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DECIZIA NR. 90 emis� de DGFP Hunedoaa în anul 2010 
 

 
            Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. … /2010, 
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în ..., str. …, bl. 
…, sc. …, ap….,  jude�ul ..., împotriva Deciziei de impunere nr. … / 
2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. … / 2010 �i care 
vizeaz� suma total� de … lei reprezentând : 

-    … lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
-    … lei - tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la  
                      rambursare; 
-    … lei - major�ri de întârziere. 

 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, chiar �i fa�� 
de data ….2010, data Decizia de impunere nr. … / 2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia fiscal�, contesta�ia 
a fost depus� în termen, respectiv la data de …2010, a�a cum rezult� 
din data înregistr�rii contesta�iei la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ..., sub nr. …/ 2010. 
           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ... este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
         I. Prin contesta�ia formulat�, agentul economic, arat� 
urm�toarele:  
           Petenta consider� c� organele de control nu au �inut seama de 
unele prevederi ale Codului de procedur� fiscal� care se refer� în 
principal la:  
-faptul c� în scopul realiz�rii cerin�elor legii rela�ia dintre contribuabil �i 
organele fiscale trebuie s� se fundamenteze pe buna credin�� (art. 12);  
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-interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� �in� seama de voin�a 
legiuitorului (art. 13);  
-motivele de fapt �i de drept invocate de organul de control în 
fundamentarea constat�rilor, nu au la baza documentele prezentate de 
c�tre societate, documente înregistrate în eviden�ele financiar-
contabile ale societ��ii (art. 43);  
-documentele justificative �i eviden�ele contabile trebuie luate în 
considerare la stabilirea bazei de impunere.  
           Petenta apreciaz� c� organele de control au interpretat excesiv 
�i formal unele prevederi ale legii în sensul c� în motivarea m�surilor 
invoc� unele aspecte nesemnificative sau pun la îndoial� 
corectitudinea �i buna credin�� a societ��ii, pornind de la presupuneri �i 
nu de la fapte concrete consemnate în documente.  
           În acest sens petenta consider� c� dreptul de proprietar asupra 
terenului nu este relevant în legatur� cu solicitarea ramburs�rii TVA, 
deoarece documentele care justific� deducerea taxei se refer� la o 
construc�ie care reprezint� sediul societ��ii.  
           Petenta sus�ine c� presupunerea de c�tre organele de control 
c� întabularea lucr�rii nu se va face pe societatea SC X SRL - nu are 
nici un suport real �i legal având în vedere c� toate lucr�rile de investi�ii 
au fost înregistrate în eviden�a SC X SRL, în contul 213 (mijloace fixe), 
respectiv 231 (imobiliz�ri corporale în curs), a�a cum rezult� din 
balan�a de verificare la X �i raportate în bilan�ul contabil încheiat la 
aceia�i dat�.  
           Petenta arat� c� în cazul s�u persoana impozabil� nu se refer� 
la proprietarul terenului, ci la SC X SRL - astfel ca afirma�ia potrivit 
c�reia s-au înc�lcat prevederile privind regimul deducerilor, respectiv 
art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571 / 2003 R, nu poate fi invocat� în 
situa�ia de fa��.  
            Fa�� de aspectele prezentate �i prevederea din Codul de 
procedura fiscal� care se refer� la examinarea tuturor st�rilor de fapt �i 
raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere, petenta solicit� 
luarea în considerare a Contractului de Comodat nr. … / 2008 - care 
este înscris în Cartea Funciar� - Dosar nr. …/ 2010, Autoriza�ia de 
Construire nr. … / 2009 pentru bran�area la gazele naturale - emis� pe 
SC X SRL .... 
         II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii 
de Inspec�ie Fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
 
            Inspec�ia fiscal� s-a efectuat în vederea solu�ion�rii decontului 
de TVA cu suma negativ� prin care SC X SRL a solicitat la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii X.  
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           În urma inspec�iei fiscale organele de control au constatat c� în 
perioada …2009 – …2009, societatea a dedus, taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ... lei, aferent� unor lucr�ri de construc�ii montaj 
�i achizi�i de materiale de constru�ii utilizate pentru construirea unui 
imobil situat în localitatea …, B-dul …, F.N., în condi�iile în care titularul 
Autoriza�iei de construire nr. … / 2008 este dna. B. E., asociat �i 
administrator la SC X SRL.  
           De asemenea societatea a prezentat organelor de inspec�ie 
fiscal� Contractul de Împrumut pentru folosin��, autentificat sub nr. … / 
2008, încheiat între dna. B. E. �i SC X SRL, având ca obiect împrumut 
pentru folosin�� cu titlu gratuit societ��ii comerciale X SRL terenul liber 
de construc�ie situat în localitatea …, B-dul …, F.N, jud. ..., înscris în 
C.F. a municipiului …, pentru o perioada nedeterminat�, cu 
posibilitatea denun��rii unilaterale de c�tre p�r�i".  
           Potrivit acestui contract dna. B. E. declar� c� este de acord ca 
SC X SRL s� efectueze pe terenul proprietate personal� o construc�ie 
reprezentând spa�iu comercial, respectiv cu preluarea de c�tre SC X 
SRL a tuturor drepturilor �i obliga�iilor din autoriza�ia de construire, 
urmând ca la finalizarea lucr�rilor de construire, dreptul de proprietate 
asupra construc�iei s� fie înt�bulat la Cartea Funciar� a municipiului 
…în favoarea societ��ii X SRL.  
          Având în vedere c�: 
- dreptul de proprietate asupra terenului este al dnei. B.E., persoan� 
fizic�, care nu întrune�te calitatea de persoan� impozabil� a�a cum 
prevede art.127 alin.(1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal;  
- contractul de împrumut pentru folosin�� cu titlu gratuit al terenului 
încheiat în condi�iile art.1560 din Codul Civil, poate fi denun�at 
unilateral de c�tre cele dou� p�r�i, respectiv dreptul de proprietate 
asupra construc�iei s� nu mai fie înt�bulat la Cartea Funciar� a 
municipiului… în favoarea societ��ii  X SRL,  
societatea comercial� a înc�lcat prevederile legale referitoare la 
regimul deducerilor, respectiv art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571 / 
2003, fapt pentru care societatea nu are drept de deducere pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� dedus� în perioada … – … 2009 în sum� de ... 
lei.  
           Ca urmare a celor prezentate organele de inspec�ie fiscal� au 
modificat baza impozabil�, stabilind o TVA suplimentar� în sum� de ... 
Iei.  
            În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� au respins la 
rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i s-a stabilit 
TVA suplimentar în sum� de … lei, calculându-se �i major�ri de 
întârziere în sum� de … lei.   
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           III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele invocate de acesta, constat�rile organelor 
de inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate de 
contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, se re�in 
urm�toarele: 
 
            SC X SRL, are sediul în …, str. …, bl. …, sc. ..., ap…,  jude�ul 
..., înregistrat� la ORC sub nr. J… / … / 2002, având C.I.F. …., 
reprezentat� de dna. B. E., în calitate de administrator. 

             Perioada verificat� : …2009 – ….2009 

             Inspec�ia fiscal� s-a efectuat în vederea solu�ion�rii decontului 
de TVA cu suma negativ� prin care SC X SRL a solicitat la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii decembrie din anul 2009 în 
sum� de ... lei potrivit decontului de TVA înregistrat la Administra�ia 
Finan�elor Publice ... sub nr. … / 2010 �i la DGFP sub nr. … / 2010. 

Cauza supus� solu�ion�rii a fost dac�, în mod legal, 
organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat societ��ii dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� lucr�rilor de 
construc�ii efectuate pentru construirea unui spa�iu comercial 
P+1E, pe un teren apar�inând administratorului societ��ii, în 
condi�iile în care, potrivit contractului de împrumut pentru 
folosin�� cu titlu gratuit al terenului, încheiat cu societatea 
contestatoare, construc�ia respectiv� urmeaz� a fi înt�bulat� la 
Cartea Funciar� a municipiului ... în favoarea societ��ii  X SRL. 
 

             În fapt, între SC X SRL �i dna. B. E., asociat �i administrator al 
SC X SRL fost încheiat CONTRACT DE ÎMPRUMUT PENTRU 
FOLOSIN�� (CONTRACT DE COMODAT), autentificat sub nr. … / 
2008, având ca obiect: “împrumut pentru folosin��, cu titlu gratuit, în 
condi�iile art.1560 �i urm�toarele din Codul Civil Societ��ii Comerciale 
"X" S.R.L. …, cu sediul în …, str. …, bloc …, scara …, etaj …, apt…., 
jude�ul ..., înmatriculat� la O.R.C. ... sub nr. J …/ … / …., CUI ….., în 
calitate de comodatara, reprezentat� prin asociat unic B. Z. CNP …., 
posesor al c�r�ii de identitate seria … nr…. eliberat� de Poli�ia … la 
data de …., domiciliat în municipiul …, str…., bloc …, scara …, etaj …, 
apt…., jude�ul ..., terenul categoria de folosin�a cur�i, construc�ii, liber 
de construc�ii, în suprafa�� de …mp, situat în municipiul …, Bdul. …, 
…., jude�ul ..., înscris în CF nr. …. a municipiului …., cu nr.cad…., 
nr.top…./…/(…)/…/… pentru perioada nedeterminat� cu posibilitatea 
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denun��rii unilaterale de c�tre p�r�i, începând cu data de ….2008.” 

Prin contractul men�ionat mai sus, se prev�d urm�toarele: 

-dna. B. E..- în calitate de comodant - declar� c� este de acord ca 
societatea comercial� X SRL s� efectueze pe terenul obiect al 
prezentului contract construc�ii reprezentând spa�iu comercial P+1 E, 
conform autoriza�iei de construire nr…./…/…., sens în care B. E., 
titular� a autoriza�iei de construire mai sus men�ionat�, declar� c� 
este de acord cu preluarea de c�tre societatea comercial� X SRL a 
tuturor drepturilor �i obliga�iilor decurgând din autoriza�ia de 
construire, urmând, ca la finalizarea lucr�rilor de construire, dreptul 
de proprietate asupra construc�iilor s� fie întabulat în Cartea funciar� 
nr…. a municipiului … în favoarea societ��ii comerciale X SRL. 

-societatea comercial� X SRL - în calitate de comodatar� va suporta 
toate cheltuielile privind efectuarea construc�iilor, proprietatea acestei 
societ��i comerciale, precum �i cheltuielile referitoare la utilit��ile 
consumate, respectiv energie electric�, gaze naturale �i ap�, precum �i 
orice fel de alte cheltuieli cu privire la terenul obiect al acestui contract.   

Având în vedere prevederile contractului, în perioada …2009 – 
…2009, societatea a dedus, taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
... lei, aferent� unor lucr�ri de construc�ii montaj �i achizi�i de 
materiale de constru�ii utilizate pentru construirea unui imobil situat 
în localitatea …, B-dul …, F.N.. 

Organele de inspec�ie nu au acordat drept de deducere pentru 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor lucr�ri motivând 
urm�toarele: 
- dreptul de proprietate asupra terenului este al dnei. B. E., persoan� 
fizic�, care nu întrune�te calitatea de persoan� impozabil� a�a cum 
prevede art.127 alin.(1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal;  
- contractul de împrumut pentru folosin�� cu titlu gratuit al terenului 
încheiat în condi�iile art.1560 din Codul Civil, poate fi denun�at 
unilateral de c�tre cele dou� p�r�i, respectiv dreptul de proprietate 
asupra construc�iei s� nu mai fie înt�bulat la Cartea Funciar� a 
municipiului … în favoarea societ��ii  X SRL.  

           Pe de alt� parte, societatea contestatoare sus�ine c�, 
îndepline�te condi�iile de exercitare a dreptului de deducere a taxei 
pe valoarea aferent� lucr�rilor de construire a imobilului situat în 
localitatea …, B-dul …, F.N., întrucât, destina�ia construc�iei 
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respective urmeaz� a fi: sediul social al societ��ii �i spa�iu comercial 
P+1 E. 
           Totodat�, societatea sus�ine c�, presupunerea de c�tre 
organele de control c� întabularea lucr�rii nu se va face pe societatea 
SC X SRL - nu are nici un suport real �i legal având în vedere c� toate 
lucr�rile de investi�ii au fost înregistrate în eviden�a SC X SRL, în 
contul 213 (mijloace fixe) respective 231 (imobiliz�ri corporale în curs), 
a�a cum rezult� din balan�a de verificare la 31 decembrie 2009 �i 
raportate în bilan�ul contabil încheiat la aceia�i dat�.  
          Mai mult, CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT PENTRU 
FOLOSIN�� (CONTRACT DE COMODAT), autentificat sub nr. … / 
2008,  este înscris în Cartea Funciar� - Dosar nr. … / 2010, unde se 
noteaz� dreptul de folosin�� cu titlu gratuit în favoarea SC X SRL . 
         De asemenea autoriza�ia de construire nr. … / 2009 pentru 
bran�area la gazele naturale a imobilului situat în localitatea …, B-dul 
…, F.N. este emis� pe SC X SRL. 

           În drept, în perioada ...2008 - ... 2008, se aplic� prevederile 
art. 145 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
         „Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa 
aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în 
folosul urm�toarelor opera�iuni: 
    a) opera�iuni taxabile;” 

           Totodat�, potrivit art 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, se prevede: 
 
         „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); […]”           

Aceasta se coroboreaz� cu prevederile pct. 46 alin. (1) din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 
 
         “ Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza 
exemplarului original al documentelor prev�zute la art. 146 alin. 
(1) din Codul fiscal sau cu alte documente care s� con�in� cel 
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pu�in informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu 
excep�ia facturilor simplificate prev�zute la pct. 78.[...]”  

  De asemenea, potrivit prevederilor pct. 45 alin. (1) din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal: 
 
         “În sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice persoan� 
impozabil� are dreptul s� deduc� taxa din momentul în care 
aceast� persoan� inten�ioneaz� s� desf��oare o activitate 
economic�, cu condi�ia s� nu se dep��easc� perioada prev�zut� 
la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal. Inten�ia persoanei trebuie 
evaluat� în baza elementelor obiective, cum ar fi faptul c� aceasta 
începe s� angajeze costuri �i/sau s� fac� investi�ii preg�titoare 
necesare ini�ierii acestei activit��i economice.” 

           La art. 147^1 alin. (2) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, se prevede: 
 
         “În situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i 
formalit��ile de exercitare a dreptului de deducere în perioada 
fiscal� de declarare sau în cazul în care nu s-au primit 
documentele de justificare a taxei prev�zute la art. 146, persoana 
impozabil� î�i poate exercita dreptul de deducere prin decontul 
perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condi�ii �i 
formalit��i sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 
5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care 
urmeaz� celui în care a luat na�tere dreptul de deducere.” 

Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se 
re�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor care au fost 
livrate sau urmeaz� s� fie livrate �i serviciilor care au fost prestate 
sau urmeaz� s� fie prestate este deductibil� doar în situa�ia în care 
bunurile �i/sau serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, justificarea dreptului de deducere 
a taxei pe valoarea ad�ugat� efectuându-se cu factur� fiscal� care 
trebuie s� cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5), �i s� fie 
emis� pe numele persoanei de c�tre o persoan� impozabil� 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 

Totodat�, se re�ine c�, orice persoan� impozabil� are dreptul 
s� deduc� taxa din momentul în care aceast� persoan� 
inten�ioneaz� s� desf��oare o acivitate economic�, cu condi�ia s� nu 
se dep��easc� perioada prev�zut� la art. 147^1 alin. (2) din Codul 
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fiscal, astfel c�, în situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i 
formalit��ile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscal� 
de declarare, persoana impozabil� î�i poate exercita dreptul de 
deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite 
aceste condi�ii �i formalit��i sau printr-un decont ulterior. 

Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, rezult� 
c�: 

- în perioada …2009 – ...2009, societatea a dedus, taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ... lei, aferent� unor lucr�ri de construc�ii 
montaj �i achizi�i de materiale de constru�ii utilizate pentru 
construirea unui spa�iu comercial P+1 E situat în localitatea …, B-dul 
…, F.N.; 

- societatea a înregistrat lucr�rile de investi�ii în eviden�a, în contul 
231 (imobiliz�ri corporale în curs), a�a cum rezult� din balan�a de 
verificare la 31 decembrie 2009, (în luna decembrie 2009, venituri 
din produc�ia de imobiliz�ri corporale, în sum� de … lei, prin 
opera�iunea contabil� 231 „Imobiliz�ri corporale în curs” = 722 
„Venituri din produc�ia de imobiliz�ri corporale”), opera�iuni efectuate 
în conformitate cu prevederile Cap. 7 Func�iunea conturilor din 
Ordinul nr. 1752 / 2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile 
conforme cu directivele europene, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se precizeaz� urm�toarele: 
         “ Contul 231 "Imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie" este 
un cont de activ. 
    În debitul contului 231 "Imobiliz�ri corporale în curs de 
execu�ie" se înregistreaz�: 
    - valoarea imobiliz�rilor corporale în curs de execu�ie facturate 
de furnizori, inclusiv entit��i afiliate sau entit��i legate prin 
interese de participare (404, 451, 453); 
    - valoarea imobiliz�rilor corporale în curs de execu�ie efectuate 
în regie proprie, neterminate (722); 
    - valoarea imobiliz�rilor corporale în curs de execu�ie primite ca 
aport la capitalul social (456). 
    În creditul contului 231 "Imobiliz�ri corporale în curs de 
execu�ie" se înregistreaz�: 
    - valoarea imobiliz�rilor corporale în curs de execu�ie, 
recep�ionate, date în folosin�� sau puse în func�iune (211, 212, 
213, 214); 
    - valoarea imobiliz�rilor corporale în curs de execu�ie scoase 
din eviden�� (658); 
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    - valoarea imobiliz�rilor corporale în curs de execu�ie distruse 
de calamit��i (671). 
    Soldul contului reprezint� valoarea imobiliz�rilor corporale în 
curs de execu�ie.” 

- la data efectu�rii inspec�iei fiscale, investi�ia care a f�cut obiectul 
acestor lucr�ri nu era finalizat�, finalizarea acesteia urmând s� se 
produc� în momentul termin�rii lucr�rilor prev�zute în autoriza�ia de 
construire �i înregistrarea construc�iei în Cartea funciar�. 

           Având în vedere prevederile pct. 45 alin. (1) din din Hot�rârea 
Guvernului nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, potrivit c�rora 
orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa din 
momentul în care aceast� persoan� inten�ioneaz� s� desf��oare 
o activitate economic�, cu condi�ia s� nu dep��easc� perioada 
prev�zut� la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal. 

         Inten�ia persoanei trebuie evaluat� în baza elementelor 
obiective, cum ar fi faptul c� aceasta începe s� angajeze costuri 
�i/sau s� fac� investi�ii preg�titoare, necesare ini�ierii sau 
dezvolt�rii acestei activit��i economice. 

           Pentru solu�ionarea cauzei, se consider� relevant Cazul Cur�ii 
Europene de Justi�ie C- 110/94 (INZO), conform c�ruia chiar �i 
prima cheltuial� de investi�ie în scopul unei activit��i poate fi 
considerat� activitate economic� în sensul art. 4 din Directiva a 
VI-a, în prezent art. 9 din Directiva 112/2006/CE, �i, in acest context, 
autorit��ile fiscale trebuie s� �in� cont de inten�ia declarat� a 
persoanei de a desf��ura activit��i care vor face subiectul taxei 
pe valoarea ad�ugat�.  

           Totodat�, Curtea a statuat c�, este obliga�ia persoanei care 
solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� s� demonstreze 
c� sunt îndeplinite toate condi�ile legale pentru acordarea 
deducerii �i art. 4 din Directiva a VI-a nu împiedic� autorit��ile 
fiscale s� solicite dovezi obiective care s� sus�in� inten�ia 
declarat� de a desf��ura activitate economic� care d� na�tere la 
activit��i taxabile.  

           Prin urmare, din jurispruden�a Cur�ii Europene de Justi�ie 
reiese c� exist� situa�ii în care se acord� drept de deducere a taxei 
pe valoarea ad�ugat�, societ��ilor, pentru achizi�iile de bunuri �i/sau 
servicii efectuate anterior începerii activit��ii taxabile, pe baza 
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inten�iei acestora de a desf��ura activit��i economice care dau 
na�tere la activit��i taxabile. 
 
           Fa�� de cele ar�tate mai sus, se concluzioneaz� faptul c�, 
societatea contestatoare are dreptul la deducerea, taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� total� de ... lei, aferent� lucr�rilor �i achizi�iilor de 
materiale utilizate pentru construirea unui spa�iu comercial P+1 E situat 
în localitatea …, Bdul. …, F.N., motiv pentru care se va admite 
contesta�ia.  
 
 
           Având în vedere principiul de drept conform c�ruia accesoriul 
urmeaz� principalul, se va admite contesta�ia, �i în ceea ce prive�te 
major�rile de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de … lei. 
 
 
 
 
 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 
 

D E C I D E : 
 
 
           Admiterea contesta�iei formulat�  de SC X SRL împotriva 
Deciziei de impunere nr. … / 2010 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� par�ial� nr. …/ 2010, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, 
c�tre bugetul consolidat al statului,  a sumei de … lei reprezentând : 

-    … lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la  
                      rambursare; 
-    … lei - major�ri de întârziere. 

 
                 Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 
luni de la comunicare. 
 
 



 
     ����

 
 

  

11/11 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

 
Director Coordonator 

 


