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DECIZIA NR.  116 
din 25.11.2011 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
........, 

din localitatea ........, jude�ul Suceava, 
CUI  ........, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
sub nr. ........ din  04.11.2011 

 
 
 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. ........, înregistrat� la Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ......../04.11.2011, cu privire la 
contesta�ia formulat� de ........,  CUI  ........,  din localitatea ........, jude�ul Suceava. 

 
........ contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile 

fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ........, emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de ........, reprezentând TVA  
respins� la rambursare. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de 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 de art. 205 �i 209 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. ........ contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ........, 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de ........,  
reprezentând TVA respins� la rambursare. 

 
Referitor la  suma de ........  reprezentând TVA aferent� pieselor de schimb în 

valoare total� de ........, din care ........ TVA,  pentru care organele de inspec�ie nu au 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
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acordat dreptul la deducere, contribuabilul face precizarea c� toate piesele de schimb 
au fost înlocuite de c�tre membrii asocia�i,  lucr�rile efectuându-se în regie proprie, 
existând bonuri de consum �i procese verbale pentru fiecare lucrare.    Din bonurile 
de consum carburan�i nu reiese c� aceste utilaje sau mijloace de transport au 
func�ionat continuu a�a cum sus�in organele de control. 

Referitor la  suma de ........,  reprezentând TVA  aferent�  facturii ........, în 
sum� total� de ........ lei, din care ........ TVA, privind achizi�ionarea de piatr� 
concasat� care a fost pus� în spa�iul de lucru a utilajelor de debitare, petenta face 
precizarea c� organele de inspec�ie fiscal� nu au întrebat despre locul execut�rii 
prest�rilor de servicii, avizele de înso�ire emise de contribuabil nefiind luate în 
considerare. De asemenea, contestatarul sus�ine c� lucrarea era necesar� pentru buna 
desf��urare a activit��ii.  

Petentul face men�iunea c� decizia �i actul de control au fost prezentate de 
c�tre organele de inspec�ie cu întârziere �i nu a fost l�sat s� treac� data primirii.  

 
II. Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 

stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ........, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, 
din suma de ........, reprezentând TVA solicitat� la rambursare, organele fiscale 
au respins suma de ........, din care petentul contest� suma de ......... 

 
Inspec�ia fiscal� desf��urat� la ........ a avut ca obiectiv solu�ionarea decontului 

cu op�iune de rambursare a soldului sumei negative a TVA aferent� lunii iulie 2011, 
înregistrat la AFPM ........, prin care se solicit� rambursarea sumei de  ......... 

În urma verific�rii efectuate, organele fiscale nu au acordat deductibilitate 
pentru TVA în sum� de ........, astfel: 

- suma de ........, privind TVA înregistrat� eronat ca fiind deductibil�, aferent� 
unei baze impozabile în sum� de ........, reprezentând contravaloare piese auto pentru 
care nu s-au prezentat documente justificative din care s� rezulte necesitatea utiliz�rii 
acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii proprii ale contribuabilului; 

- suma de ........, privind TVA  aferent�  facturii ........, în sum� total� de ........ 
lei, din care ........ TVA, reprezentând contravaloare prest�ri servicii �i piatr� 
concasat� pentru care nu s-au prezentat documente justificative din care s� rezulte 
necesitatea utiliz�rii acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii proprii ale 
contribuabilului. 

 
1. Referitor la suma de ........, organele de inspec�ie au constatat c�, în luna 

iulie 2011, ........ a înregistrat facturi emise de ........, ........., în valoare total� de ........ 
lei, din care ........ TVA,  reprezentând piese auto pentru care nu s-au  prezentat 
documente justificative, din care s� rezulte necesitatea utiliz�rii acestora, nu au fost 
prezentate devize de repara�ii �i contribuabilul nu a demonstrat c� de�ine un spa�iu 
adecvat �i  personal calificat pentru efectuarea lucr�rilor de repara�ii. 

 Situa�ia facturilor se prezint� astfel: 
   

Nr. 
crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Valoare f�r� 
TVA 

TVA Denumire bunuri 

1 ......... ......... ......... Motor tractor 
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2 ......... ......... ......... Planetare ifron 
3 ......... ......... ......... Ulei hidraulic 
4 ......... ......... ......... Ulei motor 
5 ......... ......... ......... Grupuri raba 
6 ......... ......... ......... Electromotor, parbriz rab� 
7 ......... ......... ......... �prang�, baterii 
8 ......... ......... ......... Radiator,arcuri 
9 ......... ......... ......... Troliu, osii, demaror rab� 
10 ......... ......... ......... Cablu, acumulator,set motor 
11 ......... ......... ......... Cauciucuri 
12 ......... ......... ......... Set motor rab� 
13 ......... ......... ......... Disc ambreaj, pomp� hidraulic 
14 ......... ......... ......... Banda metalic� de legat 
 TOTAL ......... .........  

 
Organele de control precizeaz� c� petenta nu a prezentat devize pentru lucr�rile 

de repara�ii �i între�inere a mijloacelor de transport de�inute, nu de�ine personal 
calificat �i spa�iu amenajat pentru efectuarea lucr�rilor în regie proprie, iar mijloacele 
de transport au fost utilizate în regim permanent, întocmindu-se zilnic justificarea 
consumurilor de carburan�i, drept dovad� c� acestea nu au fost imobilizate pentru 
efectuarea repara�iilor. 

De asemenea, cu ocazia efectu�rii investiga�iilor pe teren, nu s-a constatat 
existen�a faptic� a stocurilor de materiale consumabile men�ionate mai sus, în acest 
sens organele de inspec�ie fiscal� întocmind Fi�a investiga�iilor în teren. 

S-a constatat c� furnizorul nu a înscris pe facturile men�ionate mai sus, la 
rubrica „date privind expedi�ia”,  mijlocul de transport utilizat, astfel încât organele 
de inspec�ie fiscal� nu au avut suficiente date pentru  identificarea realit��ii 
tranzac�iei,  considerând ca achizi�iile respective nu au fost efectuate în scopul 
realiz�rii de opera�iuni taxabile.   

În concluzie, organele de inspec�ie fiscal� nu a acordat drept de deducere 
pentru TVA în sum� de ........, considerând c� s-au înc�lcat prevederile art. 145, 
alin.(2), lit. (a), din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se prevede c�: „ Orice persoan� impozabil� are dreptul 
s� deduc�  taxa aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt  destinate utiliz�rii în folosul 
urm�toarelor opera�iuni:  a) opera�iuni taxabile”. 

 
2.  Referitor la suma de ........., organele de inspec�ie au constatat c�, în luna 

iulie 2011, ........ a înregistrat   factura ........ emis� de ........., CIF ........., reprezentând 
contravaloare prest�ri servicii �i piatra concasat� , în valoare de ......... lei �i TVA 
aferent de ........, pentru care nu s-au prezentat documente justificative din care s� 
rezulte necesitatea utiliz�rii acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii proprii ale 
contribuabilului. 

Organele de control precizeaz� c� petenta nu a prezentat contracte, situa�ii de 
lucr�ri, nu de�ine autoriza�ie de construc�ie / amenajare a unui obiectiv aferent 
activit��ii economice, astfel încât s-a considerat  c� achizi�iile respective nu se 
justific� din punct de vedere al realiz�rii opera�iunilor taxabile.  
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De asemenea, cu ocazia efectu�rii investiga�iilor pe teren, nu s-a constatat 
existen�a faptic� a stocurilor de materiale consumabile (piatr� concasat�), în acest 
sens organele de inspec�ie fiscal� au întocmit Fi�a investiga�iilor în teren. 

S-a constatat c� furnizorul a înscris pe factura în cauz�, pentru transportul 
cantit��ii de ......... m. c. piatr� concasat�, la rubrica „date privind expedi�ia”,  mijlocul 
de transport utilizat, nr. B 86 JVR (autoturism), nefiind prezentate avize de înso�ire 
pe mai multe curse cu mijloace de transport adecvate, astfel încât organul de inspec�ie 
fiscal� nu are suficiente date pentru identificarea realit��ii tranzac�iei, considerând c� 
achizi�iile respective nu au fost efectuate în scopul realiz�rii de opera�iuni taxabile.   

În concluzie, inspec�ia fiscal� nu a acordat drept de deducere pentru TVA în 
sum� de ........, considerând c� s-au înc�lcat prevederile art. 145, alin.(2), lit. (a), din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
unde se prevede c�: „ Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc�  taxa aferent� 
achizi�iilor, dac� acestea sunt  destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni:  
a) opera�iuni taxabile”. 

 
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 ........  reprezentând TVA respins� la 

rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ........, emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� ........ avea dreptul s� deduc� TVA 
aferent� materialelor (piese auto),  în condi�iile în care nu demonstreaz� cu 
documente c� acestea sunt reale �i destinate opera�iunilor sale taxabile. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie au constatat c�, în 

luna iulie 2011, ........ a înregistrat facturi emise de ........, ........., în valoare total� de 
.........lei, din care ........ TVA,  reprezentând piese auto pentru care nu s-au  prezentat 
documente justificative din care s� rezulte necesitatea utiliz�rii acestora, nu au fost 
prezentate devize de repara�ii �i contribuabilul nu a demonstrat c� de�ine spa�iu 
adecvat �i  personal calificat pentru efectuarea lucr�rilor de repara�ii. 

 
Situa�ia facturilor se prezint� astfel: 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Valoare f�r� 
TVA 

TVA Denumire bunuri 

1 ......... ......... ......... Motor tractor 
2 ......... ......... ......... Planetare ifron 
3 ......... ......... ......... Ulei hidraulic 
4 ......... ......... ......... Ulei motor 
5 ......... ......... ......... Grupuri raba 
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6 ......... ......... ......... Electromotor, parbriz rab� 
7 ......... ......... ......... �prang�, baterii 
8 ......... ......... ......... Radiator,arcuri 
9 ......... ......... ......... Troliu, osii, demaror rab� 
10 ......... ......... ......... Cablu, acumulator,set motor 
11 ......... ......... ......... Cauciucuri 
12 ......... ......... ......... Set motor rab� 
13 ......... ......... ......... Disc ambreaj, pomp� hidraulic 
14 ......... ......... ......... Banda metalic� de legat 
 TOTAL ......... .........  

 
 În baza constat�rilor efectuate, organele fiscale nu au acordat dreptul la 

deducerea sumei de ........ reprezentând TVA.    
 Contribuabilul face precizarea c� toate piesele de schimb au fost înlocuite de 

c�tre membrii asocia�i, lucr�rile efectuându-se în regie proprie, existând bonuri de 
consum �i procese verbale pentru fiecare lucrare. 

Organele de inspec�ie fiscal�, cu ocazia efectu�rii investiga�iilor pe teren nu au 
constatat existen�a faptic� a stocurilor de materiale consumabile men�ionate mai sus, 
în acest sens  întocmindu-se  Fi�a investiga�iilor în teren. 

Totodat� s-a constatat c� furnizorul nu a înscris pe facturile men�ionate, la 
rubrica „date privind expedi�ia”,  mijlocul de transport utilizat, astfel încât organele 
de inspec�ie fiscal� nu au avut suficiente date pentru  identificarea realit��ii 
tranzac�iei, considerând ca achizi�iile respective nu au fost efectuate în scopul 
realiz�rii de opera�iuni taxabile.   

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
• Art. 145 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, unde 
se precizeaz� c�: 

 
ART. 145 
„Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…](2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 

achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor 
opera�iuni: 

a) opera�iuni taxabile”. 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� o persoan� impozabil� are dreptul 

s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor efectuate, dar cu condi�ia ca aceste bunuri s� fie 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6,alin. (1) �i alin. 
(2) precizeaz� expres c�: 

„(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 
momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
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(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-financiar� 

care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-un 
document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c�, în urma verific�rii 

efectuate, organele de inspec�ie au constatat c�, în luna iulie 2011,  ........ a înregistrat 
facturi emise de ........, ........., în valoare total� de ........ lei, din care ........ TVA,  
reprezentând piese auto pentru care nu s-au  prezentat documente justificative, din 
care s� rezulte necesitatea utiliz�rii acestora, nu au fost prezentate devize de repara�ii 
�i contribuabilul nu face dovad� c� de�ine un spa�iu adecvat �i  personal calificat 
pentru efectuarea lucr�rilor de repara�ii. 

 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal�, cu ocazia efectu�rii investiga�iilor 
pe teren nu au constatat existen�a faptic� a stocurilor de materiale consumabile 
men�ionate mai sus, în acest sens au întocmindu-se  Fi�a investiga�iilor în teren. 

Totodat� s-a constatat c� furnizorul nu a înscris pe facturile men�ionate, la 
rubrica „date privind expedi�ia”,  mijlocul de transport utilizat, astfel încât organele 
de inspec�ie fiscal� nu au avut suficiente date pentru  identificarea realit��ii 
tranzac�iei, considerând ca achizi�iile respective nu au fost efectuate în scopul 
realiz�rii de opera�iuni taxabile.   

Simpla înregistrare în contabilitate a unei facturi nu este suficient� pentru a se 
putea deduce TVA. Este necesar ca opera�iunea reflectat� în acel document s� fie 
real�, veridic� �i pentru interesul firmei. 

Referitor la suma de ........, contribuabilul face precizarea c� toate piesele de 
schimb au fost înlocuite de c�tre membrii asocia�i, lucr�rile efectuându-se în regie 
proprie, existând bonuri de consum �i procese verbale pentru fiecare lucrare.  

În sus�inerea afirma�iilor sale, contestatorul nu depune documente care s� 
demonstreze c� bunurile aprovizionate sunt destinate utiliz�rii în folosul de opera�iuni 
taxabile, care s� dea dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�, respectiv bonuri 
de consum, devize de lucr�ri etc. �i care s� dovedeasc� c� opera�iunea este real�, deci 
a avut loc. 

 
• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
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acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere. 

 
Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 
• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

 
„Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�. 

Mai mult decât atât, din actele de control se re�ine c�, în timpul efectu�rii 
controlului, organele de inspec�ie au solicitat contribuabilului punctul de vedere 
privind constat�rile inspec�iei fiscale, acesta men�ionând c� este de acord cu suma 
stabilit� prin decizia de impunere. 

  
Contestatorul nu depune documente care s� contrazic� constat�rile organelor 

de control �i care s� demonstreze c� bunurile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul de opera�iuni taxabile  (devize de lucr�ri, care s� dovedeasc� c� opera�iunea 
este real� �i c� a avut loc) care s� dea dreptul la deducerea taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ........, drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia 
pentru aceast� sum� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 

 
2. Referitor la suma contestat� de ........,  reprezentând TVA respins� la 

rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ........, emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� ........ avea dreptul s� deduc� TVA 
aferent� achizi�iei de bunuri �i prest�ri de servicii, în condi�iile în care nu 
demonstreaz� cu documente c� acestea sunt reale �i destinate opera�iunilor sale 
taxabile. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale nu au acordat dreptul la 

deducerea sumei de ........, aferent� unei baze impozabile în sum� de ......... lei, 
reprezentând contravaloare prest�ri servicii �i piatra concasat�, contribuabilul 
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nedemonstrând c� achizi�iile respective sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor sale taxabile.  

Petenta face precizarea c� organele de inspec�ie fiscal� nu au întrebat despre 
locul execut�rii prest�rilor de servicii, avizele de înso�ire nefiind luate în considerare, 
iar lucrarea era necesar� pentru buna desf��urare a activit��ii.  

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 145 
„Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…] 
(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 

achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor 
opera�iuni: 

a) opera�iuni taxabile”. 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� o persoan� impozabil� are dreptul 

s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor efectuate, dar cu condi�ia ca aceste bunuri s� fie 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

 
• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, precizeaz� expres 

c�: 
„Art. 6 
(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 

momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-financiar� 

care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-un 
document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

Astfel, rezult� c� pentru a se putea deduce TVA, aceast� tax� trebuie s� fie 
consemnat� într-un document legal, iar opera�iunea reflectat� în acel document 
trebuie s� fie real� �i pentru desf��urarea activit��ii firmei.  

Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 
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Referitor la suma de ........., organele de inspec�ie au constatat c�,  în luna iulie 
2011, ........ a înregistrat   factura ........ emis� de ........., CIF ........., reprezentând 
contravaloare prest�ri servicii �i piatr� concasat�, în valoare de ......... lei �i TVA 
aferent de ........, pentru care nu s-au prezentat documente justificative din care s� 
rezulte necesitatea utiliz�rii acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii proprii ale 
contribuabilului. 

Organele de control precizeaz� c� petenta nu a prezentat contracte, situa�ii de 
lucr�ri, nu de�ine autoriza�ie de construc�ie / amenajare a unui obiectiv aferent 
activit��ii economice, astfel încât s-a considerat  c� achizi�iile respective nu se 
justific� din punct de vedere al realiz�rii  opera�iunilor taxabile. 

Potrivit Fi�ei investiga�iilor pe teren, organele de inspec�ie fiscal� au efectuat 
verific�ri la fa�a locului privind modul de folosire a materialelor consumabile (piatr� 
concasat�),  dar nu au constatat existen�a faptic� a prest�rilor de servicii sau stocurilor 
de materiale consumabile.  

De asemenea, s-a constatat c�, pe factura pentru transportul cantit��ii de  ......... 
m. c. piatr� concasat� la rubrica „date privind expedi�ia”,  apare c� transportul s-a 
efectuat cu autoturismul, nefiind îns� posibil s� fie transportat� cantitatea de   ......... 
m. c. piatr� cu un autoturism. 

Totodat�  contribuabilul nu a  prezentat avize de înso�ire pe mai multe curse cu 
mijloace de transport adecvate, astfel încât organul de inspec�ie fiscal� nu a avut  
suficiente date pentru identificarea realit��ii tranzac�iei, considerând c� achizi�iile 
respective nu au fost efectuate în scopul realiz�rii de opera�iuni taxabile.   

În sus�inerea afirma�iilor sale, contestatorul nu depune documente care s� 
demonstreze c� bunurile aprovizionate sunt destinate utiliz�rii în folosul de opera�iuni 
taxabile, care s� dea dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�, respectiv 
contracte, situa�ii de lucr�ri etc. 

 
• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere. 

 
Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 
• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 
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„Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�. 

Din coroborarea textelor de lege men�ionate, se re�ine c� simpla înregistrare în 
contabilitate a unor documente de achizi�ie nu este suficient� pentru deducerea taxei 
pe valoarea ad�ugat�, contribuabilul având obliga�ia s� demonstreze c� bunurile sunt 
destinate utiliz�rii opera�iunilor sale taxabile. 

Pentru justificarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, 
contribuabilul are obliga�ia justific�rii c� bunurile au fost achizi�ionate pentru a fi 
utilizate în scopul opera�iunilor taxabile. 

 Din actele de control se re�ine c�, în timpul efectu�rii controlului, organele de 
inspec�ie au solicitat contribuabilului punctul de vedere privind constat�rile inspec�iei 
fiscale, acesta men�ionând c� este de acord cu suma stabilit� prin decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�.  

 Referitor la afirma�ia contestatoarei c� decizia �i actul de control i-au fost 
prezentate cu întârziere,  facem precizarea c� petenta a depus contesta�ia in termen 
legal la D.G.F.P. Suceava.  Prin urmare, calea sa de atac nu a fost  lezat� de acest 
fapt. 

Având în vedere cele men�ionate �i întrucât contestatorul nu depune documente 
care s� contrazic� constat�rile organelor de control �i care s� demonstreze c� bunurile 
achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul de opera�iuni taxabile, care s� dea 
dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ........, urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru aceast� sum� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente. 

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

prevederilor art. 145 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii,  art. 
6,  alin. (1) �i  alin. (2) din  Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�,  art. 64,  65 
�i art. 206 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� coroborate cu 
prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 

DECIDE: 
 
 
 
1. Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut�  cu documente a contesta�iei 

formulate de ........,  CUI ........, din localitatea ........, jude�ul Suceava, împotriva 
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m�surilor stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ........, emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, privind suma total� de ........,  reprezentând TVA respins� la rambursare. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de 

la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
…………….. 

 


