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D E C I Z I E nr. .. 

privind solu ionarea contesta iei formulat de S.C. X S.R.L.  
în reorganizare judiciar , in judicial reorganisation, en redressement 

  
înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr. ../26.06.2014    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 

Inspec ie Fiscal 
Contribuabili Mijlocii cu adresa nr. ./23.06.2014, înregistrat la Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. /26.06.2014, asupra 
contesta iei formulate de

  

S.C. X S.R.L.  
în reorganizare judiciar , in judicial reorganisation, en redressement 

 

cu sediul în ., jud. Arad 
CUI: ..  

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad - Activitatea de 
Inspec ie

 

Fiscal Arad sub nr. ../17.06.2014, a procedat la analizarea dosarului 
contesta iei, constatând urm toarele:

    

Societatea comercial X S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei 
de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal pentru persoane juridice nr. F-AR ./14.05.2014 i a Raportului de 
inspec ie fiscal nr. F-AR nr. ./14.05.2014 emise de Activitatea de Inspec ie 
Fiscal Arad din cadrul AJFP Arad.   

   

Referitor la cap tul de cerere privind Raportul de Inspec ie fiscal F-AR 
nr. ../14.05.2014, se re in urm toarele:

  

În drept, OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de Procedur Fiscal , 
republicat prevede:  

ART. 85            
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor si a altor sume datorate 

bugetului general consolidat 
(1) Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
ART. 86 
          Decizia de impunere 
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(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 

emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de impunere.        
(2) Pentru crean ele administrate de Ministerul Finantelor Publice prin 

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finan elor 
publice se pot stabili si alte competente pentru emiterea deciziilor de impunere ca 
urmare a inspec iei fiscale.

 

       (3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, si în cazul în care nu s-a 
emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 87.[...] 
         ART. 87          

Forma si con inutul deciziei de impunere

 

         Decizia de impunere trebuie sa îndeplineasc condi iile prev zute la art. 
43.[...]

 

coroborat cu art. 106 din HG nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal : 

ART. 106 
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale privind rezultatul inspec iei 

fiscale 
(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor 
prezenta constat rile inspec iei, din punct de vedere faptic si legal.

 

(2) Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza

 

de impunere, raportul întocmit 
va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul în care baza de impunere nu 
se modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului.

 

[...] 
            Norme metodologice: 
106.1. Rezultatul inspec iei fiscale

 

generale sau par iale va fi consemnat într-un 
raport de inspec ie fiscal .

 

106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale se vor anexa, ori de cate 
ori este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt procesele-verbale 
încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate si/sau încruci ate si orice alte 
acte. 
106.3. Raportul de inspec ie fiscala se semneaz de c tre organele de inspec ie 
fiscala, se verifica si se avizeaz de seful de serviciu. Dup aprobarea raportului 
de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscala, se va emite decizia de 
impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.

 

106.4. Modelul si con inutul raportului privind rezultatul inspec iei fiscale se 
aproba prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de

 

Administrare Fiscala.

 

Posibilitatea conferit de art. 205 i urm toarele din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicat , este reglementat astfel:

 

"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean a, precum si împotriva altor acte administrative 
fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. (...)
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(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie de 
impunere se contesta numai împreuna. 
(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) si deciziile de impunere prin care nu 
sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului general 
consolidat. 
(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit art. 
89 alin. 1, contesta ia se poate depune de orice persoana care participa la 
realizarea venitului. 
(6) Bazele de impunere constatate separat intr-o decizie referitoare la baza de 
impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. . 

Având în vedere ca raportul de inspec ie fiscal pe care petenta îl contest 
este raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei, din punct de vedere 
faptic i legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, conform 
dispozi iilor legale mai sus citate în temeiul Titlului IX din

 

Codul de procedur 
fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se 
va pronun a asupra deciziei de impunere, decizie ce a fost emis în baza raportului 
de inspec ie fiscal , în situa ia în care, în Ordinul nr. 1021 din 29 iulie 2013 
privind aprobarea modelului i con inutului formularului "Decizie de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane juridice" se precizeaz expres posibilitatea de a contesta Decizia de

 

impunere, astfel:             
În conformitate cu art. 205 i 207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, 

republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, împotriva prezentului act 
administrativ fiscal se poate formula contesta ie, care se depune, în termen de 30 
de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanc iunea dec derii.

     

La prezenta decizie de impunere se anexeaz raportul de inspec ie fiscal care, 
împreun cu anexele, con ine ....... pagini.

     

Prezenta decizie reprezint titlu de crean .

  

În condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care devine 
executoriu, aceasta fiind opozabil petentei i aceasta fiind cea care produce efecte 
fa de petent i nu raportul de inspec ie

 

fiscal în care doar sunt consemnate 
constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere privind contesta ia 
formulat de S.C. X S.R.L. împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr. F-AR 

../14.05.2014, contesta ia urmeaz a fi respins ca inadmisibil .

   

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de S.C. X S.R.L. 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice nr. F-AR ../14.05.2014 
emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, se re in 
urm toarele:
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Suma total contestat este de . lei reprezentând taxa pe valoarea 

ad ugat . 

 
Contesta ia a fost semnat i tampilat de reprezentantul legal al petentei, 

dl. ., în calitate de administrator special al S.C. x S.R.L., conform prevederilor 
art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

 

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

 

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

  

I. Petenta S.C. X S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal pentru persoane juridice nr. F-AR ./14.05.2014 i a Raportului de 
inspec ie fiscal nr. F-AR nr. ./14.05.2014 emise de Activitatea de Inspec ie 
Fiscal Arad, solicitând anularea acestora i obligarea organului fiscal la emiterea 
unei noi decizii de impunere care s cuprind impozitul TVA real datorat de 
contestatoare, iar pentru diferen a s ne admite i cererea de rambursare de TVA 
formulat . 

 

În mod eronat organul de control a anulat în întregime valoarea TVA 
deductibil în condi iile în care a constatat în cuprinsul celor dou acte emise c o 
parte din sum reprezint întradev r lucr ri de investi ie f cute în 2009 i cuprinse 
în factura seria I nr. ./31.03.2012 f r îns a fi precizat valoarea acestora i 
taxa pe valoarea ad ugat aferent .

 

Faptul c în factura în cauz au fost înscrise lucr ri de investi ii pentru 
cariera de la B reprezint , în opinia petentei, o eroare material în condi iile în 
care în spatele facturii exist i devize de lucr ri i pentru cariera P , iar actele 
contabile ce au stat la baza emiterii facturii au fost întocmite i înregistrate în 
contabilitatea societ ii, fapt care dovede te c lucr rile au fost efectuate pentru 
ambele cariere .  

De altfel, punctul de vedere al petentei este c în situa ia în care se constat 
nereguli formale sanc iunea care se impune este amenda i nu anularea sumelor. 

 

În opinia petentei, existen a lucr rilor efectuate în anul 2009 rezult din 
declara ia administratorului special al contestatoarei din acea perioad 

 

V i care 
au fost recunoscute de organul de control , motiv pentru care se impunea 

deducerea TVA astfel încât s se anuleze par ial sumele facturate i s se 
recunoasc cele real înregistrate în contabilitate.

 

O alt critic adus de petent constat rilor inspec iei fiscale o reprezint 
faptul c organul de control men ioneaz sumele înregistrate în contabilitatea 
societ ii pag. 6-10 din Raportul de control, dar de i toate aceste sume dovedesc 
rela ia contractual între X SRL i I SA, în perioada supus controlului, cu toate 
acestea NU este luat în considerare TVA-ul aferent acestor sume, care din punct 
de vedere legal este deductibil.   
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În drept î i întemeiaz solicit rile pe dispozi iile art. 205, art. 207 din OG 

nr. 92/2003, republicat i modificat . 

  
II. Societatea petent a fost reverificat urmare Deciziei nr. ./27.09.2012 

emis de Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad prin care s-a 
dispus: 

Desfiin area Deciziei de impunere nr. F-AR ./11.07.2012 privind  
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal emis de 
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad pentru suma total de . lei reprezentând 
tax pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar, urmând ca Activitatea de Inspec ie 
Fiscala din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice a jude ului Arad prin 
organele sale de specialitate, s efectueze o noua inspec ie fiscal pentru aceea i 
perioad verificat , conform actelor normative în vigoare, inând cont de aspectele 
re inute  în prezenta decizie i în conformitate cu dispozi iile art. 216 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat . 

 

Urmare reverific rii efectuate, organele fiscale au constatat c societatea 
petent , în cursul lunii martie 2012 i-a exercitat în mod eronat dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad ugat în sum de 

 

lei înscris în factura nr. 
/31.03.2012 emis de SC I SA, în condi iile în care nu poate justifica utilizarea 

în folosul opera iunilor sale taxabile a lucr rilor de amenajare care fac obiectul 
facturii, petenta înc lcând astfel prevederile art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare; astfel 
suma de 

 

lei reprezentând parte din taxa pe valoarea ad ugat de rambursat la 
30.04.2012 a fost respins la rambursare. 

 

Cu ocazia reverific rii organele de inspec ie fiscal au solicitat Agen iei 
Na ionale pentru Resurse Minerale (adresa nr. /10.09.2013) informa ii i 
documente care pot s ateste realitate amenaj rilor i serviciilor achizi ionate 

 

deschiderea unor noi fronturi de lucruri 

 

de c tre SC X S.R.L. aferent carierelor 
de piatr de la B i P, în perioada aprilie  decembrie 2010, de la S.C. I S.A. 

Conform adresei Agen iei Na ionale pentru Resurse Minerale

  

Direc ia 
General Inspec ie i Supraveghere Teritorial a Activit ilor Miniere i a 
Opera iunilor Petroliere nr. ./03.10.2013, înregistrat la Activitatea de Inspec ie 
Fiscal Arad sub nr. ./07.10.2013, rezult faptul c în eviden ele inspectoratului

 

nu se reg sesc informa ii referitoare la contracte comerciale încheiate între S.C. X 
S.R.L. i S.C. I S.A., organele de inspec ie precizând c acest fapt este confirmat 
i de dl. V, administrator special al S.C. X S.R.L. în Nota explicativ dat cu 

ocazia inspec iei fiscale. 

 

De asemenea, în vederea stabilirii st rii de fapt cu privire la situa iile de 
plat (devizele) anexate la factura seria I nr. ../31.03.2012 emis de S.C. IS.A. 
c tre S.C. X S.R.L. s-a solicitat efectuarea unui control încruci at la S.C. I S.A..  

În urma solicit rii a fost dresat Procesul verbal nr. ./13.05.2014 în care 
s-au stabilit urm toarele:
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» elementele luate în calcul (materiale consumabile, transport, utilaj etc.) la 

întocmirea situa iilor de plat (devize) nu concord cu datele înregistrate în 
eviden a contabil a S.C. I S.A. aferent aceleia i perioade. Totodat s-a constatat 
c situa iile de plat (devizele) au fost întocmite ulterior perioadei aferent c reia 
au fost încheiate, acestea fiind par ial semnate, fiind doar tampilate, aspecte 
confirmate de dl. V în Nota explicativ . 

 

» în eviden a contabil a S.C. I S.A. nu se reg sesc alocate lucr rilor 
efectuate c tre S.C. X S.R.L. consumurile materiale i celelalte elemente 
(transport, utilaj etc.) înscrise în situa iile de plat (devizele) întocmite pentru 
perioada aprilie  decembrie 2010; 

» în eviden a contabil a S.C. I S.A. se reg sesc documente justificative 
(bonuri de consum, situa ii de lucr ri, raportate de lucru, rapoarte de activitate 
utilaj, bonuri de transport, avize i autoriza ii necesare desf ur rii unor lucr ri 
etc.) care s ateste efectuarea unor lucr ri în favoarea S.C. X S.R.L., dar acestea 
nu certific realitatea datelor înscrise în situa iile de plat (devizele) care înso esc 
factura seria I nr. ./31.03.2012 emis de S.C. I S.A. c tre S.C. X S.R.L.  

Astfel, organele de inspec ie fiscal au stabilit c în situa iile de plat 
(devizele) care înso esc factura seria I nr. /31.03.2012 emis de S.C. I S.A. c tre 
S.C. X S.R.L. nu exist

 

informa iile necesare stabilirii realit ii lucr rilor i 
serviciilor facturate, acestea nefiind corelate în ceea ce prive te consumurile 
materiale i celelalte elemente (transport, utilaj etc.) avute în vedere la întocmirea 
lor, cu datele înregistrate în eviden a contabil a societ ii.  

  

Conform informa iilor furnizate de dl. V, director economic la S.C. I S.A. în 
perioada aprilie 2009 

 

aprilie 2011 i administrator special al S.C. X S.R.L. (S.C. 
I S.A. are calitatea de asociat unic) în perioada ianuarie 2010 

 

aprilie 2011, 
lucr rile de investi ii efectuate de S.C. I S.A. c tre S.C. X S.R.L. au fost cele 
finalizate în cursul anului 2009, dup acea dat toate lucr rile efectuate de S.C. I 
S.A. c tre S.C. X S.R.L. au reprezentat lucr ri i servicii efectuate pentru 
realizarea produc iei. 

 

Pe cale de consecin , organele de inspec ie fiscal au stabilit c lucr rile 
efectuate de c tre S.C. I S.A. c tre S.C. X S.R.L. în perioada aprilie 2010 

 

decembrie 2010, facturate în baza facturii seria I nr. ./31.03.2012, nu reprezint 
lucr ri de investi ii, astfel cum acestea au fost reflectate în eviden a contabil a 
petentei.   

Totodat organele de control au stabilit i faptul c S.C. X S.R.L. nu poate 
justifica lucr rile de investi ii efectuate de S.C. I S.A. nici pe baza inventarierii 
elementelor de activ i pasiv deoarece aferent perioadei supuse inspec iei fiscale 
nu a efectuat inventarierea imobiliz rilor corporale în curs de execu ie (reflectate 
în eviden a contabil în contul 231 Imobiliz ri corporale în curs de execu ie ), în 
conformitate cu dispozi iile pct. 13 i pct. 14 din Ordinul MFP nr. 2861/2009 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.  
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Prin urmare, având în vedere starea de fapt constatat i în considerarea 

dispozi iilor art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
art. 6 alin. (2) i art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat , a contabilit ii, 
au respins la rambursare suma de . lei reprezentând TVA.  

 

III. S.C. X S.R.L. cu sediul în ., jude ul Arad

 

are cod unic de înregistrare 
RO ...   

 

IV. Având în vedere, motivele invocate de petent , documentele existente la 
dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, 
reprezentan ii Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad au respins de la rambursare 
suma de . lei reprezentând taxa pe valoarea ad ugat în leg tur cu care petenta 
i-a exercitat dreptul de deducere.  

 

În fapt, societatea petent , în cursul lunii martie 2012 i-a exercitat dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea ad ugat în sum de .. lei înscris în factura nr. 

/31.03.2012 emis de SC I SA, considerând c lucr rile efectuate de c tre 
aceast firm în favoarea petentei reprezint lucr ri de investi ii, fapt infirmat de 
rezultatul inspec iei fiscale finalizat prin emiterea deciziei de impunere atacat , 
decizie la baza c reia au stat constat rile din Raportul de inspec ie fiscal nr. F-
AR /14.05.2014 prezentate detaliat la pct. II al prezentei.   

În drept, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, respectiv: 
ART. 6 

    Exercitarea dreptului de apreciere     
Organul fiscal este îndrept it s aprecieze, în limitele atribu iilor i 

competen elor ce îi revin, relevan a st rilor de fapt fiscale i s adopte solu ia 
admis de lege, întemeiat pe constat ri complete asupra tuturor împrejur rilor 
edificatoare în cauz .

 

Legea nr. 82/1991, republicat , a contabilit ii, cu modific rile i 
complet rile ulterioare:

 

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.

 

    ART. 7 
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(1) Persoanele prev zute la art. 1 au obliga ia

 
s efectueze inventarierea 

general a elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii 
de inute la începutul activit ii, cel pu in o dat în cursul exerci iului financiar, 
precum i în cazul fuziunii, diviz rii sau lichid rii i în alte situa ii prev zute de 
lege.

 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile i complet rile 
ulterioare: 
Sfera de aplicare a dreptului de deducere 

    ART. 145 
    (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; 
( )     

Condi ii de exercitare a dreptului de deducere

 

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

  

Din analiza normelor legale incidente rezult c persoanele impozabile au 
posibilitatea legal a a- i exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat 
aferent achizi iilor de bunuri i servicii numai dac sunt îndeplinite dou condi ii 
cumulative, i anume: achizi iile sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor 
taxabile i au la baz facturi care con in obligatoriu toate informa iile necesare 
stabilirii dreptului de deducere.  

În aceste condi ii, pentru a dovedi c serviciile achizi ionate sunt utilizate, 
într-adev r, în folosul opera iunii taxabile, persoana impozabil este obligat nu 
numai s de in factura în care este înscris taxa pe valoarea ad ugat deductibil , 
ci s i demonstreze c serviciile facturate au fost prestate efectiv i în folosul 
propriilor opera iuni taxabile.  

Din documentele existente la dosarul cauzei au rezultat urm toarele:

 

Inspec ia fiscal s-a desf urat urmare Deciziei nr. ./27.09.2012 emis de 
D.G.F.P. a jude ului Arad, organele de inspec ie fiscal procedând la efectuarea 
unei noi verific ri în vederea determin rii st rii de fapt relevante din punct de 
vedere fiscal prin utilizarea mijloacelor de prob prev zute de lege a a cum sunt 
ele enumerate de legiuitor, în determinarea st rii de fapt fiscale reale, organele 
fiscale fiind inute de principiile generale enumerate la cap. II i III din Codul de 
procedur fiscal , acestea impunând organelor fiscale corelarea m surilor pe care 
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le dispun cu circumstan ele de fapt determinate prin analizarea situa iei fiscale sub 
toate aspectele.  

F când aplicabilitatea celor dispuse prin Decizia nr. ./27.09.2012 emis 
de D.G.F.P. a jude ului Arad, organele de inspec ie fiscal au corespondat cu 
Agen ia Na ional pentru Resurse Minerale 

 
autoritatea care reprezint interesele 

statului în domeniul resurselor minerale, conform atribu iilor stabilite de Legea 
minelor nr. 85/2003 -, aceasta precizând c în eviden ele inspectoratului nu se 
reg sesc informa ii referitoare la contracte comerciale încheiate între S.C. XS.R.L. 
i S.C. I S.A., fapt confirmat i de dl. V, administrator special al S.C. X S.R.L. în 

Nota explicativ dat cu ocazia inspec iei fiscale (Anexa nr. 4 la RIF) în care la 
întrebarea nr. 3 referitoare la de inerea autoriza iilor de construc ii pentru lucr rile 
înregistrate în cadrul imobiliz rilor în curs de execu ie, acesta a precizat faptul c 
Nu cunosc detalii referitoare la existen a autoriza iilor de construc ie, deoarece la 

data începerii investi iilor nu lucram în companie. 

  

De asemenea, în vederea stabilirii st rii de fapt cu privire la situa iile de 
plat (devizele) anexate la factura seria I nr. ./31.03.2012 emis de S.C. I S.A. 
c tre S.C. X S.R.L. s-a solicitat efectuarea unui control încruci at la S.C. I S.A., 
finalizat prin emiterea Procesului verbal nr. ./13.05.2014 în care s-au 
consemnat urm toarele:

 

» elementele luate în calcul (materiale consumabile, transport, utilaj etc.) la 
întocmirea situa iilor de plat (devize) nu concord cu datele înregistrate în 
eviden a contabil a S.C. I S.A. aferent aceleia i perioade. Totodat s-a constatat 
c situa iile de plat (devizele) au fost întocmite ulterior perioadei aferent c reia 
au fost încheiate, acestea fiind par ial semnate, fiind doar tampilate, aspecte 
confirmate de dl. V în Nota explicativ . 

 

Astfel domnului V, director economic în cadrul firmei I S.A. în perioada 
aprilie 2009 

 

aprilie 2011 i s-a solicitat s precizeze cum justific neconcordan a

 

dintre datele înregistrate în eviden a contabil cu privire la valoarea costurilor cu 
principalele elemente (materiale consumabile, transport, utilaj etc.) utilizate în 
cadrul lucr rilor i serviciilor prestate c tre S.C. X S.R.L. i valoarea acelora i 
elemente înscrise în situa iile de plat (devizele) întocmite de S.C. I S.A., aferente 
acelora i lucr ri i servicii prestate c tre S.C. X S.R.L. în perioada aprilie 

 

decembrie 2010, lucr ri i servicii facturate de c tre S.C. X S.R.L. pe baza facturii 
nr. ./31.03.2012.  

Domnul V, director economic în cadrul firmei I S.A. în perioada aprilie 
2009 

 

aprilie 2011, a precizat faptul c :

 

În perioada în care am desf urat activitate în cadrul firmei nu au existat 
aceste situa ii de plat (devize) aferente perioadei aprilie 

 

decembrie 2010, 
înregistrarea în contabilitate a lucr rilor i serviciilor efectuându-se pe baza 
datelor extrase din contabilitatea de gestiune.

  

Totodat acestuia i-au fost solicitate preciz ri referitoare la persoanele care 
au întocmit situa iile de plat (devizele) aferent lucr rilor i serviciilor prestate de 
I S.A. c tre S.C. X S.R.L. în perioada aprilie  decembrie 2010, dl V ar tând c :
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Nu cunosc cine a întocmit situa iile de plat (devizele)

 
aferent lucr rilor 

i serviciilor prestate de S.C. I S.A. c tre S.C. X S.R.L. în perioada aprilie 

 
decembrie 2010, deoarece acestea sunt doar tampilate i nu poart nici o 
semn tur .   

» în eviden a contabil a S.C. I S.A. nu se reg sesc consumurile materiale i 
celelalte elemente (transport, utilaj etc.) înscrise în situa iile de plat (devizele) 
întocmite pentru perioada aprilie 

 

decembrie 2010, aferente lucr rilor efectuate 
c tre S.C. X S.R.L.; 

» în eviden a contabil a S.C. I S.A. exist

 

documente justificative (bonuri 
de consum, situa ii de lucr ri, raportate de lucru, rapoarte de activitate utilaj, 
bonuri de transport, avize i autoriza ii necesare desf ur rii unor lucr ri etc.) care 
s ateste efectuarea unor lucr ri în favoarea S.C. X S.R.L., dar acestea nu certific 
realitatea datelor înscrise în situa iile de plat (devizele) care înso esc factura seria 
I nr. ./31.03.2012 emis de S.C. I S.A. c tre S.C. X S.R.L.  

Rezult c situa iile de plat (devizele) care au stat la baza facturii seria P 
nr. ./31.03.2012 emis de S.C. I S.A. c tre S.C. X S.R.L. nu con in

 

informa iile 
necesare stabilirii realit ii lucr rilor i serviciilor facturate, acestea nefiind 
corelate în ceea ce prive te consumurile materiale i celelalte elemente (transport, 
utilaj etc.) avute în vedere la întocmirea lor, cu datele înregistrate în eviden a 
contabil a societ ii.  

  

În vederea clarific rii aspectelor referitoare la lucr rile efectuate de S.C. I 
S.A. în favoarea S.C. X S.R.L., în cursul anului 2010, au fost solicitate explica ii 
scrise d-lui. V, director economic la S.C. I S.A. în perioada aprilie 2009 

 

aprilie 
2011 i administrator special al S.C. X S.R.L. (S.C. I S.A. are calitatea de asociat 
unic) în perioada ianuarie 2010 

 

aprilie 2011, acesta precizând c lucr rile de 
investi ii efectuate de S.C. I S.A. c tre S.C. X S.R.L. au fost cele finalizate în 
cursul anului 2009, dup acea dat toate lucr rile efectuate de S.C. I S.A. 
c tre S.C. X S.R.L. au reprezentat lucr ri i servicii efectuate pentru 
realizarea produc iei.   

De asemenea, din documentele existente la dosarul cauzei rezult c

 

petenta 
S.C. X S.R.L. nu poate justifica lucr rile de investi ii efectuate de S.C. I S.A. nici 
pe baza inventarierii elementelor de activ i pasiv deoarece aferent perioadei 
supuse inspec iei fiscale nu a efectuat inventarierea imobiliz rilor corporale în

 

curs de execu ie (reflectate în eviden a contabil în contul 231 Imobiliz ri 
corporale în curs de execu ie ), în conformitate cu dispozi iile pct. 13 i pct. 14 din 
Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor 
proprii, respectiv: 

13. În listele de inventariere a imobiliz rilor necorporale i corporale, 
aflate în curs de execu ie, se men ioneaz pentru fiecare obiect în parte, pe baza 
constat rii la fa a locului: denumirea obiectului i valoarea determinat potrivit 
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stadiului de execu ie, pe baza valorii din documenta ia existent (devize), precum 
i în func ie de volumul lucr rilor realizate la data inventarierii. Materialele i 

utilajele primite de la beneficiari pentru montaj i neîncorporate în lucr ri se 
inventariaz separat.

     
14. Investi iile puse în func iune total sau par ial, c rora nu li s-au întocmit 

formele de înregistrare ca imobiliz ri corporale, se înscriu în liste de inventariere 
distincte. De asemenea, lucr rile de investi ii care nu se mai execut , fiind sistate 
sau abandonate, se înscriu în liste de inventariere distincte, men ionându-se 
cauzele sist rii sau abandon rii, aprobarea de sistare ori abandonare i m surile 
ce se propun în leg tur cu aceste lucr ri.  
de i în Legea nr. 82/1991, republicat , a

 

contabilit ii, este legiferat , în sarcina 
persoanelor juridice care organizeaz i conduc contabilitatea financiar , obliga ia

 

de a efectua inventarierea general a elementelor de natura activelor, datoriilor i 
capitalurilor proprii de inute la începutul activit ii, cel pu in o dat în cursul 
exerci iului financiar, obliga ie pe care petenta a ignorat-o.   

Analizând motivele expuse de dl. V în Nota explicativ dat organelor de 
inspec ie fiscale rezult c motiva iile prezentate de acesta sunt de ordin subiectiv, 
nefiind nesus inute cu temeiuri legale, cum de altfel nici în contesta ia formulat 
nu se invoc vreun temei de drept care s confere dreptul petentei de a beneficia 
de dreptul de deducere a TVA în condi iile în care organele de inspec ie fiscal au 
procedat la o analiz temeinic a st rii de fapt, respectiv:

 

- colaborarea cu alte autorit i  ANRM,  
- verificarea concordan ei între  eviden a contabil a petentei i a

 

firmei 
prestatoare în cadrul unui control încruci at,  

- discutarea constat rilor i solicitarea de explica ii scrise de la dl. V, 
director economic la S.C. I S.A. în perioada aprilie 2009 

 

aprilie 2011 i 
administrator special al S.C. X S.R.L. [S.C. I S.A. are calitatea de asociat 
unic] în perioada ianuarie 2010  aprilie 2011.   

Înveder m c în cadrul procedurii de solu ionare a contesta iei s-a avut în vedere 
i jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie, în situa ia în care, ulterior ader rii, în 

vederea aplic rii uniforme a legii, România este obligat , printre altele, s respecte 
aquis-ul comunitar în domeniul TVA.   

În acest sens jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie recunoa te statelor 
membre dreptul de a solicita dovezi pentru demonstrarea posibilit ii 
contribuabililor de exercitare a dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad ugat .

 

Astfel, în hot rârea dat în cazul C-85/95 John Reisdorf, Curtea European 
de Justi ie a subliniat c distinc ia dintre exercitarea dreptului de deducere a TVA 
i demonstrarea acestuia la controalele ulterioare este inerent în func ionarea 

sistemului comun de TVA (paragr. 19 din hot râre), iar prevederile comunitare 
referitoare la exercitarea dreptului de deducere nu guverneaz demonstrarea 
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acestui drept dup ce acesta a fost exercitat de c tre persoana impozabil (paragr. 
26 din hotarare).  

În acest sens, legisla ia comunitar d statelor membre puterea de a 
stabili regulile pentru supravegherea exercit rii dreptului de deducere a 
TVA, în special modul în care persoanele impozabile urmeaz s î i stabileasc 
acest drept (paragr. 29 din aceea i hot râre).

 

La paragr. 46 din cauzele reunite C-110/98 la C-147/98 Gabalfrisa se face 
trimitere la paragr. 23 si 24 din cazul C-110/94 Inzo si paragr. 24 din cazul C-
268/83 Rompelman, unde Curtea a stabilit c este obliga ia persoanei care 
solicit deducerea taxei pe valoarea adaugata sa demonstreze ca sunt îndeplinite 
toate condi iile legale pentru acordarea deducerii i art. 4 din Directiva a VI-a (în 
prezent, Directiva 112/2006/CE) nu împiedic autorit ile fiscale s solicite 
dovezi obiective care s sus in inten ia declarat a persoanei în cauz de a 
desf ura activitate economic dând na tere la opera iuni taxabile. 

În sfâr it, principiul prevalentei substan ei asupra formei constituie un 
principiu fundamental al sistemului comun de TVA instituit de legisla ia 
comunitar , care se aplic în concordan cu celelalte principii recunoscute de 
legisla ia i jurispruden a comunitar , printre care principiul luptei împotriva 
fraudei, a evaziunii fiscale i a eventualelor abuzuri. Din acest motiv legisla ia 
fiscal condi ioneaz exercitarea dreptului de deducere a TVA aferent achizi iilor 
de îndeplinirea cumulativ , pe lâng condi iile de form (inclusiv condi ia ca 
persoana impozabil s de in factura care s con in informa iile obligatorii 
prev zute de lege), a condi iei de fond esen iale, aceea c achizi iile pentru 
care se solicit deducerea s fie efective i s fie destinate utiliz rii în folosul 
propriilor opera iuni taxabile ale persoanei impozabile. 

Prin urmare, persoanele impozabile au posibilitatea legal a a- i exercita 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat aferent achizi iilor de bunuri i 
servicii numai dac sunt îndeplinite dou condi ii cumulative, i anume: achizi iile 
sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor taxabile i au la baz facturi care 
con in obligatoriu toate informa iile necesare stabilirii dreptului de deducere. În 
aceste condi ii, pentru a dovedi c serviciile achizi ionate sunt utilizate, într-
adev r, în folosul opera iunii taxabile, persoana impozabil este obligata nu numai 
s de in factura în care este înscris taxa pe valoarea ad ugat deductibil , ci s i 
demonstreze c serviciile facturate au fost prestate efectiv i în folosul 
propriilor opera iuni taxabile.   

În spe , coroborând jurispruden a european cu legea special care 
guvernez raporturile de drept fiscal 

 

Codul de procedur fiscal , respectiv art. 65 
alin. (1):  

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.
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rezult c este obliga ia persoanei impozabile care solicit acordarea dreptului de 
deducere a TVA s prezinte dovezi obiective care s confirme utilizarea acestor 
lucr ri i servicii în folosul opera iunilor sale taxabile. 

  
Contrar sus inerilor petentei, simpla achizi ie a unor lucr ri i servicii, 

tratate din punct de vedere contabil ca imobiliz ri în curs de execu ie, nu 
constituie o prezum ie a utiliz rii în scop economic a acestora, în vederea realiz rii 
obiectului s u de activitate, în condi iile în care a a cum au stabilit organele de 
inspec ie fiscal aceste lucr ri de investi ii nu

 

au fost recep ionate nici pân la data 
finaliz rii inspec iei fiscale. 

 

Înveder m c la paragraful 23 din cazul INZO se face trimitere la paragraful 
24 din Cazul ROMPELMAN (C-268/83), unde Curtea a statuat c este obliga ia 
persoanei care solicit exercitarea dreptului de  deducere al taxei pe valoarea 
ad ugat s demonstreze c sunt îndeplinite toate condi iile legale pentru 
acordarea deducerii i art.4 din Directiva a 6-a nu împiedic autorit ile fiscale s 
solicite dovezi obiective care s sus in inten ia declarat de a desf ura activitate 
economic dând na tere la activit i taxabile. 

  

Pe cale de consecin , în mod corect i legal, organele de inspec ie fiscal au 
stabilit c lucr rile efectuate de c tre S.C. I S.A. c tre S.C. X S.R.L. în perioada 
aprilie 2010 

 

decembrie 2010, facturate în baza facturii seria I nr. 
0007781/31.03.2012, nu reprezint lucr ri de investi ii, astfel cum acestea au 
fost reflectate în eviden a contabil a petentei.    

Referitor la afirma iile petentei din contesta ia formulat conform c rora în 
cuprinsul facturii exist nereguli din punct de vedere formal fiind vorba despre o 
eroare material în completarea facturii, dar actele contabile ce au stat la baza 

emiterii facturii au fost întocmite i înregistrate în contabilitatea societ ii acestea 
nu au putut fi re inute în solu ionarea favorabil a cauzei în condi iile în care chiar 
instan a suprem , Înalta Curte de Casa ie i Justi ie - Sec iile Unite 

 

în Decizia  
nr. V din 15 ianuarie 2007 cu privire la aplicarea dispozi iilor art. 21 alin. (4) lit. 
f) i ale art. 145 alin. (8) lit. a) i b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
precum i ale art. 6 alin. (2) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , 

 

a stabilit c :

   

În aplicarea dispozi iilor art. 21 alin. (4) lit. f) i ale art. 145 alin. (8) lit. 
a) i b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum i ale art. 6 alin. (2) 
din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , stabilesc:

     

Taxa pe valoarea ad ugat nu poate fi dedus i nici nu se poate diminua baza 
impozabil la stabilirea impozitului pe profit în situa ia în care documentele 
justificative prezentate nu con in sau nu furnizeaz toate informa iile prev zute de 
dispozi iile legale în vigoare la data efectu rii opera iunii pentru care se solicit 
deducerea TVA.     

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedur civil .
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Chiar dac am face abstrac ie de deliber rile Înaltei Cur i de Casa ie i 

Justi ie din recursul în interesul legii con inute în Decizia  nr. V din 15 ianuarie 
2007, având în vedere constat rile

 
organelor de inspec ie fiscal  asupra tuturor 

împrejur rilor edificatoare în cauz (informa iile transmise de ANRM, 
contabilitatea petentei, înregistr rile contabile ale S.C. I S.A., Nota explicativ a d-
lui. V) rezult c de i petenta a înregistrat în eviden a contabil

 

lucr rile efectuate 
de c tre S.C. I S.A. c tre S.C. X S.R.L. în perioada aprilie 2010  decembrie 2010, 
facturate în baza facturii seria I nr. ./31.03.2012, ca fiind lucr ri de investi ii, 
acestea nu reprezint lucr ri de investi ii. 

  

Astfel petenta în considerarea facturii seria I nr. ./31.03.2012 prin care 
S.C. I S.A. a facturat c tre S.C. X S.R.L. contravaloarea unor situa ii de lucr ri, 
anexate facturii, în sum de . lei cu o TVA în sum de . lei, pretinde 
exercitarea dreptului de deducere a TVA în condi iile în care de i în factura în 
cauz se afl înscris faptul c situa iile de lucr ri sunt aferente amenaj rilor de la 
Cariera B 2010, anexat facturii au fost prezentate situa ii de plat (devize) atât de 
la Cariera B, cât i de la Cariera P.  

În plus, situa iile de plat (devize) întocmite pentru Cariera B în perioada 
mai 

 

decembrie 2010 nu sunt semnate de executant, respectiv de întocmire, fiind 
doar tampilate, fiind semnate i tampilate doar de beneficiar - S.C. X S.R.L.  

Spre deosebire, situa iile de plat (devize) întocmite pentru Cariera B în 
perioada mai 

 

decembrie 2010 sunt semnate de executant, respectiv de întocmire, 
fiind i tampilate (situa iile de plat sunt semnate ca executant i întocmit de dl. 

., tampila aplicat fiind din perioada când S.C. I S.A. se afl în procedur de 
insolven ). 

    

În eviden a contabil a S.C. X S.R.L. contravaloarea acestor situa ii de 
lucr ri a fost înregistrat în cursul lunii decembrie 2010 prin urm torul articol 
contabil: 

231 = 4511         . lei 
- la momentul emiterii facturii ./31.03.2012, societatea petent 

storneaz înregistrarea contabil : 

 

231 = 4511          lei, 
i reînregistreaz aceast factur astfel:

 

       231   = 404      -  lei 
       4426 = 404        . lei    

Înveder m c a a cum rezult din documentele existente la dosarul cauzei 
aceste lucr ri de investi ii nu au fost recep ionate nici pân la data finaliz rii 
inspec iei fiscale

 

i nici chiar pân la data emiterii prezentei, în condi iile în care 
petenta avea aceast posibilitate legal , consacrat de dispozi iile art. 213 alin. (4) 
din Codul de procedur fiscal . 

 

În considerarea celor mai sus prezentate contesta ia formulat de petent 
urmeaz a fi respins , ca neîntemeiat . 
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Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 6, art. 65, art. 85, 

art. 86, art. 87, art. 205, art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat, cu modific rile i complet rile ulterioare, art. 106 din HG nr. 
1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , art. 6, art. 7 din Legea nr. 82/1991, 
republicat , a contabilit ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, art. 145, art. 
146 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile i complet rile 
ulterioare, pct. 13 i pct. 14 din Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, , în baza referatului nr.                    , se    

                                             D E C I D E   

- respingerea ca inadmisibil a contesta iei formulat împotriva Raportului 
de inspec ie fiscal nr. F-AR nr. ../14.05.2014 emis de Activitatea de Inspec ie 
Fiscal Contribuabili Mijlocii din cadrul AJFP Arad; 

- respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal pentru persoane juridice nr. F-AR /14.05.2014 emis de Activitatea de 
Inspec ie Fiscal Arad din cadrul AJFP Arad, pentru suma de . lei reprezentând 
taxa pe valoarea ad ugat . 

 

- prezenta decizie se comunic la:

 

                                                                        S.C. X S.R.L.  
AJFP Arad  

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Curtea de Apel Timi oara în termen de 6 luni 
de la primirea prezentei.       
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