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DECIZIA NR.30 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. X  S.R.L.  , înregistrat� la Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice …sub nr.*/2008 
 

 
Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 

Publice…., a fost sesizat de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� II prin adresa nr…., 
înregistrat� la D.G.F.P…. sub nr……, asupra contesta�iei formulat� de S.C. X S.R.L….. 

 
Obiectul contesta�iei îl reprezint� ‘’Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.. /2008’’, având la baz� Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr…/.2008, în sum� total� de …. lei, din care: …lei taxa pe valoare ad�ugat� 
respins� la rambursare, …lei taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar �i r�mas� de 
plat�, precum �i ….lei accesorii de plat�. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 (1) din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209, din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul de Solu�ionare 
a Contesta�iilor, din cadrul D.G.F.P…., este legal investit s� se pronun�e asupra 
contesta�iei formulat� de S.C. X  S.R.L. 
 

I. Prin contesta�ia formulat�, S.C. X S.R.L , contest� ” Decizia de  impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia  fiscal�” nr…/2008, în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr…..2008.    

În sus�inerea cauzei, contestatoarea invoc� urm�toarele argumente: 
 
Contestatoarea consider� c�, organele de inspec�ie fiscal� nu au luat în 

considerare la calculul proratei veniturile înscrise în jurnalele de vînz�ri, ref�cute 
conform m�surilor dispuse în procesul verbal nr…/2008, ci veniturile din jurnalele de 
vânz�ri ini�iale. 

Astfel, prin refacerea jurnalelor de vânz�ri contestatoarea arat� c�’’ au existat 
situa�ii în care venituri ce au fost considerate ini�ial ca fiind scutite cont 741 au devenit 
venituri impozabile din care s-a colectat TVA (exemplu: 

- luna  oct.2005 = din veniturile de … înregistrate în cont 741 prin refacere 
au rezultat…..venituri scutite f�r� drept de deducere �i …venituri 
impozabile pentru care s-a colectat TVA de …..lei) 

- luna aprilie, mai,iunie, iulie, august, noiembrie,decembrie 2006’’ 
De asemenea, contestatoarea precizeaz� c� ‘’au existat situa�ii când nu au fost 

înregistrate veniturile în luna în care s-au realizat, ci în luna în care s-au încasat (ex.luna 
decembrie 2005, august 2006), precum �i situa�ii în care pentru veniturile înregistrate în 
contul 704 nu s-a colectat TVA’’. 
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În acela�i context contestatoarea arat� c�, în ceea ce prive�te stabilirea proratei 
pentru anul 2007, organele de inspec�ie fiscal�, nu au avut în vedere prevederile Legii 
nr.343/2006, unde la art.141, alin.(1), lit.a) sunt eliminate din categoria veniturilor scutite 
f�r� drept de deducere, veniturile din îngrijiri veterinare, expresia ‘’inclusiv veterinare’’, 
nu mai apare începând cu anul 2007. În aceste condi�ii  contestatoarea consider� c�, 
pentru anul 2007 nu se mai aplic� prorata, iar veniturile sunt impozabile în întregime cu 
cotele de tax� pe valoarea ad�ugat� aferente pentru fiecare tip de activitate. 

Contestatoarea în sus�inerea cauzei anexeaz� la dosarul contesta�iei, anexele A-E 
cu privire la stabilirea pro-ratei, taxa pe valoarea ad�ugat� de plat� sau de rambursat �i 
accesoriile aferente pentru perioada aprilie 2005 – septembrie 2007. 
 Totodat�, contestatoarea mai arat� c�, în luna septembrie 2007, a fost înregistrat� 
corectarea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� veniturilor din perioada ianuarie – 
septembrie 2007, prin înregistrarea în contul 4427 ‘’TVA colectat�’’ a sumei de….lei, 
‘’sum� ce nu are corespondent prin realizarea unor venituri de….lei/lun� �i respectiv 
de….lei în trimestrul III 2007, ci doar de îndreptare a unor erori cuprinse în decontul de 
TVA pe perioada men�ionat�.’’  

 
Argumenta�ia juridic� a contestatoarei, art.141, alin.(1), lit.a) din Legea 

nr.343/2006 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 
 
II.Organele de inspec�ie fiscal� au efectuat la SC X SRL în perioada …inspec�ia 

fiscal� par�ial� , în baza adresei nr.   emis� de Administra�ia Finan�elor Publice …, având 
ca obiectiv solu�ionarea  decontului de tax� pe valoarea ad�ugat� al lunii septembrie 
2007, cu op�iunea de rambursare a soldului sumei negative de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, înregistrat sub nr……, împreun� cu Fi�a de calcul SIN �i declara�ia pe propria 
r�spundere a reprezentantului societ��ii. Suma solicitat� la rambursare este de….lei. 

 
Perioada supus� verific�rii este 01.04.2005 -30.09.2007. 
Inspec�ia fiscal� a fost suspendat� în perioada 12.02.2008 – 25.03.2008, iar în 

baza prevederilor O.M.F.P. nr.708/2006 privind condi�iile �i modalit��ile de suspendare a 
inspectiei fiscale, organele de inspec�ie fiscal� prin ‘’Dispozi�ia privind m�surile stabilite 
de organele de inspec�ie fiscal�’’ nr…., au dispus refacerea jurnalelor de cump�r�ri 
pentru perioada martie 2005- septembrie 2007, pentru identificarea achizi�iilor de bunuri 
�i servicii destinate opera�iunilor cu drept de deducere �i opera�iunilor f�r� drept de 
deducere, precum �i refacerea eviden�ei contabile, respectiv înregistrarea facturilor 
emise la data livr�rii bunurilor. 
 La inspec�ia fiscal� par�ial� cu control ulterior s-a avut în vedere verificarea 
documentelor �i opera�iunilor în care sunt reflectate modul de calcul, eviden�iere �i plat� 
a taxei pe valoarea ad�ugat�. 
   În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� colectat�, organele fiscale au 
constatat c� societatea înregistreaz� urm�toarele categorii de venituri: 

- venituri impozabile din activitatea de comer� cu am�nuntul  
- venituri din vânzarea hranei pentru animale prin emiterea de bonuri fiscale 

cu taxa pe valoarea ad�ugat�în cot� standard de 19% 
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- venituri din vânzarea medicamentelor pentru care societatea emite bonuri 
fiscale cu taxa pe valoarea d�ugat� în cot� redus� de 9% 

- venituri scutite f�r� drept de deducere din activitatea veterinar�  
 
În urma controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 

societatea nu �i-a declarat veniturile din activitatea veterinar� - opera�iuni scutite f�r� 
drept de deducere, fiind astfel înc�lcate prevederile art.141, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, în deconturile de tax� pe valoarea ad�ugat� la rubrica 
corespunz�toare, consecin�a fiind faptul c� pe toat� perioada verificat�, societatea a 
utilizat pro-rata de 100%, pentru exercitarea integral� a dreptului de deducere. 

Organele de inspec�ie fiscal� prin procesul verbal nr….au stabilit în sarcina 
societ��ii, m�sura de refacere a eviden�ei contabile pentru perioada martie 2005 -
septembrie 2007, ‘’iar aceast� m�sur� a fost dus� la îndeplinire în termenul prev�zut 
conform Proces Verbal nr….. ‘’. 

 De asemenea, s-a mai constatat c� în perioada martie 2005 – septembrie 
2007, societatea nu înregistrez� la venituri sumele facturate c�tre D.S.V…, decât în luna 
septembrie 2007, astfel facturile emise pentru aceasta perioad� au fost repuse de 
organele de inspec�ie fiscal� la perioada care se refer�.  

 În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�  organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c�, de�i societatea desf��oar� �i activitate veterinar� care 
este o opera�iune scutit� f�r� drept de deducere conform art.141, alin.(1), lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, fiind astfel un pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� cu 
regim mixt , aceasta nu a respectat prevederile art.147 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, în ceea ce prive�te eviden�ierea separat� a achizi�iilor de bunuri �i servicii 
în func�ie de destina�ie (pentru opera�iuni cu sau f�r� drept de deducere) �i nu a dedus 
taxa pe valoarea ad�ugat� pe baz� de pro-rat�. 

Întrucât în perioada martie 2005 – septembrie 2007, societatea nu a  
eviden�iat în deconturile de tax� pe valoarea ad�ugat� veniturile scutite f�r� drept de 
deducere �i nu a stabilit taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� pe baz� de pro-rat�, 
organele de inspec�ie fiscal� au procedat în conformitate cu prevederile art.147 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, la recalcularea pro-ratelor �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat� deductibil� pentru perioada martie 2005 – septembrie 2007. Astfel în baza 
prevederilor art.145, alin.(3), din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina societ��ii o 
diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….lei, pentru care societatea nu are 
drept de deducere. 

 
În ceea ce prive�te soldul sumei negative a taxei pe valoarea ad�ugat� 

solicitat� la rambursare  în decontul lunii sepembrie 2007, organele de inspec�ie  
fiscal� au constatat  c�  acesta provine din faptul c� taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� 
aferent� tuturor achizi�iilor efectuate de societate în perioada martie 2005 – septembrie 
2007 este mai mare decât taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în acea�i perioad�, 
întrucât ponderea în venituri  o de�in veniturile scutite.  

�inând cont de toate influen�ele rezultate din recalcularea pro-ratei �i diferen�ele 
de tax� pe valoarea ad�ugat� colectat� organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� la 
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data de 30.09.2007, societatea înregistrez� o diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� de 
plat� în sum� de…lei. 

Pentru aceast� diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat�, organele de inspec�ie 
fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de….lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de…lei. 

În cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� la capitolul VI ‘’Sinteza 
constat�rilor inspec�iei fiscale’’ organele de inspec�ie fiscal� consemneaz�: 
- soldul sumei negative a TVA la 30.09.2007                  lei 

solicitat� la rambursare 
- TVA pentru care nu se acorda dreptul la   lei 

rambursare 
- soldul sumei negative a TVA cu drept la                       - 

rambursare 
-   TVA de plat� (nedeductibil�)                                          lei 
-   diferen�a TVA de plat�                                                    lei 
-           major�ri de întârziere diferen�e de TVA                          lei 
-   penalit��i de întârziere  diferen�e de TVA                        lei 

 
III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscale, motivele 

invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei coroborate cu 
prevederile legale în vigoare în perioada verificat�, se re�ine: 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice…, prin 

Serviciul de  Solu�ionare a Contesta�iilor, se poate pronun�a pe fond  asupra contesta�iei 
formulat� de S.C. X  S.R.L, în condi�iile în care organele de inpec�ie fiscal� au f�cut 
aplicarea eronat� a prevederilor art.141, alin.(1), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal aplicabil începând cu anul 2007, referitor la opera�iunile scutite de taxa pe 
valoarea adaugat�. 

  
 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au efectuat inspec�ia fiscal� par�ial� la S.C. X 

S.R.L, în baza adresei nr… emis� de Administra�ia Finan�elor Publice, având ca obiectiv 
solu�ionarea  decontului de tax� pe valoarea ad�ugat�  al lunii septembrie 2007, cu 
op�iunea de rambursare a soldului sumei negative de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
înregistrat sub nr….., împreun� cu Fi�a de calcul SIN �i declara�ia pe propria r�spundere 
a reprezentantului societ��ii. Suma solicitat� la rambursare este de ….lei. 

Perioada supus� verific�rii este 01.04.2005 -30.09.2007. 
În perioada verificat�, societatea a ob�inut venituri din opera�iuni impozabile �i din 

opera�iuni scutite f�r� drept de deducere. Organele de inspec�ie fiscal� în baza 
documentelor contabile �i a deconturilor de tax� pe valoarea ad�ugat�, au constatat c�, 
societatea a procedat la deducerea integral� a taxei pe valoarea ad�ugat�, de�i a ob�inut 
�i venituri din opera�iuni scutite, f�r� drept de deducere, cât �i opera�iuni care dau drept 
de deducere, aceasta fiind pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� cu regim mixt. 

În aceste condi�ii organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, societatea avea 
obliga�ia s�-�i eviden�ieze separat achizi�iile de bunuri �i servicii în func�ie de destina�ie – 
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pentru opera�iuni cu �i f�r� drept de deducere, precum �i obliga�ia de a determina dreptul 
de deducere al taxei pe valoarea ad�ugat� pe baz� de pro-rat�. 

De asemenea, s-a mai constatat c�, în perioada martie 2005 – septembrie 2007, 
societatea nu înregistrez� la venituri sumele facturate c�tre D.S.V…., decât în luna 
sepembrie 2007, astfel facturile emise pentru aceasta perioad� au fost repuse de 
organele de inspec�ie fiscal� la perioada care se refer�. 

Întrucât în perioada martie 2005 – septembrie 2007, societatea nu a  eviden�iat în 
deconturile de TVA veniturile scutite f�r� drept de deducere �i nu a stabilit TVA 
deductibil� pe baz� de pro-rat�, organele de inspec�ie fiscal� au procedat în 
conformitate cu prevederile art.147 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, la 
recalcularea pro-ratelor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� deductibil� pentru perioada 
martie 2005 – septembrie 2007. Astfel în baza prevederilor art.145, alin.(3),din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina 
societ��ii o diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de…lei, pentru care 
societatea nu are drept de deducere. 

 
În ceea ce prive�te soldul sumei negative a taxei pe valoarea ad�ugat� 

solicitat� la rambursare  în decontul lunii sepembrie 2007, organele de inspec�ie  
fiscal� au constatat  c�  acesta provine din faptul c� taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� 
aferent� tuturor achizi�iilor efectuate de societate în perioada martie 2005 – septembrie 
2007 este mai mare decât taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în acea�i perioad�, 
întrucât ponderea în venituri  o de�in veniturile scutite.  

�inând cont de toate influen�ele rezultate din recalcularea pro-ratei �i diferen�ele 
de tax� pe valoarea ad�ugat� colectat� organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� la 
data de 30.09.2007, societatea înregistrez� o diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� de 
plat� în sum� de ….lei. 

Pentru aceast� diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� organele de inspec�ie 
fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de….lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de…lei. 

 
Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au respins la rambursare suma de …lei 

solicitat� de contestatoare, au stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� �i 
r�mas� de plat� în sum� de….lei �i au calculat accesorii aferente în sum� total� de …lei. 
 

În drept, referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� pentru perioada martie 
2005-decembrie 2006 în spe�� sunt aplicabile prevederile  art.141, alin.(1), lit.a) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare (aplicabil 
pân� la 31.12.2006) 

 
“ART. 141 
 
(1) Urm�toarele opera�iuni de interes general sunt scutite de taxa pe valoarea 

adaugat�: 
    a) spitalizarea, ingrijirile medicale, inclusiv veterinare, �i opera�iunile strâns 
legate de acestea, desf��urate de unit��i autorizate pentru astfel de activit��i, indiferent 
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de forma de organizare, precum spitale, sanatorii, centre de s�n�tate rurale sau urbane, 
dispensare, cabinete �i laboratoare medicale, centre de ingrijire medical� �i de 
diagnostic, baze de tratament si recuperare, sta�ii de salvare �i alte unit��i autorizate s� 
desf��oare astfel de activit��i, cantinele organizate pe lâng� aceste unit��i, serviciile 
funerare prestate de unit��ile sanitare;’’ 

 
Având în vedere faptul c� societatea desf��oar� atât opera�iuni care dau 

drept de deducere precum �i opera�iuni care nu dau drept de ducere a taxei pe valoarea 
adugat� în spe�� sunt aplicabile �i prevederile art.147 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare (aplicabil pân� la 31.12.2006) : 

 
‘’ART. 147 

    (1) Orice persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea 
adaugat�, care realizeaz� sau urmeaz� s� realizeze atat opera�iuni care dau drept 
de deducere, cât �i opera�iuni care nu dau drept de deducere, este denumit� în 
continuare pl�titor de taxa pe valoarea adaugat� cu regim mixt. 
    (2) Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugat� aferente bunurilor si serviciilor 
achizi�ionate de orice pl�titor de tax� pe valoarea adaugat� cu regim mixt se determin� 
conform prezentului articol. 
    (3) Achizi�iile de bunuri si servicii destinate exclusiv realiz�rii de opera�iuni care dau 
drept de deducere, inclusiv de investi�ii destinate realiz�rii de astfel de opera�iuni, se 
înscriu într-un jurnal pentru cump�r�ri, care se întocme�te separat pentru aceste 
opera�iuni, �i taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestora se deduce integral. 
    (4) Achizi�iile de bunuri �i servicii destinate exclusiv realiz�rii de opera�iuni care nu dau 
drept de deducere, precum �i de investi�ii care sunt destinate realiz�rii de astfel de 
opera�iuni se înscriu în jurnalul pentru cump�r�ri, care se întocme�te separat pentru 
aceste opera�iuni, iar taxa pe valoarea adaugat� aferent� acestora nu se deduce. 
    (5) Bunurile si serviciile pentru care nu se cunoa�te destina�ia în momentul achizi�iei, 
respectiv dac� vor fi utilizate pentru realizarea de opera�iuni care dau drept de deducere 
sau opera�iuni care nu dau drept de deducere ori pentru care nu se poate determina 
propor�ia în care sunt sau vor fi utilizate pentru opera�iuni care dau drept de deducere �i 
opera�iuni care nu dau drept de deducere, se eviden�iaz� într-un jurnal pentru cump�r�ri 
întocmit separat. Taxa pe valoarea adaugat� aferent� acestor achizi�ii se deduce pe 
baza de pro-rat�. Prin excep�ie, în cazul achizi�iilor destinate realiz�rii de investi�ii, care 
se prev�d c� vor fi utilizate atât pentru realizarea de opera�iuni care dau drept de 
deducere, cât �i pentru opera�iuni care nu dau drept de deducere, este permis� 
deducerea integral� a taxei pe valoarea adaugat� pe parcursul procesului investi�ional, 
urmând ca taxa dedus� s� fie ajustat� în conformitate cu procedura stabilit� prin norme. 
    (6) În cursul unui an fiscal este permis� rectificarea taxei deduse aferente achizi�iilor 
de bunuri/servicii care se constat� c� ulterior au fost utilizate pentru alta destina�ie decât 
cea prevazut� la data achizi�iei. Rectific�rile se eviden�iaz� pe rândurile de regularizare 
din decontul de tax� pe valoarea adaugat�. 
    (7) Pro-rata se determin� ca raport între: veniturile obtinute din opera�iuni care 
dau drept de deducere, inclusiv subven�iile legate direct de pre�ul acestora, la 
num�r�tor, iar la numitor veniturile de la num�rator plus veniturile ob�inute din 
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opera�iuni care nu dau drept de deducere. În calculul pro-rata, la numitor se adaug� 
aloca�iile, subven�iile sau alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, în 
scopul finan��rii de activit��i scutite f�r� drept de deducere sau care nu intr� în sfera de 
aplicare a taxei pe valoarea adaugat�. Se exclud din calculul pro-rata veniturile 
financiare, daca acestea sunt accesorii activita�ii principale. Nu se includ în calculul pro-
rata serviciile efectuate de prestatori stabili�i în str�in�tate, astfel cum sunt defini�i la art. 
151 alin. (2), pentru care beneficiarii au obliga�ia pl��ii taxei pe valoarea adaugat�. Pro-
rata se determin� anual, situa�ie în care elementele prev�zute la numitor si num�rator 
sunt cumulate pentru întregul an fiscal. Prin excep�ie, aceasta poate fi determinat� lunar 
sau trimestrial, dup� caz, conform alin. (13), situa�ie în care elementele prev�zute la 
numitor si num�r�tor sunt cele efectiv realizate în cursul fiec�rei luni, respectiv trimestru. 
    (8) Pro-rata aplicabil� provizoriu pentru un an este ori pro-rata definitiv� determinat� 
pentru anul precedent, ori pro-rata estimat� în func�ie de opera�iunile prev�zute a fi 
realizate în anul curent. Persoanele impozabile trebuie s� comunice organului fiscal 
teritorial, la începutul fiec�rui an fiscal, cel mai târziu pân� la data de 25 ianuarie, nivelul 
pro-rata provizorie aplicat�, precum �i modul de determinare a acesteia. Tax� pe 
valoarea adaugat� de dedus se determin� prin aplicarea pro-rata provizorie asupra taxei 
pe valoarea adaugat� deductibile, aferente achizi�iilor destinate atât realiz�rii de 
opera�iuni care dau drept de deducere, cât si celor care nu dau drept de deducere, 
determinat� potrivit alin. (5).’’   
 

 Începând cu 01.01.2007 referitor la opera�iunile scutite de  taxa pe valoarea 
ad�ugat� în spe�� sunt aplicabile prevederile art.141, alin.(1), lit.a) modificat de Legea nr. 
343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 

‘’ART.141 
(1) Urm�toarele opera�iuni de interes general sunt scutite de tax�: 

    a) spitalizarea, îngrijirile medicale �i opera�iunile strâns legate de acestea, 
desf��urate de unit��i autorizate pentru astfel de activit��i, indiferent de forma de 
organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de s�n�tate rurale sau urbane, dispensare, 
cabinete �i laboratoare medicale, centre de îngrijire medical� �i de diagnostic, baze de 
tratament �i recuperare, sta�ii de salvare �i alte unit��i autorizate s� desf��oare astfel de 
activit��i;’’ 

 
 Totodat�, în spe�� sunt aplicabile prevederile art.134, alin.(3) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare unde se 
stipuleaz�: 

 
“ART 134 

[…] 
(3) Faptul generator al taxei intervine si taxa devine exigibil�, la data livr�rii de bunuri sau 
la data prest�rii de servicii, cu excep�iile prev�zute în prezentul titlu.’’ 
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Fa�� de cele prezentate mai sus, precum �i din analiza documentelor aflate la 
dosarul cauzei se re�ine c�, pentru perioada 01.04.2005 --31.12.2006, societatea 
realizeaz� atât opera�iuni care dau drept de deducere cât �i opera�iuni scutite f�r� drept 
de deducere, respectiv – activitatea veterinar�, fiind pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat� cu regim mixt, f�r� a determina taxa pe valoarea ad�ugat� de dedus pe baz� 
de pro-rat�, în conformitate cu prevederile art.147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Drept urmare organele de inspec�ie fiscal� justificat �i legal au procedat pentru 
perioada sus men�ionat� la determinarea pro-ratei. 

Pentru perioada 01.01.2007-30.09.2007, a�a dup� cum rezult� din Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr….., organele de inspec�ie fiscal� au procedat  la  determinarea 
dreptului  de deducere al taxei pe valoarea ad�ugat� pe baz� de pro-rat�, considerând 
c� societatea efectueaz� �i în aceast� perioad� opera�iuni scutite f�r� drept de 
deducere, cât �i opera�iuni care dau drept de deducere, de�i în conformitate cu  
prevederie legale art.141, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare referitoare la opera�iunile scutite de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, activit��ile veterinare sunt eliminate din categoria opera�iunilor 
scutite de tax� pe valoarea ad�ugat�. 

De asemenea, se mai re�ine c�,  întrucât în perioada martie 2005-septembrie 2007 
contestatoarea  nu �i-a înregistrat veniturile din sumele facturate c�tre D.S.V….decât în 
luna septembrie 2007, organele de inspec�ie fiscal� au procedat justificat privind 
repunerea veniturilor la  perioada la care se refer�, exigibilitatea taxei intervenind la data 
la care are loc faptul generator respectiv data livr�rii bunurilor, a�a cum este stipulat la 
art.134, alin.(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Totodat�, se re�ine c� în contesta�ie, societatea sus�ine c� organul de inspec�ie 
fiscal�, ‘’nu a luat în considerare la calculul pro-ratei veniturile înscrise în jurnalele de 
vânz�ri ref�cute conform m�surilor dispuse în pv nr….., ci veniturile din jurnalele ini�iale’’  

Prin ‘’Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�’’ nr…., 
organele de inspec�ie fiscal� au dispus refacerea jurnalelor de  cump�r�ri pentru 
perioada martie 2005-septembrie 2007, pentru identificarea achizi�iilor de bunuri �i 
servicii destinate opera�iunilor cu drept de deducere �i opera�iunilor f�r� drept de 
deducere precum �i refacerea eviden�ei contabile, respectiv înregistrarea facturilor emise 
la data livr�riii bunurilor.  

În ‘’Referatul privind propunerile de solu�ionare a contesta�iei formulat� de SC X 
SRL organele de inspec�ie fiscal� afirm� c� ‘’societatea nu r�spunde solicit�rii ref�când 
doar jurnalele de vânz�ri, iar sumele declarate prin deconturi de TVA depuse la A.F.P. 
….aferente perioadei verificate sunt necorelate cu jurnalele ref�cute’’. 

În contextul celor de mai sus, în condi�iile în care contestatoarea nu �i-a ref�cut ‘’ 
jurnalele de cump�r�ri’’ ci doar ‘’jurnalele de vânz�ri’’, Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor din cadrul Direc�iei General� a Finan�elor Publice ….în baza documentelor 
existente la dosarul cauzei, se afl� în imposibilitate de a se pronun�a asupra   taxei pe 
valoarea ad�ugat� de dedus determinat� prin aplicarea pro-ratei, pentru  perioada 
01.04. 2005- 31.12.2006, de c�tre organele de inspec�ie fiscal�. 
 Având în vedere cele re�inute mai sus, precum �i faptul c� organele de inspec�ie 
fiscal� au f�cut aplicarea eronat� pentru anul 2007 a prevederilor art.141, alin.(1), lit.a) 
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din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
privind opera�iunile scutite de tax� pe valoarea ad�ugat�, conform c�ruia activit��ile 
veterinare sunt eliminate din categoria acestor opera�iuni, faptul c� organele de inspec�ie 
fiscal� au procedat la recalcularea pro-ratelor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� deductibil� 
pentru perioada 01.04.2005 – 01.09. 2007, 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 partial 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…., pentru 
suma total� de …lei  referitoare la: suma de …lei tax� pe valoare ad�ugat� respins� la 
rambursare, suma de ….lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar 
�i r�mas� de plat� �i suma de …lei reprezentând accesorii de plat� (….lei major�ri de 
întârziere +… lei penalit��i de întârziere), urmând ca organele de inspec�ie fiscal� prin 
alt� echip� de inspec�ie s� efectueze o nou� verificare pentru acea�i perioad� �i pentru 
acela�i tip de impozit, �inând cont de prevederile legale aplicabile în spe�� �i de cele 
precizate prin prezenta decizie. 

 
   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 perioad� �i 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 decât cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 

 
 
Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 

art.134, alin.(3), art.141,lit.a), art.147 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 procedurã fiscalã, republicat�, pct.12.7 �i 12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, se 

 
DECIDE 

 
Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 

stabilite de inspec�ia  fiscal� nr…., pentru suma total� de…lei, reprezentând obliga�ii 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� referitoare la : 

- ….lei - tax� pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare, 
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-  …lei - tax� pe valoare ad�ugat� de plat� stabilit� suplimentar �i r�mas� de plat� 
-  … lei - acccesorii de plat�                  

urmând ca organele de inspec�ie fiscal� prin alt� echip� de inspec�ie, s� efectueze o nou� 
verificare pentru acea�i perioad� �i pentru acela�i tip de impozit, �inând cont de prevederile 
legale aplicabile în spe��, de cele precizate prin prezenta decizie �i în func�ie de cele constatate 
s� emit� o nou� decizie de impunere.   

 
Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 

atacat�, conform procedurii legale, în termen de 6 luni,  la Tribunalul…. 
  

                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 


