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           MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 
 

   DECIZIA NR. 63 
din 3.04.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. ……  S.R.L.,  

din localitatea ….., jude�ul Suceava,  
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   

sub  nr. … din  19.01.2006 
 

 
 

               Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat� de Activitatea de Control Fiscal Suceava prin adresa nr. …/17.01.2006,  
înregistrat�  la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
…/19.01.2006, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. ….  S.R.L., din 
localitatea …, jude�ul Suceava. 
 
             S.C. …. S.R.L. contest�  m�surile stabilite prin  Decizia de impunere nr. 
… din 19.12.2005, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. … din 
19.12.2005, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind suma de 
… lei, reprezentând: 

��… lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
��       .. lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��       …. lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

                      
Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 179 
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. ….. contest� Decizia de impunere nr. …../19.12.2005, 

emis� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. …/19.12.2005, privind obliga�iile fiscale în sum� total� 
de …. lei, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i accesorii ale acesteia. 

  
 Contestatoarea arat� c� materialele în valoare total� de ….. lei au fost 
gre�it înregistrate în contabilitate în contul 231 „Investi�ii în curs” în loc de 
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conturile de stocuri din clasa 3 – „Stocuri de materii �i materiale”, deoarece pân� 
la data de 30.09.2005 activitatea de construc�ie nu era început�, materialele fiind 
achizi�ionate �i existente în stoc. 

Petenta precizeaz� c� materialele au fost achizi�ionate în vederea 
construirii unui bloc de locuin�e destinat vânz�rii c�tre ter�i. 

Contestatoarea precizeaz� c� autoriza�ia de construire nr. …/24.08.2005, 
constând în amenajarea unei locuin�e colective prin supraetajare cu 1E+M a unei 
cantine neterminate �i extinderea pe dou� laturi S+P+1E+M, în municipiul …, a 
fost emis� pe numele persoanei fizice ….  

De asemenea, petenta arat� c� imobilele – teren �i construc�ii – care fac 
obiectul autoriza�iei de construire men�ionate mai sus au fost cump�rate de 
societatea …. SRL de la persoana fizic� …., conform contractului de vânzare – 
cump�rare nr. …/4.11.2005. 

Contestatoarea sus�ine c�, în conformitate cu prevederile art 51 alin 4 din 
Legea nr. 50/1991, publicat� în M.O. nr. 231/8.04.2002, valabilitatea autoriza�iei 
de construire se men�ine în cazul schimb�rii investitorului. 

Petenta precizeaz� c� la data de 1.10.2005 societatea …… SRL … a 
încheiat cu societatea …. SRL … un contract de antrepriz� pentru executarea 
cl�dirii cu destina�ia bloc de locuin�e. 

Contestatoarea sus�ine c� nu avea obliga�ia s� factureze c�tre persoana 
fizic� … contravaloarea achizi�iilor de bunuri efectuate în trimestrul III 2005, 
aceste bunuri fiind încorporate în activul din municipiul …, conform situa�iei de 
lucr�ri.  
 

II. Prin Decizia de impunere nr. …/19.12.2005, emis� de Activitatea de 
control fiscal Suceava în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
…../19.12.2005, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma de ….. lei, 
reprezentând: 

�� …… lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
��        ….. lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��        …. lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
Inspec�ia fiscal� a avut ca obiectiv controlul anticipat asupra ramburs�rii 

taxei pe valoarea ad�ugat� negativ� în sum� de …. lei aferent� trimestrului III al 
anului 2005, solicitat� prin decontul nr. …./14.10.2005. Inspec�ia fiscal� a avut în 
vedere perioada 16.02.2005 -  30.09.2005. 
 

În urma verific�rii efectuate, organul de control a constatat c� societatea 
….. SRL este înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� prin op�iune, 
începând cu data de 18.02.2005, conform certificatului seria …. nr. …./2005 �i c� 
depune trimestrial decont de T.V.A. 

 
Organul de control a constatat c� societatea ……. SRL a înregistrat în 

trimestrul III al anului 2005 tax� pe valoarea ad�ugat� de rambursat, în sum� de 
…. lei, ca urmare a achizi�ion�rii de bunuri �i servicii destinate efectu�rii de 
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lucr�ri de construc�ii la un imobil proprietate a persoanelor fizice …. �i …, situat 
în str ….. 

 
În actul de control atacat se precizeaz� c� bunurile �i serviciile 

achizi�ionate în trimestrul III al anului 2005, c�rora le corespunde T.V.A. 
deductibil în sum� de …. lei, au fost introduse în oper�, în cadrul acelea�i 
perioade, la obiectivul de investi�ii situat în str ….., proprietatea persoanelor 
fizice …. �i …...  

Organul de control precizeaz� c� lucr�rile efectuate la acest obiectiv au 
fost înregistrate în contul 231 „Investi�ii în curs” în baza facturilor de la furnizori 
de bunuri �i servicii, pentru aceste lucr�ri nefiind întocmite situa�ii de lucr�ri.  

De asemenea, organul de control men�ioneaz� în actul atacat c� lucr�rile de 
construc�ii în valoare total� de …. lei efectuate la obiectivul de investi�ii situat în 
str ….., nu au fost facturate c�tre beneficiarul de investi�ii, respectiv persoana 
fizic� ….., �i nu a fost colectat� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei. 

În urma verific�rii efectuate, organul de control a stabilit c� petenta, în 
conformitate cu prevederile art 155 alin 1 �i 2 din Legea nr 571/2003, avea 
obliga�ia s� colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, aferent� 
lucr�rilor de construc�ii în valoare total� de …… lei efectuate la obiectivul de 
investi�ii situat în str ….. 
  

Astfel, organul de control a stabilit c� pentru trimestrul III al anului 2005 
societatea are de plat� tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, rezultat al 
diferen�ei între T.V.A. colectat de …. lei �i T.V.A. deductibil de …. lei, cu 
termen de plat� la data de 25 octombrie 2005. 

Pentru neplata la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, 
organele de control au calculat, în conformitate cu prevederile H.G. 784/2005, 
dobânzi de întârziere în sum� de … lei �i penalit��i de întârziere în sum� de 
… lei.  

 
Prin Decizia de impunere nr. …./19.12.2005 s-a stabilit suplimentar taxa 

pe valoarea ad�ugat� în sum� de …. lei, dobânzi de ….. lei �i penalit��i de … lei 
�i a fost respins� la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …. lei. 
 

III.  Din  analiza documentelor  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: 
                 

1. Referitor  la  suma  contestat�  de  …… lei, reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� SC …. SRL datoreaz� 
bugetului de stat aceast� sum�, în condi�iile în care lucr�rile de construc�ii în 
valoare total� de …..lei, efectuate la obiectivul de investi�ii situat în str …., 
proprietatea persoanelor fizice … �i …., nu au fost facturate c�tre aceste 
persoane, ce au calitatea de beneficiar de investi�ii. 
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În fapt, organul de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de Control Fiscal 
Suceava a efectuat verificarea modului de calcul, eviden�iere �i plat� a taxei pe 
valoarea ad�ugat� pe perioada 16.02.2005-30.09.2005 ca urmare a solicit�rii 
societ��ii de rambursare a soldului sumei negative a taxei pe valoarea ad�ugat� la 
30.09.2005, în valoare de …. lei, prin Decontul cu sum� negativ� de tax� pe 
valoarea ad�ugat� cu op�iune de rambursare, înregistrat la Administra�ia 
Finan�elor Publice Siret sub nr …../14.10.2005. 

 
Organul de control a constatat c� societatea … SRL a înregistrat în 

trimestrul III al anului 2005 tax� pe valoarea ad�ugat� de rambursat, în sum� de 
…. lei, ca urmare a achizi�ion�rii de bunuri �i servicii destinate efectu�rii de 
lucr�ri de construc�ii la un imobil proprietate a persoanelor fizice …. �i …., situat 
în str ….. 

În urma controlului efectuat, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� 
societatea …. SRL a executat lucr�ri de construc�ii în valoare total� de …. lei la 
obiectivul de investi�ii situat în str …., proprietatea persoanelor fizice … �i …, 
care au fost înregistrate în contul 231 „Investi�ii în curs” în baza facturilor de la 
furnizori de bunuri �i servicii, �i c� nu a facturat aceste lucr�ri c�tre beneficiarul 
de investi�ii, respectiv familia ….. 

 
Organul de control a stabilit în sarcina societ��ii ….. SRL taxa pe valoarea 

ad�ugat� în sum� de ….. lei, pe care societatea avea obliga�ia s� o colecteze, 
aferent� lucr�rilor de construc�ii în valoare total� de … lei efectuate la obiectivul 
de investi�ii situat în str ….  

De asemenea, organul de control a stabilit c� pentru trimestrul III al anului 
2005 societatea are de plat� tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, rezultat 
al diferen�ei între T.V.A. colectat de … lei �i T.V.A. deductibil de … lei, cu 
termen de plat� la data de 25 octombrie 2005. 

 
Prin contesta�ia depus�, petenta sus�ine c� materialele în valoare total� de 

… lei au fost gre�it înregistrate în contabilitate în contul 231 „Investi�ii în curs” 
în loc de conturile de stocuri din clasa 3 – „Stocuri de materii �i materiale”, 
deoarece pân� la data de 30.09.2005 activitatea de construc�ie nu era început�, 
materialele fiind achizi�ionate �i existente în stoc. 
 
 În drept, în ceea ce prive�te obligativitatea colect�rii taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� serviciilor prestate sunt aplicabile prevederile art 126 �i 127 
din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 

 
„ART. 126 

    (1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� se cuprind 
opera�iunile care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu 
plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat 
a fi în România; 
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    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� 
impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1); 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre 
activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2).[…]” 
 

„ART. 127 
    Persoane impozabile �i activitatea economic� 
    (1) Este considerat� persoan� impozabil� orice persoan� care desf��oar�, 
de o manier� independent� �i indiferent de loc, activit��i economice de 
natura celor prev�zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei 
activit��i. 
    (2) În sensul prezentului titlu, activit��ile economice cuprind activit��ile 
produc�torilor, comercian�ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv 
activit��ile extractive, agricole �i activit��ile profesiilor libere sau asimilate 
acestora. De asemenea, constituie activitate economic� exploatarea bunurilor 
corporale sau necorporale, în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate.[…]” 
 
 Din textele de lege citate se re�ine c� persoanele impozabile au obliga�ia 
colect�rii taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� prest�rii de servicii efectuate cu 
plat�. 

 
Din actul de control contestat rezult� c� societatea ….. SRL a efectuat 

lucr�ri de construc�ii în valoare total� de …. lei la obiectivul de investi�ii situat în 
str …., proprietatea persoanelor fizice ….. �i …., care au fost înregistrate în 
contul 231 „Investi�ii în curs” în baza facturilor de la furnizori de bunuri �i 
servicii, �i c� nu a facturat aceste lucr�ri c�tre beneficiarul de investi�ii, respectiv 
familia ……. 

De asemenea, se re�ine c� persoana fizic� ….. are calitatea de asociat unic 
al societ��ii ….. SRL. 

 
Prin cererea formulat�, petenta precizeaz� c� materialele de construc�ii în 

valoare total� de … lei au fost achizi�ionate în vederea construirii unui bloc de 
locuin�e destinat vânz�rii c�tre ter�i. 

Petenta nu a depus la dosarul cauzei documente din care s� rezulte c� 
societatea …. SRL s-a asociat cu persoanele fizice …. �i … în vederea construirii 
unui bloc de locuin�e, pe care ulterior s�-l vând� c�tre ter�i. 

Prin urmare, lucr�rile de construc�ii la obiectivul de investi�ii situat în str 
… au fost executate în mod gratuit în beneficiul persoanelor fizice …. �i … �i nu 
au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat� de societatea …. SRL. 
  

Potrivit art. 129 alin. 3 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
„se consider� prest�ri de servicii cu plat�: prest�rile de servicii efectuate în 
mod gratuit de c�tre o persoan� impozabil�, în scopuri care nu au leg�tur� 
cu activitatea sa economic� pentru uzul personal al angaja�ilor s�i sau al 
altor persoane.” 
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În concluzie, lucr�rile de construc�ii în sum� de ….. lei efectuate la 

obiectivul de investi�ii situat în str ….., proprietatea persoanelor fizice …. �i 
….., reprezint� prest�ri de servicii efectuate cu plat�, pe care societatea …. 
SRL avea obliga�ia s� le factureze familiei …. �i s� colecteze taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de …. lei, aferent� acestora. 
  

În ceea ce prive�te exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
prest�rilor de servicii sunt aplicabile prevederile art 134 �i 155 din Legea nr 
571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 
 

„ART. 134 
    Faptul generator �i exigibilitatea - reguli generale[…] 
    (3) Faptul generator al taxei intervine �i taxa devine exigibil�, la data 
livr�rii de bunuri sau la data prest�rii de servicii, cu excep�iile prev�zute în 
prezentul titlu.[…] 
    (6) Prin derogare de la alin. (5), în cazul construirii unui bun imobil, 
antreprenorul general poate opta pentru ca exigibilitatea taxei pe valoarea 
ad�ugat� s� intervin� la data livr�rii bunului imobil, în condi�ii stabilite prin 
norme.” 
     

„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 livr�rile de 
bunuri sau prest�rile de servicii efectuate, c�tre fiecare beneficiar. […] 

(2) Pentru livr�ri de bunuri factura fiscal� se emite la data livr�rii de 
bunuri, iar pentru prest�ri de servicii, cel mai târziu pân� la finele lunii în 
care prestarea a fost efectuat�.[…]” 
 
�i ale pct. 16 dat în aplicarea art 134 �i pct. 59 dat în aplicarea art 155 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
aprobate prin H.G. nr. 44/2004, care precizeaz�: 
 

„16. (1) Pentru lucr�rile imobiliare care se finalizeaz� într-un bun 
imobil, antreprenorii pot s� opteze pentru plata taxei pe valoarea ad�ugat� 
la data la care ia na�tere faptul generator al taxei, respectiv data livr�rii, 
pentru lucr�rile imobiliare care îndeplinesc una dintre urm�toarele condi�ii: 
    a) sunt executate în cadrul unui contract unic care prevede obliga�ia 
antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau încorporarea 
bunurilor mobile în lucrarea respectiv�; 
    b) valoarea bunurilor încorporate în lucr�rile imobiliare dep��e�te 50% 
din pre�ul negociat între antreprenor �i beneficiar. 
    (2) Op�iunea se comunic� organului fiscal teritorial la care antreprenorul 
este înregistrat ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, printr-o declara�ie 
prin care acesta se oblig� s� colecteze, la data livr�rii, taxa pe valoarea 
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ad�ugat� aferent� lucr�rilor care se încadreaz� în prevederile alin. (1). 
Declara�ia de op�iune se comunic� pentru fiecare lucrare imobiliar�. 
    (3) Dup� comunicarea op�iunii se interzice antreprenorilor facturarea 
taxei pe valoarea ad�ugat� înainte de data livr�rii pentru lucr�rile 
imobiliare respective.[…]” 
 

„59. […] (2) Pentru prest�rile de servicii, altele decât cele prev�zute la 
art. 155 alin. (4), (5) �i (6) din Codul fiscal, prestatorii sunt obliga�i s� emit� 
facturi fiscale sau alte documente legal aprobate cel mai târziu pân� la finele 
lunii în care prestarea a fost efectuat�.” 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine faptul c� orice persoan� 

înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are obliga�ia s� emit� factur� 
fiscal� la data prest�rii de servicii, dar nu mai târziu de finele lunii în care 
prestarea a fost efectuat�.  

Taxa pe valoarea ad�ugat� devine exigibil� la data prest�rii de servicii, cu 
excep�ia cazului în care antreprenorul general al construc�iei a comunicat 
organului fiscal teritorial op�iunea pentru ca exigibilitatea taxei pe valoarea 
ad�ugat� s� intervin� la data livr�rii bunului imobil. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� petenta nu a 

comunicat organului fiscal op�iunea sa pentru ca exigibilitatea taxei pe valoarea 
ad�ugat� s� intervin� la data livr�rii bunului imobil.  

Prin urmare, taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lucr�rilor de construc�ii 
efectuate de societatea ….. SRL devine exigibil� la data efectu�rii prest�rii de 
servicii. 

 
Prin contesta�ia depus�, petenta sus�ine c� materialele în valoare total� de 

…. lei au fost gre�it înregistrate în contabilitate în contul 231 „Investi�ii în curs” 
în loc de conturile de stocuri din clasa 3 – „Stocuri de materii �i materiale”, 
deoarece pân� la data de 30.09.2005 activitatea de construc�ie nu era început�, 
materialele fiind achizi�ionate �i existente în stoc. 

Petenta a depus la dosarul cauzei situa�ia materialelor existente în stoc la 
data de 30.09.2005: 

Denumire material Valoare (lei) 
Cherestea r��inoas�  
Rigle  
Plas� sudur�  
Popi  
Betoane  
O�el beton  
O�el striat  
Ciment  
Alte materiale  

Total  
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Sus�inerea petentei c� la data de 30.09.2005 activitatea de construc�ie 
la obiectivul de investi�ii situat în str … nu era început� �i c� materialele în 
sum� de ….. lei achizi�ionate în trimestrul III al anului 2005 se afl� în stoc, 
nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei din urm�toarele 
motive: 

 
1. Petenta a depus la dosarul cauzei facturile nr. …../11.08.2005, nr. 

…./21.09.2005, …./10.08.2005 �i nr. …./9.08.2005 în baza c�rora a achizi�ionat 
betoane în valoare total� de ….. lei (în care se reg�sesc �i betoanele în valoare de 
…. lei men�ionate în situa�ia de mai sus). 

Potrivit Normativului C 140/86  care define�te clasele de betoane, a 
Buletinului construc�iilor vol. 8-9 indicativ NE �i a datelor furnizate prin 
intermediul Internet - ului de c�tre societ��ile produc�toare de materiale de 
construc�ii, timpul de priz� (de înt�rire a betonului) este de 60 de minute. 

Deci, petenta nu putea s� aib� în stoc la data de 30.09.2005 betoane 
achizi�ionate în luna august 2005 �i la data de 21.09.2005. 

 
2. Prin adresa nr. …../24.03.2006, înregistrat� la Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …./29.03.2006, petenta precizeaz� 
c� a declarat la Prim�ria … c� lucr�rile la obiectivul de investi�ii situat în str …, 
încep la data de 26.08.2005. 

 
3. La adresa sus-men�ionat�, petenta a anexat procesele – verbale nr. 

…/24.09.2005, nr. …./23.09.2005, nr. …../16.09.2005, nr. …/3.09.2005, nr. 
……/1.09.2005, nr. …../18.08.2005nr. …./16.08.2005 �i nr. …/26.07.2005 de 
verificare a calit��ii urm�toarelor lucr�ri: 

- stâlpi parter, armare �i cofrare stâlpi parter, armare �i cofrare grinzi �i 
plan�eu peste demisol, stâlpi demisol, armare �i cofrare stâlpi demisol – 
efectuate de societatea …. SRL …; 

- grinzi funda�ie, armare �i cofrare grinzi de funda�ie – efectuate de 
societatea ….. SRL.  

 
4. În actul de control contestat se precizeaz� c� petenta nu a prezentat 

organului de control situa�ii de lucr�ri. De asemenea, petenta nu a depus nici la 
dosarul cauzei situa�ii de lucr�ri din care s� rezulte consumul de materiale pentru 
lucr�rile efectuate la obiectivul de investi�ii situat în str Grânelor, localitatea 
R�d�u�i.  

Având în vedere c� petenta s-a aprovizionat cu materiale de construc�ii de 
… lei, c� nu are o eviden�� a materialelor consumate, c� a înregistrat în 
contabilitate contravaloarea materialelor de construc�ii de ….. lei în contul 231 
„Imobiliz�ri corporale în curs” �i c� în trimestrul III al anului 2005 a executat 
lucr�ri de construc�ii, rezult� c� organul de control în mod corect a considerat c� 
toate materialele de construc�ii au fost utilizate la realizarea obiectivului de 
investi�ii situat în str ….  
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Potrivit art 64 alin 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, „Contribuabilul are sarcina de a 
dovedi actele �i faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror 
cereri adresate organului fiscal.” 

 
În ceea ce prive�te modalitatea de efectuare a inspec�iei fiscale, sunt 

aplicabile prevederile pct. 102.1 din H.G. nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 

„102.1. La examinarea st�rii de fapt fiscale pentru stabilirea bazei de 
impunere, organul fiscal competent va avea în vedere toate documentele 
justificative �i eviden�ele financiar-contabile �i fiscale care constituie 
mijloace de prob� �i sunt relevante pentru stabilirea drepturilor �i 
obliga�iilor fiscale.” 
  

Deci, la data efectu�rii controlului, organul fiscal a stabilit în mod corect 
baza de impunere având în vedere documentele justificative �i eviden�ele 
financiar-contabile �i fiscale prezentate de contribuabil. 
 

5. Din nota explicativ�, dat� organelor de control de …, care a reprezentat 
în timpul controlului societatea, conform procurii autentificat� cu nr. 
…/2.11.2005, rezult� c� lucr�rile de construc�ii în valoare de …. lei la obiectivul 
de investi�ii situat în str …, au fost efectuate în trimestrul III al anului 2005 �i c� 
acestea nu au fost facturate beneficiarului, respectiv …. 

 
Din cele prezentate rezult� c� petenta nu face dovada existen�ei în stoc 

a materialelor de construc�ii în sum� de … lei �i c� a început lucr�rile de 
construc�ii la obiectivul de investi�ii situat în str … înainte de data de 
30.09.2005. 

 
Prin cererea formulat�, contestatoarea sus�ine c� lucr�rile de construc�ii au 

început dup� data de 1.10.2005, dat� la care societatea …. SRL …. a încheiat cu 
societatea …. SRL …un contract de antrepriz� pentru executarea cl�dirii cu 
destina�ia bloc de locuin�e. De asemenea, petenta sus�ine c� bunurile achizi�ionate 
în trimestrul III al anului 2005 au fost încorporate în activul din municipiul …, 
conform „situa�iei de lucr�ri”.  

 
Aceste sus�ineri ale contestatoarei nu pot fi re�inute în solu�ionarea 

favorabil� a contesta�iei din urm�toarele motive: 
 
1. „Situa�ia de lucr�ri” depus� la dosarul cauzei de contestatoare este în 

fapt devizul general al lucr�rilor de construc�ii având ca obiect supraetajarea �i 
extinderea unei construc�ii existente, întocmit de SC …. SRL, �i care nu 
precizeaz� loca�ia construc�iei. 

Devizul general al lucr�rilor este, potrivit Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea execut�rii lucr�rilor de construc�ii, republicat�, o component� a 
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Proiectului pentru autorizarea execut�rii lucr�rilor de construire din faza P.A.C �i 
nu o dovad� a efectu�rii lucr�rilor de construc�ii �i a materialelor consumate 
efectiv pentru realizarea acestor lucr�ri. 

 
2. A�a dup� cum am ar�tat mai sus, lucr�rile de construc�ii la activul din 

municipiul ….. au început înainte de data de 1.10.2005 �i o parte din acestea au 
fost executate de societatea ….. SRL. 
  

În concluzie, societatea …. SRL avea obliga�ia s� factureze 
persoanelor fizice …. �i … lucr�rile de construc�ii în sum� de ….. lei 
efectuate pân� la data de 30.09.2005 la obiectivul de investi�ii situat în str …, 
proprietatea acestor persoane, �i s� colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ….. lei, aferent� acestor servicii. 
  

Mai mult, prin contractul de vânzare – cump�rare nr. …/4.11.2005, 
persoanele fizice …. �i ….. au vândut societ��ii …… SRL imobilul situat în str 
….., la care au fost încorporate materiale de construc�ii în valoare de …. lei. 

 
Prin Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� aferent lunii septembrie 2005, 

societatea …. SRL a declarat c� taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� este în sum� 
de …. lei, iar cea deductibil� este de …. lei. 

Prin decizia de impunere contestat� s-a stabilit în sarcina petentei în mod 
suplimentar taxa pe valoarea ad�ugat� de colectat în sum� de …. lei. 

Prin urmare, la data de 30.09.2005 societatea ….. SRL are de colectat 
T.V.A. în sum� de … lei �i de dedus T.V.A în sum� de ……. lei. 
 

Determinarea taxei de plat� c�tre bugetul de stat se face prin diferen�� 
între taxa colectat� �i taxa dedus�, în conformitate cu prevederile art 148 din 
Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
 
ART. 148 
    (2) În situa�ia în care taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� opera�iunilor 
taxabile, exigibil� într-o perioad� fiscal�, denumit� tax� colectat�, este mai 
mare decât taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor 
achizi�ionate, dedus� în acea perioad� fiscal�, rezult� o diferen�� denumit� 
tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� pentru perioada fiscal� de raportare. 
 

Astfel, organul de control a stabilit în mod legal c� pentru trimestrul III al 
anului 2005 societatea are de plat� tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, 
prin diferen�a între T.V.A. colectat� de … lei �i T.V.A. dedus� de …. lei. 
 

Având în vedere prevederile legale men�ionate �i faptul c� lucr�rile de 
construc�ii în valoare de … lei au fost executate în trimestrul III al anului 2005 �i 
nu au fost facturate beneficiarului, se re�ine c� organele de control în mod legal 
au stabilit în sarcina petentei taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …. lei, 
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drept pentru care contesta�ia pentru acest cap�t de cerere se va respinge ca 
neîntemeiat�. 

 
2. Referitor  la  suma  de  …. lei, stabilit�  de  c�tre  Activitatea de 

Control Fiscal Suceava prin decizia de impunere nr …/19.12.2005, 
reprezentând  ………lei – dobânzi �i ….. lei – penalit��i, aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de ….. lei, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� SC 
…. SRL datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care obliga�ia bugetar�, pentru 
care s-au calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru perioada 26.10.2005 – 
14.12.2005, nu a fost achitat� la scaden��. 
 

În fapt, în urma controlului efectuat, prin Decizia de impunere nr. 
…/19.12.2005, organele de control au stabilit ddoobbâânnzzii    ��ii  ppeennaalliitt����ii  în sum� de …. 
lei, ca urmare a neachit�rii în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� de plat� în 
sum� de … lei, pentru perioada 26.10.2005 – 14.12.2005. 
 

În drept, în ceea ce prive�te legalitatea stabilirii de dobânzi �i penalit��i 
de întârziere pentru neachitarea la termen a obliga�iilor de plat� c�tre bugetul de 
stat, sunt aplicabile prevederile art. 115, 116 �i 121 din O.G. nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2004, care stipuleaz�: 

 
„ART. 115 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere.[…] ” 
 
„ART. 116 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi dup� cum 
urmeaz�: 
    a) pentru diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i cele 
administrate de organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile 
se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei impozitului, 
taxei sau contribu�iei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv;[…]” 
     
„ART. 121 
    Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate 
de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de 
lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei 
acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu 
înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor. […] ” 
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Din textele de lege citate mai sus, se re�ine c� pentru neachitarea la 

termenul scadent a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de organele de 
control debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere.  

 
Fa�� de cele prezentate mai sus �i având în vedere faptul c� pentru taxa pe 

valoarea ad�ugat� care a generat dobânzile �i penalit��ile în sum� de … lei 
contesta�ia a fost respins�, urmeaz�, potrivit principiului de drept „accesorium 
sequitur principale”, a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat� �i pentru aceste 
capete de cerere. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  

prevederilor art 126, 127, 129, 134, 148 �i 155 din Legea nr 571/2003 privind 
Codul fiscal, pct. 16 dat în aplicarea art 134 �i pct. 59 dat în aplicarea art 155 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
aprobate prin H.G. nr. 44/2004, art. 64, 115, 116 �i 121 din O.G. nr. 92 / 2003 
privind Codul de procedur� fiscal� republicat� la data de 26.09.2005, pct. 102.1 
din H.G. nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea execut�rii lucr�rilor de construc�ii, republicat�, 
coroborate cu art. 186 din Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 
26.09.2005, se: 
 

DECIDE : 
 

Respingerea contesta�iei formulate de SC … SRL, împotriva Deciziei de 
impunere nr. …. din 19.12.2005, emis� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
privind suma de ….. lei, reprezentând: 

��….. lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
��       …. lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��       …. lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 

ca neîntemeiat�. 
 

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

 


