific�rii situa�iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal”. 

 
Din documentele existente la doarul cauzei rezult� c� societatea a prezentat 

organelor de inspec�ie fiscal� o serie de explica�ii în scris, în baza c�rora s-a stabilit 
care este consumul de carburant al utilajelor folosite. 

 
A�a dup� cum rezult� din prevederile art. 145 din Codul fiscal, persoana 

impozabil� are dreptul la deducerea TVA aferent� achizi�iilor, în cazul de fa�� 
aferent� achizi�iilor de carburant, dac� bunurile respective sunt utilizate în scopul 
opera�iunilor taxabile ale firmei. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� societatea a dedus 

TVA a aferent� carburantului achizi�ionat, f�r� îns� a face dovada cu documente c� 
respectivul a fost utilizat pentru interesul firmei.  

Organele fiscale au �inut cont la acordarea dreptului de deducere a TVA 
având la baz� referatele scrise de contribuabil. 

Societatea nu prezint� alte documente, cum ar fi bonuri de consum �i alte 
documente (rapoarte de produc�ie, calcula�ie de costuri, norme de consum etc.) din 
care s� rezulte c� a folosit carburantul în procesul de produc�ie, consumul pentru 
fiecare ma�in� sau utilaj în func�ie de produc�ia ob�inut� în fiecare perioad� în parte, 
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din care s� rezulte care sunt bunurile utilizate la fiecare produc�ie, deci c� bunurile 
respective se reg�sesc în costul produselor finite ob�inute. 

 
• Referitor la termenul de „cost de produc�ie”, sunt alicabile prevederile pct. 55 
�i pct. 127 din Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1752 din 17 noiembrie 
2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, 
unde se precizeaz� c�: 

 
“SEC�IUNEA 7 
[…] 
55. - (1) Costul de produc�ie al unui bun cuprinde costul de achizi�ie a 

materiilor prime �i materialelor consumabile �i cheltuielile de produc�ie direct 
atribuibile bunului. 

(2) Costul de produc�ie sau de prelucrare al stocurilor, precum �i 
costul de produc�ie al imobiliz�rilor cuprind cheltuielile directe aferente 
produc�iei, �i anume: materiale directe, energie consumat� în scopuri 
tehnologice, manoper� direct� �i alte cheltuieli directe de produc�ie, precum �i 
cota cheltuielilor indirecte de produc�ie alocat� în mod ra�ional ca fiind legat� 
de fabrica�ia acestora. 

[…] 
 
Costul stocurilor 
 
127. - (1) Costul stocurilor trebuie s� cuprind� toate costurile aferente 

achizi�iei �i prelucr�rii, precum �i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile 
în forma �i în locul în care se g�sesc. 

(2) Costul de produc�ie sau de prelucrare al stocurilor, precum �i 
costul de produc�ie al imobiliz�rilor cuprind cheltuielile directe aferente 
produc�iei, �i anume: materiale directe, energie consumat� în scopuri 
tehnologice, manoper� direct� �i alte cheltuieli directe de produc�ie, precum �i 
cota cheltuielilor indirecte de produc�ie alocat� în mod ra�ional ca fiind legat� 
de fabrica�ia acestora. 

[…]”. 
 
Conform acestor prevederi legale, în costul de produc�ie al stocurilor se 

cuprind toate acele cheltuieli aferente achizi�iei �i prelucr�rii, care se fac pentru 
ob�inerea produselor finite, respectiv materiale directe, energie consumat� în scopuri 
tehnologice, manoper� direct� �i alte cheltuieli directe de produc�ie etc. 

Rezult� c� pentru a-�i putea exercita dreptul de deducere a TVA aferent� 
achizi�iilor efectuate, societatea trebuie s� fac� dovada cu documente c� acele bunuri 
au fost utilizate la ob�inerea produselor finite, în cazul de fa�� a ca�cavalului. 

 
Societatea nu prezint� alte documente, cum ar fi bonuri de consum �i alte 

documente (rapoarte de produc�ie, calcula�ie de costuri, norme de consum etc.) din 
care s� rezulte c� a folosit carburantul în procesul de produc�ie, consumul pentru 
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fiecare ma�in� sau utilaj în func�ie de produc�ia ob�inut� în fiecare perioad� în parte, 
din care s� rezulte care sunt bunurile utilizate la fiecare produc�ie, deci c� bunurile 
respective se reg�sesc în costul produselor finite ob�inute. 

Faptul c� societatea a înregistrat achizi�ia bunurilor în eviden�a contabil� �i 
ulterior a înregistrat pe cheltuieli aceast� achizi�ie nu este suficient pentru a 
demonstra c� bunurile au fost utilizate în activitatea de prduc�ie a firmei, deci c� acele 
cheltuieli se reflect� în produsul ob�inut. 

Mai mult, prin declara�ia dat� la inspec�ia fiscal�, administratorul firmei 
precizeaz� c� a pus la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal� toate documentele �i 
informa�iile solicitate pentru desf��urarea inspec�iei fiscale �i c� r�spunde de 
exactitatea, realitatea �i legalitatea acestora. 

Organele fiscale au �inut cont la acordarea dreptului de deducere a TVA de 
combustibilul consumat de societate �i declarat prin referatele scrise de contribuabil. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i luând în considerare faptul 

c� societatea nu prezint� documente justificative prin care s� demonstreze c� a folosit 
carburantul în procesul de produc�ie, rezult� c� în mod legal organele fiscale nu au 
acordat dreptul de deducere TVA în sum� de ………….. lei, drept pentru care 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia fomulat� cu privire la aceast� 
sum�. 

 
4. Referitor la suma de …………. lei, reprezentând accesorii aferente 

TVA, stabilite suplimentar prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............., înregistrat� la 
Activitatea de Control Fiscal sub nr. ............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a 
dac� ............. datoreaz� aceste accesorii, în condi�iile în care, pe de o parte, 
societatea contest� par�ial debitele stabilite în sarcina sa, iar pe de alt� parte, nu 
rezult� cu claritate dac� accesoriile calculate de societate sunt aferente debitelor 
contestate sau sunt �i aferente debitelor necontestate. 

 
În fapt, prin decizia de impunere, s-au calculat pentru perioada 

26.02.2007-15.03.2010 accesorii în sum� total� de ………… lei aferente TVA 
stabilit� suplimentar în sum� de ………….. lei, întrucât aceasta nu a fost achitat� la 
scaden��. 

 
Societatea contest� accesorii în sum� de ………….. lei, astfel: 

• ………. lei – accesorii aferente TVA în sum� de …………. lei aferent� livr�rii 
de material lemnos în anul 2007; 
• ……….. lei – accesorii aferente TVA în sum� de …….. lei aferent� livr�rii de 

material lemnos în anul 2008; 
• ………. lei – accesorii aferente TVA în sum� de ………. lei aferent� achizi�iei 

de carburant; 
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• ………… lei – accesorii aferente TVA în sum� de ……….. lei aferent� 
cheltuielilor pentru care organele de control au constatat c� nu sunt aferente 
veniturilor impozabile. 

Societatea men�ioneaz� c� major�rile de întârziere au fost stabilite prin 
raportarea sumei reprezentând major�ri de întârziere la suma total� reprezentând 
TVA stabilit� de organul de control. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 115, art. 116 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 115 
“Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 

[…]”. 
 
ART. 116 
“Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� 
la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

[…] 
(5) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
  
Art. 115 �i art. 116 au devenit art. 119 �i art. 120, în urma modific�rilor 

ap�rute, p�strându-�i în esen�� con�inutul. 
 
Conform acestor prevederi legale se re�ine c�, pentru neachitarea la 

termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest 
termen major�ri de întârziere. 

Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv �i sunt în procent de 0,1%. 

Prin decizia de impunere, s-au calculat pentru perioada 26.02.2007-
15.03.2010 accesorii în sum� total� de ………….. lei aferente TVA stabilit� 
suplimentar în sum� de ……… lei, întrucât aceasta nu a fost achitat� la scaden��. 

Societatea contest� par�ial decizia de impunere. 
Petenta contest� accesorii în sum� de ………. lei, aferente TVA în sum� de 

…………. lei, astfel: 
• ………. lei – accesorii aferente TVA în sum� de ……… lei aferent� livr�rii de 

material lemnos în anul 2007; 
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• ……… lei – accesorii aferente TVA în sum� de……….lei aferent� livr�rii de 
material lemnos în anul 2008; 
• …….. lei – accesorii aferente TVA în sum� de ……….. lei aferent� achizi�iei 

de carburant; 
• ……….. lei – accesorii aferente TVA în sum� de ……… lei aferent� 

cheltuielilor pentru care organele de control au constatat c� nu sunt aferente 
veniturilor impozabile. 

 
Societatea men�ioneaz� c� major�rile de întârziere au fost stabilite prin 

raportarea sumei reprezentând major�ri de întârziere la suma total� reprezentând 
TVA stabilit� de organul de control. 

 
În ceea ce prive�te accesoriile în sum� de ……….. lei, contestate de 

societate, facem precizarea c� petenta nu prezint� un mod de calcul, pe perioade 
fiscale, �i asupra sumei datorate, din care s� rezulte cum s-a ajuns la acel cuantum. 
Societatea men�ioneaz� c� major�rile de întârziere au fost stabilite prin raportarea 
sumei reprezentând major�ri de întârziere la suma total� reprezentând TVA stabilit� 
de organul de control. 

Or accesoriile se calculeaz� pentru neachitarea la scaden�� a debitului 
datorat �i se determin� prin aplicarea unui procent asupra debitului �i pentru fiecare zi 
de întârziere. 

Prin urmare, nu rezult� cu claritate dac� accesoriile calculate de societate 
sunt aferente debitelor contestate sau sunt �i aferente debitelor necontestate.  

Având în vedere faptul c� atât debitul contestat, cât �i cel necontestat sunt 
datorate �i nu au fost achitate la scaden�� �i �inând cont �i de principiul de drept 
„accesorium sequitur principale” – accesoriul urmeaz� principalul, urmeaz� a 
se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la accesoriile în 
sum� de ………… lei aferente TVA. 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
se: 

DECIDE: 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de ............. 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............., înregistrat� la Activitatea de control fiscal 
sub nr. ............., privind suma de ............., reprezentând: 

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

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

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

 


