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

 
 
 

DECIZIA NR. _81____ 
din _____25.04.2006_________ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
...........................  – localitatea.............., jude�ul Suceava, 

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

 
 

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

sesizat� de Activitatea de Control Fiscal Suceava prin adresa nr………………., 
înregistrat�  la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
......................., cu privire la contesta�ia formulat� de ..........................., din 
localitatea.............., cod identificare fiscal� ……………., jude�ul Suceava. 

 
...........................  contest�  m�surile stabilite prin  Decizia de impunere 

nr. ……………………, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
………………………, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
privind suma de ……………. lei, reprezentând: 

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

                      
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. ...........................  contest� Decizia de impunere nr……….. din 

……………, emis� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. …………………………, privind 
obliga�iile fiscale în sum� de …………… lei, reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i accesorii ale TVA. 
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Prin contesta�ia depus�, ........................... solicit� revocarea Deciziei de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
....................., decizie prin care s-au stabilit în sarcina societ��ii urm�toarele 
obliga�ii de plat�: 

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

       
Petenta consider� aceast� decizie ca fiind nelegal�. Aceasta sus�ine c� 

actul atacat a fost emis în urma raportului de inspec�ie par�ial� înregistrat la 
DGFP Suceava sub nr. ………………., raport care a fost întocmit în executarea 
deciziei nr. …………… emis� de serviciul contesta�ii din cadrul DGFP Suceava. 

 
Prin Decizia nr. ………………. emis� de serviciul contesta�ii din 

cadrul DGFP Suceava s-a desfiin�at par�ial procesul verbal încheiat de Garda 
Financiar� Suceava la data de …………… �i s-a dispus reanalizarea cauzei �i 
reverificarea impozitului pe profit �i a TVA de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal�. 

 
Împotriva acestei decizii societatea a depus contesta�ie care face 

obiectul dosarului nr. …………… al Tribunalului Suceava, cu termen de 
judecat� la data de ………………. 

 
Petenta mai men�ioneaz� c�, în acela�i timp a cerut instan�ei, în temeiul 

dispozi�iilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 suspendarea execut�rii deciziei 
nr………………., cerere care  a fost admis� prin încheierea nr. ……………….. a 
Tribunalului Suceava pronun�at� în dosarul nr. ……………….. 

 
Întrucât executarea deciziei nr. ……………….. era suspendat� de c�tre 

instan�a de judecat�, contestatoarea consider� c� nu se mai putea proceda �i la o 
executare a sa. 

 
În concluzie petenta solicit� admiterea contesta�iei �i revocarea deciziei 

de impunere înregistrat� la DGFP Suceava sub nr. ...................... 
 
 
 
 

II. Prin Decizia de impunere nr. ....................., emis� de Activitatea 
de control fiscal Suceava în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
…………………., s-a stabilit în sarcina societ��ii suma de………… lei, 
reprezentând: 
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��………… lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
��………… lei – major�ri de întârziere TVA; 
��…………… lei – dobânzi de întârziere aferente TVA; 
��…………… lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 

                      
Raportul de inspec�ie par�ial� din data de ……………., înregistrat la 

DGFP Suceava sub nr. ………… a fost întocmit pentru executarea Deciziei nr. 
……………… emis� de DGFP Suceava. 

 
Prin aceast� decizie s-a desfiin�at par�ial procesul verbal încheiat de 

c�tre Garda Financiar� Suceava în data de ………… pentru sumele de ………… 
lei TVA, ……….. lei dobânzi TVA………. penalit��i de întârziere TVA, …….. 
lei impozit pe profit………… lei dobânzi impozit pe profit �i ……….. lei 
penalit��i de întârziere impozit �i s-a dispus reanalizarea cauzei �i reverificarea 
impozitului pe profit �i a TVA de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal�. 

 
În urma controlului efectuat organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� 

pentru perioada …………..-………… comisarii G�rzii Financiare Suceava au 
constatat c� societatea verificat� a înregistrat un num�r de 22 facturi fiscale 
reprezentând piese auto �i contribu�ii financiare, valoarea facturilor fiind de 
………… lei, din care TVA în sum� de ………… lei. 

 
Prin Decizia nr. ………… a DGFP Suceava, se desfiin�eaz� procesul 

verbal întocmit de c�tre Garda Financiar� Suceava pentru suma de ………… lei 
reprezentând TVA aferent celor 22 facturi fiscale pentru care nu s-a acordat drept 
de deducere, …………… fiscale de la pozi�ia nr. 1 la pozi�ia nr. 5 reprezint� 
piese auto (de la ……………………………..) sau contribu�ii financiare de 
……………………….. cu care societatea verificat� a încheiat un contract de 
închiriere pentru un num�r de 5 microbuze în vederea efectu�rii de transport de 
persoane în data de ……………….. pentru o perioad� de un an. 

 
La punctul 5 din contract se prevede c� toate cheltuielile pentru 

între�inere, repara�ii curente sau repara�ii capitale revin chiria�ei. 
Organul fiscal consider� c� astfel s-au înc�lcat prevederile art. 24, 

alin.2, lit. a din Legea nr. 345/2002 privind TVA care arat� c� „nu poate fi dedus� 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� intr�rilor referitoare la: a) opera�iuni care nu 
au leg�tur� cu activitatea economic� a persoanelor impozabile.” 

 
Pentru nevirarea la termenele legale a TVA s-au calculat, în baza 

art.116 din OG nr. 92/2003 republicat�, dobânzi în sum� de …………… lei, 
major�ri de întârziere în sum� de ………… lei �i penalit��i în sum� de 
………….. lei. 

 
 



 4 

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�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� ........................... putea 
beneficia de dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
achizi�iilor de piese de schimb, respectiv contribu�ii financiare, în condi�iile 
în care aceast� tax� era aferent� unor opera�iuni care nu au leg�tur� cu 
activitatea economic� a acesteia. 

 
În fapt, prin Decizia de impunere nr. ....................., emis� în baza 

Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ……………, întocmite de Activitatea de 
Control Fiscal Suceava, s-a stabilit în sarcina ........................... Suceava suma de 
………….. lei  reprezentând TVA. 

 
Din verificarea f�cut�, organele de control au stabilit c� TVA-ul aferent 

facturilor fiscale de la pozi�ia 6 la pozi�ia 22 prezentate în anex�, în sum� de 
………….. lei nu a fost admis la deducere ca urmare a solu�ion�rii cererii de 
rambursare a TVA depus� de agentul economic, fapt înscris în procesul verbal 
încheiat de c�tre DGFP Suceava în data de …………….. 

 
Pentru TVA-ul în sum� de …………… lei înscris în facturile fiscale de 

la pozi�ia nr. 1 la pozi�ia nr. 5, actualul control nu acord� dreptul de deducere 
pentru motivul c� TVA nu este aferent� intr�rilor pentru opera�iuni care au 
leg�tur� cu activitatea economic�. 

 
Facturile fiscale de la pozi�ia nr. 1 la pozi�ia nr. 5 reprezint� piese auto 

(de la …………………………………..) sau contribu�ii financiare de la SC 
Anderkiva SRL Suceava cu care societatea verificat� a încheiat un contract de 
închiriere pentru un num�r de 5 microbuze în vederea efectu�rii de transport de 
persoane în data de …………………….. pentru o perioad� de un an. 

 
La punctul 5 din contract se prevede c� toate cheltuielile pentru 

între�inere, repara�ii curente sau repara�ii capitale revin chiria�ei. 
 
Organul fiscal consider� c� astfel s-au înc�lcat prevederile art. 24, 

alin.2, lit. a din Legea nr. 345/2002 privind TVA care arat� c� „nu poate fi dedus� 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� intr�rilor referitoare la: a) opera�iuni care nu 
au leg�tur� cu activitatea economic� a persoanelor impozabile.” 

 
În drept, art. 19 din Ordonan�a de Urgen�� nr. 17 din 14 martie 2000 

privind taxa pe valoarea ad�ugat� prevede: 
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„Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferente intr�rilor contribuabilii sunt obliga�i: 

    a) s� justifice suma taxei prin documente întocmite conform legii 
de c�tre contribuabili înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�; 

    b) s� justifice c� bunurile în cauz� sunt destinate pentru nevoile 
firmei �i sunt proprietatea acesteia. 

    Dreptul de deducere prive�te numai taxa ce este înscris� într-o 
factur� fiscal� sau în alt document legal care se refer� la bunuri sau servicii 
destinate pentru realizarea opera�iunilor prev�zute la art. 18”. 

 
Art. 18 din aceea�i ordonan�� sus�ine c�: 

 
“Contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea 

ad�ugat� au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor �i serviciilor 
achizi�ionate, destinate realiz�rii de: 

    a) opera�iuni supuse taxei conform art. 17; 
    b) bunuri �i servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se 

prevede în mod expres exercitarea dreptului de deducere; 
    c) ac�iuni de sponsorizare, reclam� �i publicitate, precum �i alte 

ac�iuni prev�zute de legi, cu respectarea plafoanelor �i destina�iilor 
prev�zute în acestea”. 

 
 
Art. 17, lit. A din ordonan�a de mai sus prevede care sunt opera�iunile 

pentru care se aplic� cota de TVA de 19%: 
    
“În România se aplic� urm�toarele cote: 
  A. Cota de 19% pentru opera�iunile privind livr�rile de bunuri 

mobile �i transferurile propriet��ii bunurilor imobile efectuate în �ar�, 
prest�rile de servicii, precum �i importul de bunuri, cu excep�ia celor 
prev�zute la lit. B”. 

 
Din articolele de mai sus rezult� faptul c� pentru a-�i putea exercita 

dreptul de deducere contribuabilul trebuie s� fac� dovada cu documente aferente 
livr�rii de bunuri pentru care acesta este pl�titor de TVA. 

 
De asemenea, el trebuie s� mai justifice �i faptul c� bunurile în cauz� 

sunt destinate nevoilor firmei. 
 

Pentru a putea s�-�i deduc� TVA aferent bunurilor �i serviciilor pe care 
acesta le-a achizi�ionat, contribuabilul trebuie s� fac� dovada scopului pentru care 
le-a procurat care trebuie s� corespund� cu nevoile �i obiectul de activitate al 
firmei. Societatea trebuie s�-�i procure bunuri pentru nevoile sale �i destinate 
realiz�rii de bunuri �i servicii care vor fi livrate. 
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Din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ……………………….. rezult� 
faptul c� ........................... a primit pe baz� de facturi fiscale piese de schimb �i 
contribu�ii financiare de la alte societ��i comerciale.  

 
La data de ……………….. societatea a încheiat un contract de 

închiriere a 5 microbuze pentru transport persoane pentru un an de zile, iar la 
punctul 5 din contract se prevede c� toate cheltuielile pentru între�inere, repara�ii 
curente sau repara�ii capitale revin chiria�ei. Prin urmare societatea poate spune 
c� piesele de schimb sau contribu�iile financiare au fost procurate pentru nevoile 
firmei. 

 
Art. 24, alin. 2, lit. a din Legea nr. 345 din  1 iunie 2002 privind taxa 

pe valoarea ad�ugat� prevede: 
 

„(2) Nu poate fi dedus� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
intr�rilor referitoare la: 

a) opera�iuni care nu au leg�tur� cu activitatea economic� a 
persoanelor impozabile”. 
 

Din articolul de mai sus reiese faptul c� TVA aferent intr�rilor nu se 
poate deduce dac� nu are leg�tur� cu activitatea economic� a societ��ii. 

 
Punctul 10.2 �i 10.13 din Hot�rârea Guvernului nr. 401/2000 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 17/2000 privind taxe pe valoarea 
ad�ugat� sus�ine aceast� afirma�ie: 

 
“10.2. Bunurile �i serviciile achizi�ionate pentru realizarea 

opera�iunilor prev�zute la art. 18 din ordonan�a de urgen�� cuprind 
materiile prime �i materialele, combustibilul �i energia, piesele de schimb, 
obiectele de inventar �i de natura mijloacelor fixe, precum �i alte bunuri �i 
servicii ce urmeaz� s� fie reflectate în cheltuielile de produc�ie, de investi�ii 
sau, dup� caz, de circula�ie”. 

 
“10.13. Documentele aferente achizi�ion�rilor de bunuri �i/sau 

servicii care nu au leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat� de 
contribuabili sau pentru a fi puse la dispozi�ie altor persoane fizice sau 
juridice în mod gratuit nu vor fi înscrise în jurnalul pentru cump�r�ri, iar 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� nu este deductibil�”. 

 
........................... �i-a dedus TVA aferent� pieselor de schimb �i 

contribu�iilor financiare aferente chiriilor �i repara�iilor f�cute pentru ma�inile 
închiriate, dar acestea nu au leg�tur� cu activitatea economic� a societ��ii, 
întrucât obiectul principal de activitate al acesteia este „comer� cu ridicata al 
pieilor brute �i al pieilor prelucrate”. 
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Deoarece contribu�iile financiare �i piesele de schimb procurate pe baz� 
de facturi nu au fost utilizate în scopul prev�zut de obiectul de activitate, 
respectiv, comer�ul pieilor brute �i prelucrate, rezult� c� societatea nu avea 
dreptul s�-�i deduc� TVA aferent achizi�ion�rii acestora �i prin urmare, 
urmeaz� s� se resping� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 
 
 

3. Referitor la suma de …………… lei reprezentând major�ri, 
dobânzi �i penalit��i de întârziere a TVA. 

 
În fapt, prin Decizia de impunere nr. ………………, emis� în baza 

Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ………………., întocmite de Activitatea de 
control fiscal Suceava, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma de ……….. lei, 
reprezentând major�ri, dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 
profit, astfel: 

 
• major�ri de întârziere ……….. lei ; 
• dobânzi de întârziere ………… lei; 
• penalit��i de întârziere ………… lei. 

 
 
 

În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

��Art. 108 OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� prevede: 
 

“Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(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. 109 din OG 92/2003 prevede: 
 
„(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 �i taxe, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la 
data stingerii acesteia inclusiv”. 

 
��Art. 114 din aceea�i ordonan��: 
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„(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,5% 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”. 

 
Art. 108 �i 109 mai sus prezentate au devenit art. 114 �i 115 prin 

republicarea ordonan�ei la data de 24.06.2004, în care alineatele men�ionate �i-au 
p�strat acela�i con�inut, iar prin republicarea la 26.09.2005 au devenit art. 115 �i 
116. 

 
Art. 114 a devenit art. 120 �i ulterior 121 cu urm�torul con�inut: 
 
„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”. 

 
Art. 3 �i 4 din Legea nr. 210 din  4 iulie 2005 privind aprobarea 

Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� prevede: 
 

��Art. 3 din Legea nr. 210 din  4 iulie 2005 prevede: 
 

„Începând cu data de 1 ianuarie 2006, art. 115 din Codul de 
procedur� fiscal� se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 

<<Art. 115 
Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i 
pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

[…](5) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare 
zi de întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.>>” 

 
��Art. 4 din aceea�i lege: 

 
“(1) La data de 1 ianuarie 2006 se abrog� art. 120 din Codul de 

procedur� fiscal�. 
(2) În toate actele normative în care se face referire la no�iunile de 

dobânzi �i/sau penalit��i de întârziere aceste no�iuni se înlocuiesc cu 
no�iunea de major�ri de întârziere”. 
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Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar 
pentru sumele care au generat aceste dobânzi �i penalit��i contesta�ia a fost 
respins�, urmeaz� potrivit principiului de drept „accesorium sequitur 
principale”, a se respinge contesta�ia �i pentru major�rile, dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere aferente. 
 

Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  
temeiul  prevederilor, art. 17, lit. A, art. 18, �i art. 19 din Ordonan�a de Urgen�� 
nr. 17 din 14 martie 2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, Art. 24, alin. 2, lit. a 
din Legea nr. 345 din  1 iunie 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, Punctul 
10.2 �i 10.13 din Hot�rârea Guvernului nr. 401/2000 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a OUG nr. 17/2000 privind taxe pe valoarea ad�ugat�, Art. 108, art. 
109 �i art. 114 OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, devenite prin 
republicare la data de 26.09.2005 art. 115, art. 116 �i art. 121, Art. 3 �i 4 din 
Legea nr. 210 din  4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului 
nr.20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, se: 
 
 
 
 
 
 

DECIDE: 
 

 
1. Respingerea contesta�iei formulate de ........................... din 

localitatea.............., jude�ul Suceava, împotriva Deciziei de impunere 
nr………………………., privind suma de ………….. lei, reprezentând: 

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

                      
ca neîntemeiat�. 
 

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

 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                          BIROU SOLU�IONARE 
    …………………………                                  CONTESTA�II, 
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                                                                                      ……………………   
 
                                                                              
                                                                                              ÎNTOCMIT, 
                                                                         ……………………………..

  


