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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR                      
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE              
A JUDE�ULUI SUCEAVA                                                          
 
 

 
DECIZIA NR. 144 

din 05.12.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C. .......S.R.L. din localitatea ......., 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a jude�ului Suceava sub nr. .......din 06.11.2007 
 

 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  

fost  sesizat�  de  Activitatea de Control Fiscal Suceava prin  referatul .....din 
02.11.2007, înregistrat la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
Suceava  sub  nr. .......din 06.11.2007, cu privire la contesta�ia formulat� de  
S.C. .......S.R.L., având domiciliul fiscal în localitatea ......., nr. ......., jude�ul 
Suceava. 

Societatea contest� Decizia de impunere nr. ....... in 28.09.2007, 
înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. .......din 28.09.2007, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .......din 28.09.2007 de 
Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind  suma  de .......lei, reprezentând: 

-   .......lei TVA; 
-   .......lei major�ri de întârziere aferente TVA; 
-  .......lei penalit��i de întârziere aferente TVA. 
 

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

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art.205 
�i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I.  S.C. .......S.R.L. prin contesta�ia  formulat� sus�ine c� 

obliga�iile fiscale contestate au fost stabilite în urma unui control anterior, 
finalizat prin Decizia de impunere nr. ....... din 29.07.2005, care a fost 
contestat�, iar prin Decizia nr. …. din 21.09.2005 s-a decis suspendarea 
solu�ion�rii cauzei pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�.  

Societatea sus�ine c� în urma cercet�rii penale Parchetul de pe 
lâng� Judec�toria ....... a emis Rezolu�ia nr. .......din 06.04.2007, prin care a 
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respins plângerea formulat� de ....... a jude�ului Suceava, constatând c� 
societatea nu este vinovat� pentru folosirea unor facturi false. 

Contestatoarea precizeaz� c� în baza rezolu�iei men�ionate 
contesta�ia formulat� împotriva Deciziei nr. ....... din 29.07.2005 a fost 
solu�ionat� pe fond, prin Decizia nr.......din 31.08.2007 desfiin�ându-se decizia 
contestat�. Prin Decizia nr......./2007 s-a dispus efectuarea unui nou control 
pentru acelea�i obliga�ii fiscale �i pentru aceea�i perioad� ce a fost supus� 
controlului. 

Societatea sus�ine c� noua verificare s-a finalizat cu acelea�i 
concluzii eronate �i cu o nou� decizie de impunere cu acelea�i sume din decizia 
desfiin�at�. 

 
II.  Prin Decizia de impunere nr. ....... in 28.09.2007, 

înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. .......din 
28.09.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .......din 
28.09.2007, organele de control au constatat c� în perioada ianuarie 2003 – 
decembrie 2004 S.C. .......S.R.L. a efectuat achizi�ii de mijloace fixe, piese de 
schimb, materiale de la diver�i furnizori din �ar�, respectiv: S.C. .......S.R.L., 
S.C. .......S.R.L., S.C. .......S.R.L., S.C. ....... S.A. �i S.C. .......S.R.L..  

Prin adresa nr. ......./12.05.2005 Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice – Activitatea de Control Suceava a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ....... informa�ii cu privire la 
urm�toarele facturi emise de S.C. .......S.R.L. c�tre S.C. .......S.R.L. .......: 
                 - seria SB ......./30.06.2003, în valoare total� de .......lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând pânze circular banzic, rulmen�i, curele; 
                 - seria SB ....... nr. ......./29.09.2003, în valoare total� de .......lei, din 
care ....... lei T.V.A., reprezentând deratizare �i dezinfec�ie spa�iu; 
                 - seria SB ....... nr. ......./19.10.2003, în valoarea total� de ....... lei, din 
care ....... lei T.V.A., reprezentând transport mas� lemnoas�; 
                 - seria SB ....... nr. ......./19.10.2003, în valoare total� de .......lei, din 
care ....... lei T.V.A., reprezentând ulei hidraulic, lan� gall; 
                 - seria SB ....... nr. ......./07.12.2003, în valoare total� de .......lei, din 
care ....... lei T.V.A., reprezentând prest�ri servicii tehnic� de calcul, prest�ri 
servicii prelucrare date; 
                  - seria SB ....... nr. ......./26.04.2004, în valoare total� de .......lei, din 
care T.V.A. .......lei, reprezentând ansamblu portant dispozitiv piatr� atelaj; 
                  - seria SB .......  nr. ......./23.04.2004, în valoare total� de ....... lei,  din 
care T.V.A. .......lei, reprezentând ax principal antrenor rectificat; 
                  - seria SB .......  nr. ......./23.12.2004, în valoare total� de .......lei, din 
care T.V.A. ....... lei, reprezentând electromotor, �urub melcat, patin� întinz�tor, 
lan� gall. 

Prin adresa nr. ....... din 14.06.2005, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ....... a comunicat c� societatea 
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.......S.R.L., cod fiscal ......., nu func�ioneaz� la sediul social declarat, asocia�ii �i 
administratorii nu au putut fi depista�i, iar societatea nu a depus declara�ii, 
deconturi de TVA, bilan�uri, raport�ri periodice de la înregistrare �i pân� la zi. 
De asemenea, întrucât exist� suspiciuni c� societatea este de „tip fantom�” 
Garda Financiar� ......., prin adresa nr. ......./27.05.2005, a sesizat Parchetul de pe 
lâng� Judec�toria ........ 

 
Prin adresa nr. ......./12.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice – Activitatea de Control Suceava a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ..... informa�ii cu privire la 
urm�toarele facturi emise de S.C. .......S.R.L., cod fiscal ......., c�tre S.C. 
.......S.R.L. .......: 

- seria CT ......./28.05.2004, în valoare total� de ....... lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând fier beton;  

- seria CT ......./28.05.2004, în valoare total� de .......lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând arbore motor, ghiuloas� ansamblu; 

- seria CT ......./29.05.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând piatr� spart�; 

- seria CT ......./31.05.2004, în valoare total� de .......lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând ciment, nisip; 

- seria CT ......./31.07.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând pânze banzic, rulmen�i, suport c�rucior lemn; 

- seria CT ......./31.07.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând mandrin� prindere bu�tean, volant�, electromotor; 

- seria CT ......./09.12.2004, în valoare total� de .......lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând antemerg�tor debitare bu�tean; 

- seria CT ......./16.12.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând instalare �in� cale rulare; 

- seria CT ......./04.07.2004, în valoare total� de .......lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând mas� mobil� cu dispozitiv de angrenare utilaje 
precizie; 

- seria CT ......./06.07.2004, în valoare total� de ....... lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând structur� sus�inere ansamblu frezat; 

- seria CT ......./24.06.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând materiale aprovizionate conform devizului nr. 
........05.2004; 

- seria CT ......./25.06.2004, în valoare total� de ....... lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând amenajare spa�iu, conform devizului nr. 
.......15.05.2004; 

- seria CT ......./26.06.2004, în valoare total� de ....... lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând amenajare spa�iu gater, conform devizului nr. 
.......15.05.2004; 
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- seria CT ......./30.09.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând robin ma�in� bromit, ax vertical asamblat cu 
�urub, p�pu�� universal� mobil�, electropomp� lichid r�cire, tablou comenzi 
electrice, motor electric, �urub conduc�tor cu brid�, cutie vitez�; 

- seria CT ......./29.09.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând tablou electric, cutie vitez� strung, sanie 
transversal�, sanie longitudinal�, motor electric, roat� conductoare, pomp� 
mobil� asamblat�; 

- seria CT ......./24.11.2004, în valoare total� de .......lei din care 
..... lei T.V.A., reprezentând punte spate asamblat�; 

- seria CT ...../09.11.2004, în valoare total� de .....lei din care 
.....lei T.V.A., reprezentând arbore motor raba, set motor raba, giuloas� 
asamblat�; 

- seria CT ...../02.11.2004, în valoare total� de .....lei din care 
.....lei T.V.A., reprezentând pânze banzic, rulmen�i, electromotor banzic, curea, 
�uruburi; 

- seria CT ...../21.12.2004, în valoare total� de .....lei din care 
.....lei T.V.A., reprezentând ma�in� rectificat plan�; 

- seria CT ...../27.12.2004, în valoare total� de .....lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând piatr� abraziv�; 

- seria CT ...../19.12.2004, în valoare total� de ..... lei din care 
.....lei T.V.A., reprezentând p�pu�� mobil�, volant� asamblare, electromotor, 
corp inferior static strung, cuv� cu gr�tar, �uruburi. 
 

Prin adresa nr. ...../15.06.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice – Activitatea de Control ..... a comunicat c� în eviden�a societ��ii 
.......S.R.L., cod fiscal ......., nu se afl� înregistrate facturile men�ionate, iar din 
notele explicative date de administratorul �i contabilul societ��ii rezult� c� nu au 
achizi�ionat, nu au emis �i nu au înregistrat facturile pentru care s-a solicitat 
verificarea încruci�at�. 

 
Prin adresa nr. ..... din 12.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice – Activitatea de Control Suceava a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ..... informa�ii cu privire la 
urm�toarele facturi emise de S.C. .......S.R.L. c�tre S.C. .......S.R.L. .......: 

- seria BV ...../29.04.2003 în valoare total� de ..... lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând contravaloare universal 3 locuri, antrenor unghiular 
ambalat, ansamblu rezervor;   

- seria BV ...../16.05.2003 în valoare total� de ..... lei din care 
.....lei T.V.A. reprezentând piese de schimb;  

- seria BV ...../30.06.2003 în valoare total� de .....lei din care ..... 
lei T.V.A. reprezentând electromotor banzic, grup hidraulic, tablou electric, 
roat� antrenare;  
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- seria BV ...../28.02.2004 în valoare total� de .....lei din care ..... 
lei T.V.A. reprezentând motor electric frizat, pânz� debitare lemn, aparat 
combinat debitare lemn;  

- seria BV ...../28.02.2004 în valoare total� de .....lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând panglic� banzic, electromotor trifazat;  

- seria BV ...../28.05.2004 în valoare total� de ..... lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând electromotor trifazat. 

Prin adresa nr. ...../07.07.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice – Activitatea de Control ..... a transmis Nota nr. ...../07.07.2005, 
întocmit� la S.C. .......S.R.L., unde precizeaz� urm�toarele: 

- din verificarea bazei de date a Serviciului gestionare a 
documentelor cu regim special din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice ..... a rezultat c� facturile men�ionate în adresa nr. ..... din 12.05.2005 a 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice – Activitatea de Control Fiscal Suceava 
au fost ridicate de alte societ��i, respectiv S.C. ..... S.R.L. �i S.C. ..... S.R.L.; 

- S.C. .......S.R.L. figureaz� în baza de date a Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice ..... ca având codul fiscal ..... �i nu ....., a�a cum a fost înscris 
pe facturile în cauz�. 

 
Prin adresa nr. ..... din 12.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice – Activitatea de Control Suceava a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ..... informa�ii cu privire la factura 
emis� de S.C. .....S.R.L. c�tre S.C. .......S.R.L. ......., seria BV ...../31.01.2003 în 
valoare total� de .....lei, din care .....lei TVA, reprezentând rulmen�i. 

 
Prin adresa nr. ...../07.07.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice – Activitatea de Control ..... a transmis Nota nr. ...../07.07.2005, 
întocmit� la S.C. ..... S.R.L., unde precizeaz� urm�toarele: 

- din verificarea bazei de date a Serviciului gestionare a 
documentelor cu regim special din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice ..... a rezultat c� factura men�ionat� în adresa nr. ..... din 12.05.2005 a 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice – Activitatea de Control Fiscal Suceava 
a fost ridicat� de alt� societate, respectiv S.C. ..... S.R.L.; 

- S.C. ..... S.R.L. figureaz� în baza de date a Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice ..... ca având codul fiscal ..... �i nu ....., a�a cum a fost înscris 
pe factura în cauz�. 

 
Prin adresa nr. ..... din 12.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice – Activitatea de Control Suceava a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ..... informa�ii cu privire la 
urm�toarele facturi emise de S.C. ....... S.A. c�tre S.C. .......S.R.L. .......: 

- seria BV ...../26.02.2003, în valoare total� de ..... lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând piatr�, rulmen�i, curele, vaselin�; 
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- seria BV ...../25.03.2003, în valoare total� de .....lei din care 
.....lei T.V.A., reprezentând set motor ....., biel� motor ....., arc lamelar, cauciuc; 

- seria BV ...../30.03.2003, în valoare total� de .....lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând pânz� banzic, rulmen�i, curele, vaselin�, ulei. 

Prin adresa nr. ...../27.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice – Activitatea de Control ..... a transmis Nota nr. ...../30.06.2005, 
întocmit� la S.C. .......  S.A., unde precizeaz� c� din verificarea eviden�ei 
contabile �i din nota explicativ� dat� de directorul economic al societ��ii ....... 
S.A. rezult� c� aceasta nu a furnizat marf� c�tre S.C. .......S.R.L. ....... �i nu 
de�inut facturile respective. 

 
Organele de control men�ioneaz� c� toate bunurile achizi�ionate 

de S.C. .......S.R.L. ....... în baza facturilor men�ionate au fost înregistrate în 
contabilitate în conturile 3024 „Piese de schimb”, 3028 „Materiale 
consumabile”, 303 „Obiecte de inventar”, concomitent cu înregistrarea acestora 
pe cheltuieli pe baz� de bonuri de consum, în luna în care aceste bunuri au fost 
achizi�ionate, precum �i în conturile 2131 „Imobiliz�ri corporale în curs”, 231 
„Echipamente tehnologice”, 2141 „ Alte imobiliz�ri corporale de natura 
obiectelor de inventar”. 

Din nota explicativ� dat� de administratorul societ��ii rezult� c� 
bunurile achizi�ionate de la S.C. .......S.R.L., S.C. .......S.R.L., S.C. ....... S.A., 
S.C. .......S.R.L. �i S.C. .......S.R.L. au fost utilizate pentru ma�ina de rectificat 
arbori coti�i, atelier mecanic de prelucrare, rectificat arbori, în cadrul pensiunii 
turistice, pentru sediu firmei.  

Totodat�, organele de control au constatat c� aceste facturi au 
fost achitate par�ial cu numerar, la data controlului societatea înregistrând 
datorii c�tre ace�ti furnizori/prestatori, dup� cum urmeaz�: 

-   S.C. .......S.R.L. în sum� de .....lei; 
                 -   S.C. .....S.R.L. în sum� de .....lei; 

- S.C. .......S.R.L. în sum� de .....lei. 
Prin nota explicativ� dat� de administratorul societ��ii acesta 

declar� c� sumele respective urmeaz� s� fie achitate prin compensare cu 
material lemnos. 

Organele de control au constatat c� nu au fost respectate 
prevederile art. 6 din H.G. nr. 831/1997, art. 29 B, lit. a) din Legea nr. 
345/2002, republicat�, art. 155 alin. 8, lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, întrucât documentele 
respective con�in date eronate (denumire furnizor, codul fiscal), astfel: 

- S.C. .......S.R.L. are codul fiscal ....., iar pe facturi este înscris 
codul fiscal .....; 

- S.C. .......S.R.L. are codul fiscal ....., iar pe factur� este înscris 
codul fiscal ...... 
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- pe unele facturi apar înscri�i furnizori care nu au emis �i nu au 
înregistrat în contabilitate facturile respective (S.C. .....S.R.L., S.C. .......S.R.L. 
�i S.C. ....... S.A.). 

Organele de control precizeaz� c� potrivit art. 6 din H.G. nr. 
831/1997, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, „primirea �i utilizarea de 
formulare tipizate cu regim special din alte surse decât cele prev�zute de 
hot�râre men�ionat� sunt interzise. Opera�iunile consemnate în aceste formulare 
nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac obiectul tranzac�iilor 
respective sunt considerate f�r� documente legale de provenien��.” 

De asemenea, men�ioneaz� c� potrivit art. 29 B alin. 2 lit. b) din 
Legea nr. 345/2002, „persoanele impozabile pl�titoare de tax� pe valoarea 
ad�ugat� sunt obligate s� solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori 
documente legal aprobate �i s� verifice întocmirea corect� a acestora”. 

Organele de control consider� c� deoarece facturile în cauz� nu 
îndeplinesc condi�iile prev�zute la art. 6 din HG nr. 831/1997, art. 29 B lit a) din 
Legea nr. 345/2002, republicat�, �i art. 155 lain. 8 lit. a) din Legea nr. 571/2003, 
societatea nu are dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
.......lei, din care .....lei pentru anul 2003 �i .....lei pentru anul 2004. 

De asemenea, pentru neplata în termen a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de .......lei, organele de control au calculat major�ri de 
întârziere de .......lei �i penalit��i de întârziere de .......lei. 
 

III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  
în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  
vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .......lai �i 

accesoriile aferente de ....., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� societatea are dreptul 
la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în facturi care nu 
îndeplinesc condi�iile de documente justificative, acestea fiind false. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere taxa pe 

valoarea în sum� de .......lei, aferent� perioadei 2003 - 2004, pe motiv c� 
facturile ce stau la baza opera�iunilor nu îndeplinesc condi�iile legale, nefiind 
emise de furnizorii înscri�i pe documentele respective. 

 
În drept, la art. 29 Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe 

valoarea ad�ugat� se prev�d urm�toarele: 
„Persoanele impozabile care realizeaz� opera�iuni taxabile 

�i/sau opera�iuni scutite cu drept de deducere au urm�toarele obliga�ii: […] 
B. Cu privire la întocmirea documentelor: 
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a) s� consemneze livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de 
servicii în facturi fiscale sau în alte documente legal aprobate �i s� 
completeze în mod obligatoriu urm�toarele date: denumirea, adresa �i 
codul fiscal ale furnizorului/prestatorului �i, dup� caz, ale beneficiarului, 
data emiterii, denumirea bunurilor livrate �i/sau a serviciilor prestate, 
cantit��ile, dup� caz, pre�ul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor f�r� tax� 
pe valoarea ad�ugat�, suma taxei pe valoarea ad�ugat�. 

b) persoanele impozabile pl�titoare de tax� pe valoarea 
ad�ugat� sunt obligate s� solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale 
ori documente legal aprobate �i s� verifice întocmirea corect� a acestora 
[…]. Primirea �i înregistrarea în contabilitate de facturi fiscale sau alte 
documente legal aprobate care nu con�in datele prev�zute a fi completate 
în mod obligatoriu la lit. a), precum �i lipsa copiei de pe documentul legal 
care atest� calitatea de pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� a 
furnizorului/prestatorului în cazul cump�r�rilor cu o valoare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� mai mare de 50 milioane lei inclusiv, determin� 
pierderea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente;” 

Începând cu 1 ianuarie 2004 sunt aplicabile prevederile art. 145 
�i 155 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, unde se prev�d 
urm�toarele: 

„Art. 145 
Dreptul de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa 

pe valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�. […] 
(8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 

valoarea ad�ugat�, orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul 
de deducere, în func�ie de felul opera�iunii, cu unul din urm�toarele 
documente: 

a) pentru taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, 
aferent� bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i 
pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie 
prestate de o alt� persoan� impozabil�, cu factur� fiscal�, care cuprinde 
informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (8), �i este emis� pe numele 
persoanei de c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat�. Beneficiarii serviciilor prev�zute la art. 150 alin. (1) lit. 
b) �i art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt înregistra�i ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, justific� taxa dedus�, cu factura fiscal�, întocmit� 
potrivit art. 155 alin. (4); 

 
Art. 155 
Facturile fiscale 
(1) Orice persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de 

tax� pe valoarea ad�ugat�, are obliga�ia s� emit� factur� fiscal� pentru 
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livr�rile de bunuri sau prest�rile de servicii efectuate, c�tre fiecare 
beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca pl�titori de 
tax� pe valoarea ad�ugat�, nu au dreptul s� emit� facturi fiscale �i nici s� 
înscrie taxa pe valoarea ad�ugat� pentru livr�rile de bunuri �i/sau 
prest�rile de servicii efectuate c�tre alt� persoan�, în documentele emise. 
Prin norme se stabilesc situa�iile în care factura fiscal� poate fi emis� �i de 
alt� persoan� decât cea care efectueaz� livrarea de bunuri. […] 

(8) Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu 
urm�toarele informa�ii: 

a) seria �i num�rul facturii; 
b) data emiterii facturii; 
c) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal� al persoanei 

care emite factura; 
d) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal�, dup� caz, al 

beneficiarului de bunuri sau servicii; 
e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea 

serviciilor prestate; 
f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe 

valoarea ad�ugat�; 
g) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� sau men�iunea scutit cu 

drept de deducere, scutit f�r� drept de deducere, neimpozabil sau neinclus 
în baza de impozitare, dup� caz; 

h) valoarea taxei pe valoarea ad�ugat�, pentru opera�iunile 
taxabile.” 

 Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru exercitarea 
dreptului de deducere, contribuabilii trebuie s� justifice opera�iunile cu 
documente corect întocmite �i care s� cuprind� toate informa�iile prev�zute de 
lege �i care s� fie emise de persoane impozabile pl�titori de TVA.  

Ca urmare, potrivit acestor reglement�ri lipsite de echivoc, taxa 
pe valoarea ad�ugat� nu se poate deduce dac� documentele justificative 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 taxei pe 
valoarea ad�ugat�. 

Referitor la întocmirea corect� a documentelor, potrivit art. 7 din 
Anexa 1 B privind Normele metodologice pentru întocmirea �i utilizarea 
formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� la Hot�rârea 
Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune 
privind activitatea financiar� �i contabil�:  

„Înscrierea datelor în aceste formulare se face potrivit 
reglement�rilor cuprinse în normele generale privind documentele 
justificative �i financiar-contabile.” 
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De asemenea, potrivit pct. 2.3 din  Ordinul Ministerului 
Finan�elor Publice nr. 306 / 2002 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile 
simplificate, armonizate cu directivele europene, se prevede c�: 

„Documente justificative �i registre de contabilitate 
2.3. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea 

contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, modificat� �i completat� prin 
Ordonan�a Guvernului nr. 61/2001, precum �i a celorlalte prevederi legale 
privind întocmirea �i utilizarea formularelor comune �i a celor cu regim 
special utilizate în activitatea financiar� �i contabil�*1), orice opera�iune 
economic� efectuat� se consemneaz� într-un document care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. 

Documentele justificative sunt documentele primare care 
probeaz� legal o opera�iune. 

2.4. - Documentele justificative cuprind, cel pu�in, 
urm�toarele elemente principale: 

a) denumirea documentului; 
b) denumirea �i sediul persoanei juridice care întocme�te 

documentul; 
c) num�rul �i data întocmirii acestuia; 
d) men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea 

opera�iunii economice (când este cazul); 
e) con�inutul opera�iunii economice �i, dac� este cazul, 

temeiul legal al efectu�rii acesteia; 
f) datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii efectuate; 
g) numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor 

care le-au întocmit, vizat �i aprobat, dup� caz; 
h) alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 

opera�iunilor efectuate.” 
 
De asemenea, la art. 6 din Hot�rârea Guvernului nr. 831 /1997 

pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar� 
�i contabil� �i a normelor metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora, 
se prevede c�: 

„Procurarea �i utilizarea de formulare tipizate cu regim 
special de înseriere �i numerotare din alte surse decât cele prev�zute în 
prezenta hot�râre sunt interzise. Opera�iunile consemnate în aceste 
formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac 
obiectul tranzac�iilor respective sunt considerate f�r� documente legale de 
provenien��.” 

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

perioada ianuarie 2003 – decembrie 2004 S.C. .......S.R.L. a efectuat achizi�ii de 
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mijloace fixe, piese de schimb, materiale de la diver�i furnizori din �ar�, 
respectiv: S.C. .......S.R.L., S.C. .......S.R.L., S.C. .......S.R.L., S.C. ....... S.A. �i 
S.C. .......S.R.L..  

Prin adresa nr. ......./12.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice – Activitatea de Control Suceava a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ....... informa�ii cu privire la 
urm�toarele facturi emise de S.C. .......S.R.L. c�tre S.C. .......S.R.L. .......: 
                 - seria SB ......./30.06.2003, în valoare total� de .......lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând pânze circular banzic, rulmen�i, curele; 
                 - seria SB ....... nr. ......./29.09.2003, în valoare total� de .......lei, din 
care ....... lei T.V.A., reprezentând deratizare �i dezinfec�ie spa�iu; 
                 - seria SB ....... nr. ......./19.10.2003, în valoarea total� de ....... lei, din 
care ....... lei T.V.A., reprezentând transport mas� lemnoas�; 
                 - seria SB ....... nr. ......./19.10.2003, în valoare total� de .......lei, din 
care ....... lei T.V.A., reprezentând ulei hidraulic, lan� gall; 
                 - seria SB ....... nr. ......./07.12.2003, în valoare total� de .......lei, din 
care ....... lei T.V.A., reprezentând prest�ri servicii tehnic� de calcul, prest�ri 
servicii prelucrare date; 
                  - seria SB ....... nr. ......./26.04.2004, în valoare total� de .......lei, din 
care T.V.A. .......lei, reprezentând ansamblu portant dispozitiv piatr� atelaj; 
                  - seria SB .......  nr. ......./23.04.2004, în valoare total� de ....... lei,  din 
care T.V.A. .......lei, reprezentând ax principal antrenor rectificat; 
                  - seria SB .......  nr. ......./23.12.2004, în valoare total� de .......lei, din 
care T.V.A. ....... lei, reprezentând electromotor, �urub melcat, patin� întinz�tor, 
lan� gall. 

Prin adresa nr. ....... din 14.06.2005, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ....... a comunicat c� societatea 
.......S.R.L., cod fiscal ......., nu func�ioneaz� la sediul social declarat, asocia�ii �i 
administratorii nu au putut fi depista�i, iar societatea nu a depus declara�ii, 
deconturi de TVA, bilan�uri, raport�ri periodice de la înregistrare �i pân� la zi. 
De asemenea, întrucât exist� suspiciuni c� societatea este de „tip fantom�” 
Garda Financiar� ......., prin adresa nr. ......./27.05.2005, a sesizat Parchetul de pe 
lâng� Judec�toria ........ 

 
Prin adresa nr. ......./12.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice – Activitatea de Control Suceava a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ..... informa�ii cu privire la 
urm�toarele facturi emise de S.C. .......S.R.L., cod fiscal ....... c�tre S.C. 
.......S.R.L. .......: 

- seria CT ......./28.05.2004, în valoare total� de ....... lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând fier beton;  

- seria CT ......./28.05.2004, în valoare total� de .......lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând arbore motor, ghiuloas� ansamblu; 
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- seria CT ......./29.05.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând piatr� spart�; 

- seria CT ......./31.05.2004, în valoare total� de .......lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând ciment, nisip; 

- seria CT ......./31.07.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând pânze banzic, rulmen�i, suport c�rucior lemn; 

- seria CT ......./31.07.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând mandrin� prindere bu�tean, volant�, electromotor; 

- seria CT ......./09.12.2004, în valoare total� de .......lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând antemerg�tor debitare bu�tean; 

- seria CT ......./16.12.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând instalare �in� cale rulare; 

- seria CT ......./04.07.2004, în valoare total� de .......lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând mas� mobil� cu dispozitiv de angrenare utilaje 
precizie; 

- seria CT ......./06.07.2004, în valoare total� de ....... lei din care 
.......lei T.V.A., reprezentând structur� sus�inere ansamblu frezat; 

- seria CT ......./24.06.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând materiale aprovizionate conform devizului nr. 
........05.2004; 

- seria CT ......./25.06.2004, în valoare total� de ....... lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând amenajare spa�iu, conform devizului nr. 
.......15.05.2004; 

- seria CT ......./26.06.2004, în valoare total� de ....... lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând amenajare spa�iu gater, conform devizului nr. 
.......15.05.2004; 

- seria CT ......./30.09.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând robin ma�in� bromit, ax vertical asamblat cu 
�urub, p�pu�� universal� mobil�, electropomp� lichid r�cire, tablou comenzi 
electrice, motor electric, �urub conduc�tor cu brid�, cutie vitez�; 

- seria CT ......./29.09.2004, în valoare total� de .......lei din care 
....... lei T.V.A., reprezentând tablou electric, cutie vitez� strung, sanie 
transversal�, sanie longitudinal�, motor electric, roat� conductoare, pomp� 
mobil� asamblat�; 

- seria CT ......./24.11.2004, în valoare total� de .......lei din care 
..... lei T.V.A., reprezentând punte spate asamblat�; 

- seria CT ...../09.11.2004, în valoare total� de .....lei din care 
.....lei T.V.A., reprezentând arbore motor raba, set motor raba, giuloas� 
asamblat�; 

- seria CT ...../02.11.2004, în valoare total� de .....lei din care 
.....lei T.V.A., reprezentând pânze banzic, rulmen�i, electromotor banzic, curea, 
�uruburi; 
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- seria CT ...../21.12.2004, în valoare total� de .....lei din care 
.....lei T.V.A., reprezentând ma�in� rectificat plan�; 

- seria CT ...../27.12.2004, în valoare total� de .....lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând piatr� abraziv�; 

- seria CT ...../19.12.2004, în valoare total� de ..... lei din care 
.....lei T.V.A., reprezentând p�pu�� mobil�, volant� asamblare, electromotor, 
corp inferior static strung, cuv� cu gr�tar, �uruburi. 
 

Prin adresa nr. ...../15.06.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice – Activitatea de Control ..... a comunicat c� în eviden�a societ��ii 
.......S.R.L., cod fiscal ......., nu se afl� înregistrate facturile men�ionate, iar din 
notele explicative date de administratorul �i contabilul societ��ii rezult� c� nu au 
achizi�ionat, nu au emis �i nu au înregistrat facturile pentru care s-a solicitat 
verificarea încruci�at�. 

 
Prin adresa nr. ..... din 12.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice – Activitatea de Control Suceava a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ..... informa�ii cu privire la 
urm�toarele facturi emise de S.C. .......S.R.L. c�tre S.C. .......S.R.L. .......: 

- seria BV ...../29.04.2003 în valoare total� de ..... lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând contravaloare universal 3 locuri, antrenor unghiular 
ambalat, ansamblu rezervor;   

- seria BV ...../16.05.2003 în valoare total� de ..... lei din care 
.....lei T.V.A. reprezentând piese de schimb;  

- seria BV ...../30.06.2003 în valoare total� de .....lei din care ..... 
lei T.V.A. reprezentând electromotor banzic, grup hidraulic, tablou electric, 
roat� antrenare;  

- seria BV ...../28.02.2004 în valoare total� de .....lei din care ..... 
lei T.V.A. reprezentând motor electric frizat, pânz� debitare lemn, aparat 
combinat debitare lemn;  

- seria BV ...../28.02.2004 în valoare total� de .....lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând panglic� banzic, electromotor trifazat;  

- seria BV ...../28.05.2004 în valoare total� de ..... lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând electromotor trifazat. 

Prin adresa nr. ...../07.07.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice – Activitatea de Control ..... a transmis Nota nr. ...../07.07.2005, 
întocmit� la S.C. .......S.R.L., unde precizeaz� urm�toarele: 

- din verificarea bazei de date a Serviciului gestionare a 
documentelor cu regim special din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice ..... a rezultat c� facturile men�ionate în adresa nr. ..... din 12.05.2005 a 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice – Activitatea de Control Fiscal Suceava 
au fost ridicate de alte societ��i, respectiv S.C. ..... S.R.L. �i S.C. ..... S.R.L.; 
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- S.C. .......S.R.L. figureaz� în baza de date a Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice ..... ca având codul fiscal ..... �i nu ....., a�a cum a fost înscris 
pe facturile în cauz�. 

 
Prin adresa nr. ..... din 12.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice – Activitatea de Control Suceava a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ..... informa�ii cu privire la factura 
emis� de S.C. .....S.R.L. c�tre S.C. .......S.R.L. ......., seria BV ...../31.01.2003 în 
valoare total� de .....lei, din care .....lei TVA, reprezentând rulmen�i. 

 
Prin adresa nr. ...../07.07.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice – Activitatea de Control ..... a transmis Nota nr. ...../07.07.2005, 
întocmit� la S.C. ..... S.R.L., unde precizeaz� urm�toarele: 

- din verificarea bazei de date a Serviciului gestionare a 
documentelor cu regim special din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice ..... a rezultat c� factura men�ionat� în adresa nr. ..... din 12.05.2005 a 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice – Activitatea de Control Fiscal Suceava 
a fost ridicat� de alt� societate, respectiv S.C. ..... S.R.L.; 

- S.C. ..... S.R.L. figureaz� în baza de date a Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice ..... ca având codul fiscal ..... �i nu ....., a�a cum a fost înscris 
pe factura în cauz�. 

 
Prin adresa nr. ..... din 12.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice – Activitatea de Control Suceava a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice – Activitatea de Control ..... informa�ii cu privire la 
urm�toarele facturi emise de S.C. ....... S.A. c�tre S.C. .......S.R.L. .......: 

- seria BV ...../26.02.2003, în valoare total� de ..... lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând piatr�, rulmen�i, curele, vaselin�; 

- seria BV ...../25.03.2003, în valoare total� de .....lei din care 
.....lei T.V.A., reprezentând set motor ....., biel� motor ....., arc lamelar, cauciuc; 

- seria BV ...../30.03.2003, în valoare total� de .....lei din care ..... 
lei T.V.A., reprezentând pânz� banzic, rulmen�i, curele, vaselin�, ulei. 

Prin adresa nr. ...../27.05.2005, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice – Activitatea de Control ..... a transmis Nota nr. ...../30.06.2005, 
întocmit� la S.C. .......  S.A., unde precizeaz� c� din verificarea eviden�ei 
contabile �i din nota explicativ� dat� de directorul economic al societ��ii ....... 
S.A. rezult� c� aceasta nu a furnizat marf� c�tre S.C. .......S.R.L.. 

Organele de control au constatat c� nu au fost respectate 
prevederile art. 6 din H.G. nr. 831/1997, art. 29 B, lit. a) din Legea nr. 
345/2002, republicat�, art. 155 alin. 8, lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, întrucât documentele 
respective con�in date eronate (denumire furnizor, codul fiscal), astfel: 



 
15

- S.C. .......S.R.L. are codul fiscal ....., iar pe facturi este înscris 
codul fiscal .....; 

- S.C. .......S.R.L. are codul fiscal ....., iar pe factur� este înscris 
codul fiscal ...... 

- pe unele facturi apar înscri�i furnizori care nu au emis �i nu au 
înregistrat în contabilitate facturile respective (S.C. .....S.R.L., S.C. .......S.R.L. 
�i S.C. ....... S.A.). 

 
În urma investiga�iilor efectuate, organele de control au constatat 

c� facturile respective nu îndeplinesc condi�iile legale �i nu au admis la 
deducere taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .......lei înscris� în documentele 
men�ionate mai sus. 

 
De asemenea, asupra facturilor men�ionate s-a pronun�at �i 

Parchetul de pe lâng� Judec�toria ......., în urma sesiz�rii penale efectuate de 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava.  

În urma cercet�rilor efectuate, Parchetul de pe lâng� Judec�toria 
......., prin Rezolu�ia nr. .....din 06.04.2007, a constatat c� „într-adev�r facturile 
în cauz� au fost emise de societ��i inexistente, respectiv nu sunt înregistrate la 
Registrul Comer�ului” �i c� societatea „a desf��urat opera�iuni comerciale, 
având la baz� facturi fiscale care nu întrunesc calitatea de documente 
justificative, întrucât s-a constatat a fi false.” 

Având în vedere c� facturile ce fac obiectul cauzei sunt false �i 
�inând cont de prevederile men�ionate rezult� c� societatea nu are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în documentele respective. 

 
Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie – Sec�iile Unite, prin Decizia 

nr. V din 15 ianuarie 2007, publicat� în Monitorul Oficial nr. 732 din 30 
octombrie 2007, privind posibilitatea deducerii taxei pe valoarea ad�ugat� 
în cazul în care documentele justificative cuprind men�iuni incomplete, 
inexacte sau care nu corespund realit��ii precizeaz� urm�toarele: 

 
„Tot astfel, reglementându-se regimul deducerilor în 

cuprinsul art. 145 din Codul fiscal, la alin. (8) din acest articol se prevede 
c� exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� este 
condi�ionat� de justificarea dreptului respectiv, în func�ie de felul 
opera�iunii, cu unul dintre documentele specificate, diferen�iat, la lit. a) �i 
b) din acel alineat. 

De asemenea, prin art. 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, se prevede, la alin. (1), c� "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", iar la alin. (2) c� "Documentele 
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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". 

În acela�i spirit, prin art. 24 alin. (1) din Legea nr. 345/2002 
privind taxa pe valoarea ad�ugat�, în vigoare de la 1 iunie 2002, s-a 
precizat c� "Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice suma taxei", 
men�ionându-se în continuarea aceluia�i alineat, prin reglement�rile de la 
lit. a) - e), documentele necesare pentru fiecare caz de deducere prezentat. 

Mai mult, în cuprinsul art. 29 din aceea�i lege s-au instituit 
obliga�ii pentru "persoanele impozabile care realizeaz� opera�iuni taxabile 
�i/sau opera�iuni scutite de drept de deducere", specificându-se, la lit. a) �i 
b) de la punctul B, modul cum ele trebuie s� consemneze "livr�rile de 
bunuri �i/sau prest�rile de servicii în facturi fiscale sau în alte documente 
legal aprobate �i s� completeze în mod obligatoriu" anumite date, precum 
�i c� "persoanele pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� sunt obligate s� 
solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori documente legal 
aprobate �i s� verifice întocmirea corect� a acestora", cu sanc�iunea 
pierderii "dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente", 
dac� nu au fost respectate cerin�ele de înregistrare în contabilitate "în 
cazul cump�r�rilor cu o valoare a taxei pe valoarea ad�ugat� mai mare de 
50 milioane lei inclusiv". 

Ca urmare, potrivit acestor reglement�ri lipsite de echivoc, 
taxa pe valoarea ad�ugat� nu se poate deduce �i nici nu poate fi diminuat� 
baza impozabil� la stabilirea impozitului pe profit dac� documentele 
justificative 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 taxei pe valoarea ad�ugat�. […] 

Or, în toate actele normative, anterioare sau ulterioare 
adopt�rii Codului fiscal, în cazurile de efectuare de opera�iuni de deducere 
a TVA este prev�zut� obligativitatea prezent�rii de documente justificative 
întocmite "legal" sau "conform legii", f�r� a se determina, îns�, tipul de 
document necesar. 

Dac� prevederile Legii contabilit��ii nr. 82/1991 �i cele ale 
regulamentului de aplicare a acesteia nu con�ineau criterii de stabilire a 
men�iunilor sau informa�iilor ce trebuie s� le con�in� documentele 
justificative, iar prin Legea nr. 345/2002, aplicabil� în perioada 1 iunie 
2002 - 31 decembrie 2003, s-a înscris pentru prima dat� obligativitatea 
prezent�rii de documente justificative, cu specificarea men�iunilor sau 
informa�iilor pe care s� le cuprind�, prin Legea nr. 571/2003 s-au 
reglementat, cu caracter unitar, atât obligativitatea prezent�rii 
documentelor justificative, cât �i men�iunile sau informa�iile care s� rezulte 
din acestea. 
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 În acest sens, prin art. 145 din Codul fiscal s-a prev�zut, la 
alin. (8), c� "Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul de 
deducere, în func�ie de felul opera�iunii", precizându-se în cadrul 
reglement�rilor date, la lit. a) �i b), documentele ce trebuie prezentate 
pentru dovedirea fiec�rei situa�ii specifice. 

A�a fiind, în aplicarea corect� a dispozi�iilor înscrise în art. 
21 alin. (4) lit. f) �i în art. 145 alin. (8) lit. a) �i b) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, precum �i în art. 6 alin. (2) din Legea contabilit��ii nr. 
82/1991, republicat�, se impune s� se considere c� 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 acestei taxe.” 

 
 
De asemenea, prin decizia men�ionat� se percizeaz� c�:  „A�a 

fiind, în aplicarea corect� a dispozi�iilor înscrise în art. 21 alin. (4) lit. f) �i în 
art. 145 alin. (8) lit. a) �i b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
precum �i în art. 6 alin. (2) din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, 
se impune s� se considere c� 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 acestei taxe.” 

 
Având în vedere c� facturile ce fac obiectul cauzei nu corespund 

realit��ii, acestea fiind false, în baza actelor normative men�ionate urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .......lei. 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� taxa pe valoarea 
ad�ugat� de .......lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente privind 
modul de calcul al acestora, societatea datoreaz� �i accesoriile în sum� de ..... 
lei, reprezentând .......lei major�ri de întârziere �i  .......lei penalit��i de întârziere, 
aferente TVA, reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de ..... lei, aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de organele de control, reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru taxa pe valoarea ad�ugat� de .......lei, care a generat aceste accesorii, 
cererea a fost respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile 
în sum� de ..... lei. 
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Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor art. 29 Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, prevederile art. 145 �i 155 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, art. 6 �i art. 7 din Anexa 1 B privind Normele metodologice pentru 
întocmirea �i utilizarea formularelor comune privind activitatea financiar� �i 
contabil� la Hot�rârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor 
formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil�, pct. 2.3 din  
Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 306 / 2002 pentru aprobarea 
Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, 
Decizia nr. V din 15 ianuarie 2007 a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, 
coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

                                    D E C I D E: 
 
 

- Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. 
.......S.R.L. împotriva Deciziei de impunere nr. ....... in 28.09.2007, înregistrat� 
la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. .......din 28.09.2007, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .......din 28.09.2007 de Activitatea de 
Control Fiscal Suceava, privind  suma  de .......lei, reprezentând: 

-   .......lei TVA; 
-   .......lei major�ri de întârziere aferente TVA; 
-  .......lei penalit��i de întârziere aferente TVA. 

 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în 
termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 

 
                                                                                
  
 
 

TVA: - deducere TVA înscris� în facturi care nu îndeplinesc calitatea de   
documente ce nu îndeplinesc calitatea de documente justificative 
(facturi false) 

 
 

              -       art. 29 Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat� 
 

                       -    art. 145 �i 155 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal 
 
 
 


