
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC SRL, 
  înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

sub nr.  
 

 
  
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr., în sum� total� de lei din care:  
lei taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare,  lei taxa pe valoare ad�ugat� suplimentar� 
�i r�mas� de plat� �i lei accesorii aferente diferen�ei de tax� pe valoare ad�ugat�. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din O.G.nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  
 Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinte dispozi�iile art.209 (1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, este legal învestit s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat�, SC SRL nu este de acord cu rezultatele inspec�iei fiscale din 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. �i Deciziei de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.,  invocând urm�toarele motive: 
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� suma de lei, ‘’TVA stabilit� suplimentar în sarcina unit��ii 
noastre pentru un num�r de 7 facturi, prin care s-au primit �i înregistrat diferite cantit��i de 
motorin� de la SC SRL din ,  având certificat de înmatriculare la R.C. J �i cod fiscal R, din 
perioada mai-august 2006, al c�ror TVA a fost considerat, de c�tre organul de control, ca 
nedeductibil din punct de vedere fiscal’’. 
 
 Contestatoare precizeaz� faptul c�, organul de control face referire la art.155 alin (5) �i 
art.146 alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum �i faptul c� în urma controlului 
încruci�at, organele de inspec�ie fiscal� de la Bucure�ti nu au identificat emitentul facturilor, 
acesta fiind inclus pe lista contribuabililor inactivi, consider� c� „aceasta fiind dou� aspecte 
diferite pentru care noi nu ne facem r�spunz�tori”. 
 De asemenea, mai sus�ine c� „la pagina a-5-a alin.1 �i 2 al Raportului de inspec�ie fiscal�, 
organele de inspec�ie fiscal� fac referire la art.146 alin. 1 �i art.155 alin. 5 din Legea nr.571/2003 
A” a c�ror prevederi consider� c� le-a înc�lcat, de�i facturile erau completate cu datele cerute de 
lege la data expedierii m�rfii. Totodat�, contestatoarea precizeaz� c�, la aliniatul urm�tor se 
men�ioneaz� c� ”datorit� faptului c� furnizorul nu au fost g�sit la sediul declarat …organul de 
inspec�ie fiscal� consider� c� facturile men�ionate nu întrunesc calitatea de document justificativ, 
astfel c� TVA în suma de  lei este neductibil�”.  
 De asemenea, precizeaz� „c� una prev�d articolele pretinse c� ar fi înc�lcate �i altul este 
motivul pentru care TVA –ul de pe facturi este considerat nedeductibil”.  
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 SC  SRL sus�ine c� „organul de control nu a �inut seama de buna noastr� credin�� în 
gestionarea produselor livrate, în sensul c� livrarea s-a f�cut pe baza unui contract semnat de 
cele dou� p�r�i, c� decontarea s-a f�cut prin b�nci �i c� s-a eviden�iat în mod corect suma 
reprezentând TVA-ul colectat. Deci cel pu�in la data livr�rii furnizorul a existat ceea ce a fost 
confirmat �i de DNA”.  
 Contestatoarea sus�ine c�, dac� o societate comercial� î�i înceteaz� activitatea sau 
dispare, „nu �ine de posibilit��ile nim�nui de anticipare”, aceast� prevedere nu este nic�ieri 
stipulat�, „cu atât mai mult de articolele pe care organele de control le consider� înc�lcate”. 
 
 II. Prin  Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal� nr. , organele de inspec�ie fiscal�  din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice au stabilit în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale totale în sum� 
de lei din care: lei taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare, lei taxa pe valoare 
ad�ugat� suplimentar� �i r�mas� de plat� �i lei accesorii aferente diferen�ei de tax� pe 
valoare ad�ugat� . 
 
 Verificarea s-a efectuat ca urmare a considerentelor Deciziei nr. emis� de Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii pentru reverificarea aceluia�i 
tip de impozit �i pentru acea�i perioad�.  
 Prin Decizia nr. emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, s-a desfiin�at Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�  nr. având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr. emis de organele de inspec�ie 
fiscal� ale Activit��ii de inspec�ie fiscal�. 
  
 A�a cum este precizat în cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� nr. societatea a solicitat 
rambursarea sodului sumei negative a taxei pe valoare ad�ugat� aferent� lunii mai 2007, în 
sum� de  lei, perioada supus� inspec�iei fiscale este 01.05.2006 – 31.08.2006. 
 
 Urmarea reverific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a 
înregistrat taxa pe valoare ad�ugat� de dedus aferent� facturilor fiscale emise de SC SRL în 
sum� total� de lei, reprezentând motorin� euro 3, astfel: 
 - factura fiscal� seria nr. în sum� total� de lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de lei; 
 - factura fiscal� seria nr. în sum� total� de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de  lei; 
 - factura fiscal� seria nr. în sum� total� de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de lei; 
 - factura fiscal� seria nr. în sum� total� de lei  din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de lei; 
 - factura fiscal� seria nr. în sum� total� de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de lei; 
 - factura fiscal� seria nr. în sum� total� de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de  lei; 
 - factura fiscal� seria nr. în sum� total� de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de lei; 
  
 Prin adresa nr. emis� de Serviciul Inspec�ie Fiscal� din cadrul Activitat��ii de Inspec�ie 
Fiscal� – D.G.F.P., s-a solicitat D.G.F.P. Bucure�ti, Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, Serviciul 
Inspec�ie Fiscal� nr.4, efectuarea unui control încruci�at la SC SRL în vederea verific�rii realit��ii 
�i legalit��ii facturilor emise, având în vedere c� la prima inspec�ia fiscal� facturile au fost 
prezentate organelor de inspec�ie fiscal� în copie, precum �i faptul c� furnizorul era cercetat de 
DNA.  
 Prin adresa nr. emis� de D.G.F.P. Bucure�ti, Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, Serviciul 
Inspec�ie Fiscal� nr.4, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Pubilce sub nr., precizeaz� 



faptul c�  „SC SRL, CUI nu a putut fi contactat� în vederea efectu�rii controlului, drept pentru 
care a fost propus� spre a fi inclus� în Lista contribuabililor inactivi”. 
 
 Având în vedere cele de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� consider� c� facturile 
men�ionate nu întrunesc calitatea de document justificativ, astfel c� nu au acceptat 
deductibilitatea taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei.  Organele de inspec�ie fiscal� invoc� 
prevederile art.146, alin.(1), lit.a) �i art.155, alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, constatând c� au fost înc�lcate prevederile art.146, 
alin.(1), lit.a) din legea sus men�ionat�. 
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, la data de 30.06.2008 datoreaz� taxa pe 
valoare ad�ugat� de plat� în sum� de lei. Pentru suma de lei considerat� ca nedeductibil�, au 
calculat major�ri de întârziere pân� la data de 08.08.2007 în sum� de lei conform prevederilor 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în 
perioada verificat� se re�in urm�toarele: 
 
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice  prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este investita sa se pronunte daca societatea are drept 
de deducere a taxei pe valoarea adaugat� înscris� în facturi fiscale considerate de 
organele de inspec�ie fiscal� ca neândeplinind calitatea de documente justificative, în 
condi�iile în care nu s-a efectuat o analiz� temeinic� a facturilor în spe��, în ceea ce 
prive�te modul de completare a acestora cu datele obligatorii, prev�zute de reglement�rile 
în vigoare. 
  
 În fapt, inspec�ia fiscal� par�ial� s-a efectuat în baza Deciziei nr. emis� de c�tre Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice– Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, pentru reverificarea aceluia�i tip 
de impozit �i pentru acea�i perioad�, conform considerentelor din decizia de solu�ionare a 
contesta�iei nr. �i prevederilor legale aplicabile spe�ei.   
 Prin Decizia nr. emis� de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul D.G.F.P. s-a 
desfiin�at Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr., având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr. emise de organele de inspec�ie fiscal� 
ale Activit��ii de inspec�ie fiscal� - D.G.F.P. . 
   
 În cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� nr., organele de inspec�ie fiscal� arat� c�, 
societatea a solicitat prin decontul de TVA rambursarea sodului sumei negative a taxei pe 
valoare ad�ugat� aferent� lunii mai 2007, în sum� de  lei, decont înregistrat la A.F.P. sub nr. �i la 
D.G.F.P.  – Activitatea de control fiscal sub nr. . 
 Perioada supus� inspec�iei fiscale este 01.05.2006 – 31.08.2006. 
 
 Urmarea reverific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în perioada 
mai 2006 – august 2006, contestatoarea a înregistrat taxa pe valoare ad�ugat� de dedus 
aferent� facturilor fiscale emise de SC SRL în sum� total� de lei, din care taxa pe valoare 
ad�ugat� în sum� de lei, reprezentând motorin� euro 3, astfel: 
 - factura fiscal� seria nr. în sum� total� de  lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de  lei; 
 - factura fiscal� seria nr.în sum� total� de  lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de  lei; 
 - factura fiscal� seria  nr. în sum� total� de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de lei; 
 - factura fiscal� seria  nr. în sum� total� de lei  din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de lei; 



 - factura fiscal� seria nr. în sum� total� de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de lei; 
 - factura fiscal� seria nr. în sum� total� de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de  lei; 
 - factura fiscal� seria  nr. în sum� total� de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de  lei; 
  
 Prin adresa nr. emis� de Serviciul Inspec�ie Fiscal� I din cadrul Activit��ii de Inspec�ie 
Fiscal� - D.G.F.P., s-a solicitat D.G.F.P., Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, Serviciul Inspec�ie 
Fiscal� nr.4, efectuarea unui control încruci�at la SC SRL în vederea verific�rii realit��ii �i 
legalit��ii facturilor emise, având în vedere c� la prima inspec�ie fiscal� facturile au fost 
prezentate organelor de inspec�ie fiscal� în copie, precum �i faptul c� furnizorul era cercetat de 
DNA.  
 Prin adresa nr. emis� de D.G.F.P. i, Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, Serviciul Inspec�ie 
Fiscal� nr.4, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Pubilce sub nr. se precizeaz� faptul c�, 
„SC SRL, CUI  nu a putut fi contactat� în vederea efectu�rii controlului, drept pentru care a fost 
propus� spre a fi inclus� în Lista contribuabililor inactivi”. 
 
 Având în vedere cele de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� consider� c� facturile 
men�ionate nu întrunesc calitatea de document justificativ, astfel c� nu au acceptat 
deductibilitatea taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de 92.860 lei.  Organele de inspec�ie fiscal� 
invoc� prevederile art.146, alin.(1), lit.a) �i art.155, alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, constatând c� au fost înc�lcate prevederile 
art.146, alin.(1), lit.a) din legea sus men�ionat�. 
  
 
  
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, la data de 30.06.2008 datoreaz� taxa pe 
valoare ad�ugat� de plat� în sum� de  lei. Pentru suma de lei considerat� ca nedeductibil�, au 
calculat major�ri de întârziere pân� la data de 08.08.2007 în sum� de lei, conform prevederilor 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. În cuprinsul  Deciziei de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal� nr. la „Temeiul de drept” invoc� eronat pentru calcului accesoriilor 
prevederile art.102, alin.(9) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 

În drept, sunt aplicabile prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
ART.146 
„(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
 a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o 
factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art.155 alin (5);” 
 
ART.155 
„(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura în mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, dup� caz, ale 
persoanei impozabile care emite factura; 



    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale reprezentantului 
fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal, dac� acesta din urma este persoana obligat� la plata taxei; 
    e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale cump�r�torului 
de bunuri sau servicii, dup� caz; 
    […] .’’ 
 
 Având în vedere prevederile legale precizate mai sus, se re�ine c� pentru exercitarea 
dreptului de deducere a taxei pe valoare ad�ugat� SC SRL are obliga�ia s� justifice dreptul de 
deducere cu factur� fiscal� întocmit� potrivit prevederilor art.155, alin.(5) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Din analiza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. care a stat la baza emiterii Deciziei de 
impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr., 
rezult� c� organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat societ��ii dreptul de deducere a taxei pe 
valoare ad�ugat� înscris� în facturile fiscale emise de c�tre SC  SRL din, pe considerentul c� 
aceste facturi fiscale nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, invocând astfel înc�lcarea 
prevederilor art.146, alin (1), lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, întrucât, urmare a solicit�rii D.G.F.P., Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
privind efectuarea unui control  încruci�at la domiciliul fiscal al furnizorului, s-a constatat c� 
acesta nu a putut fi contactat în vederea efectu�rii verific�rii, drept pentru care a fost propus� 
spre a fi inclus� în Lista contribuabililor inactivi. Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� în 
cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal� �i faptul c� aceast� societate este cercetat� de DNA înc� 
din anul 2006 în dosarul.  
 Or, în atare situa�ie, de�i, organele de inspec�ie fiscal� au invocat nerespectarea 
prevederilor art.146, alin.(1), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, m�sura de neacordare a dreptului de deducere pentru opera�iunile 
efectuate, pe motiv c�, furnizorul nu a fost g�sit la sediul declarat (adresa), nu poate fi re�inut�, 
în condi�iile în care nu s-a procedat la o analiz� temeinic� a facturilor în cauz� (acestea nefiind 
anexate la dosarul contesta�iei), neprecizând concret care din informa�iile prev�zute la art.155, 
alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, nu 
sunt înscrise în facturile emise de furnizor, pentru care acestea nu pot dobândi calitatea de 
document justificativ, în raport cu prevederile legale ale actului normativ invocat, argumentând în 
raportul de inspec�ie fiscal�, doar faptul c� furnizorul nu a putut fi g�sit la sediul declarat 
(adresa). 
 De asemenea, se re�ine c�, din rapotrul de inspec�ie fiscal� în cauz�, nu rezult� c� au fost 
efectuate verific�ri pentru a se stabili dac� m�rfurile au fost recep�ionate �i înregistrate efectiv în 
gestiunea contestatoarei, dac� urmare comercializ�rii acestor produse, pentru veniturile ob�inute, 
a fost colectat� taxa pe valoare ad�ugat� aferent�. 
    
 De precizat este �i faptul c�, în cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� nr., organele de 
inspec�ie fiscal� arat� c� au stabilit major�ri de întârziere conform prevederilor O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, f�r� a se 
men�iona articolul în baza c�ruia au fost calculate acestea, iar în Decizia de impunere privind 
obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.  la „Temeiul de 
drept” invoc� eronat, pentru calcului accesoriilor, prevederile art.102, alin.(9) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Articolul 102 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se refer� la „Durata efectuarii inspectiei fiscale”, iar alin.9  
al acestui articol nu exist�. 

 
Luând în considerare cele ar�tate mai sus, pe cale de consecin��, urmeaz� a se face 

aplicarea prevederilor art.216 „Solu�ii asupra contesta�iei”, alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, conform c�ruia: 
 



“(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care 
urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare “, 
  
  astfel c�, se va desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. emis� de Serviciul de Inspec�ie Fiscal� I din cadrul Activit��ii 
de Inspec�ie Fiscal�, pentru suma total� de lei, din care: lei taxa pe valoare ad�ugat� respins� la 
rambursare, lei taxa pe valoare ad�ugat� suplimentar� �i r�mas� de plat� �i lei accesorii aferente 
diferen�ei de tax� pe valoare ad�ugat�, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� 
de inspec�ie s� efectueze o nou� verificare, luând în considerare cele re�inute prin prezenta, 
pentru aceia�i perioad� �i acela�i tip de impozit, iar, în func�ie de cele constatate s� emit� o nou� 
decizie de impunere.      
  
  În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere prevederile pct.12.7 �i 
12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, care 
precizeaz�: 
 12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contesta�iei pentru 
care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
 
  12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de solu�ionare, 
nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din actul desfiin�at, acesta 
putând fi contestat potrivit legii.” 
 
 Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza art.146, alin.(1), lit.a) �i art.155, alin. 
(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 216, 
alin (3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pct.12.7 �i pct.12.8 din Ordinul nr. 519/ 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, 
republicat� se: 

 
 

D E C I D E  
 
 

 Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr.371/30.06.2008, pentru suma total� de  lei din care: lei taxa pe valoare 
ad�ugat� respins� la rambursare, lei taxa pe valoare ad�ugat� suplimentar� �i r�mas� de plat� 
�i lei accesorii aferente diferen�ei de tax� pe valoare ad�ugat�, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, printr-o alt� echip� decât cea care a efectuat verificarea, s� procedeze la o nou� 
verificare pentru aceia�i perioad� �i acela�i tip de impozit, �inând cont de cele re�inute în 
cuprinsul prezentei decizii �i prevederile legale aplicabile în spe�� în perioada verificat�, iar, în 
func�ie de cele constatate s� emit� o nou� decizie de impunere.      
 


