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Ministerul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor Publice    

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală     
Direc Ń ia  General ă  a F inan Ńelor Publ ice a Jude Ńului  Harghi ta 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 35  din  2012  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

SC X SRL, 
înregistrate la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita  

sub nr. .../2012 
 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de 
Activitatea de InspecŃie Fiscală, prin adresa nr. .../2012, asupra contestaŃiei 
formulate de SC X SRL – CIF ..., cu sediul în ..., JudeŃul Harghita. 

ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei de impunere privind 
obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. F-HR 
.../2011, emisă de Activitatea de InspecŃie Fiscală, pentru suma de ... lei , 
reprezentând taxa pe valoarea adăugată colectată după operaŃiuni 
intracomunitare. 

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 (1) din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Constatând că sunt îndeplinite dispoziŃiile art.205, art.209 (1) şi 
art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală - republicat în 
M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice este investită să se pronunŃe asupra 
contestaŃiei. 
 

I. SC X SRL, prin contestaŃia înregistrată la Activitatea de InspecŃie 
Fiscală sub nr. .../2011, solicită anularea procesului verbal nr. ... şi parŃială a 
deciziei de impunere atacate, respectiv reanalizarea situaŃiei consemnate în 
procesul verbal, invocând următoarele motive: 

Societatea contestatară nu este de acord cu cele stabilite prin 
decizia de impunere, referitor la următoarele livrări intracomunitare efectuate în 
perioada verificată 01.08.2010 – 31.07.2011: 

- Y SL ES-... din Spania, livrări în valoare totală de ... lei; 
- Z IT-... din Italia, livrări în valoare totală de ... lei; 
- V IT-... din Italia, livrări în valoare totală de ... lei; 

pentru care s-a aplicat scutirea de TVA. 
Societatea contestatară susŃine că în perioada verificată a efectuat 

livrări intracomunitare numai cu respectarea prevederilor legale, toŃi beneficiarii 
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deŃinând un cod valabil în scopuri de TVA, iar constatarea inspecŃiei fiscale, 
după informaŃiile Biroului judeŃean de informaŃii fiscale, ca clienŃii sus menŃionaŃi 
nu deŃin un cod valabil în scopuri de TVA nu sunt reale. 

Pentru susŃinerea contestaŃiei societatea contestatara precizează, 
că depune 7 acte pentru clienŃii din Italia şi 6 acte pentru clienŃii din Spania, în 
limbile italiană şi spaniolă, însă fără să înşire felul actelor la care se referă.  

Prin contestaŃie se solicită suspendarea executării a creanŃei până 
la soluŃionarea definitivă a plângerii. 
 

      II. Organele de inspecŃie fiscală, în urma adresei Biroului judeŃean de 
informaŃii fiscale din cadrul DGFP Harghita, la SC X SRL au încheiat procesul 
verbal nr. .../2011, prin care s-a constatat, că acesta a efectuat livrări 
intracomunitare către diferite operatori intracomunitari a căror coduri de 
identificare în scopuri TVA nu sunt valabile. Ca urmare organele din cadrul 
ActivităŃii de InspecŃie Fiscală au efectuat la SC X SRL o inspecŃie fiscală 
parŃială privind taxa pe valoarea adăugată pentru perioada 01.08.2010 -
30.09.2011, în vederea soluŃionării adresei Biroului judeŃean de informaŃii 
fiscale şi a deconturilor de TVA  cu sumă negativă cu opŃiune de rambursat 
aferente perioadei verificate, în urma căreia au întocmit Raportul de inspecŃie 
fiscală nr.F-HR .../2011 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 
.../2011, contestată. 

 Referitor la cele contestate, organele de inspecŃie fiscală au 
constatat următoarele: 

SC X SRL în perioada verificată, printre altele, a efectuat livrări 
intracomunitare către: Y SL ES-B... Spania, în valoare totală de ... lei, Y IT-... 
Italia, în valoare totală de ... lei şi V IT-... Italia, în valoare totală de ... lei, 
aplicând scutirea de TVA  cu drept de deducere în conformitate cu prevederile 
art.143 alin.2) lit.a) din Legea nr.571/20033 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Organele de inspecŃie fiscală au solicitat de la Biroul judeŃean de 
informaŃii fiscale din cadrul DGFP Harghita - Compartimentul de schimb 
internaŃional de informaŃii verificarea valabilităŃii codului de identificare în 
scopuri TVA a clienŃilor sus menŃionate din Spania şi Italia, în urma căreia s-a 
rezultat, că cele trei firme sus menŃionate, la data operaŃiunilor intracomunitare, 
nu deŃinea un cod valabil de identificare în scopuri de TVA. 

În urma verificării valabilităŃii codului de identificare în scopuri TVA, 
Serviciul Central de Legături a mai comunicat, că Italia a creat Registrul 
operatorilor intracomunitari în luna februarie 2011, iar în funcŃie de mai multe 
criterii s-a anulat înregistrarea pentru operaŃiuni intracomunitare a unui mare 
număr de contribuabili, această anulare a fost de fapt o ştergere completă din 
registru inclusiv a datelor de istoric, astfel informaŃiile anterioare lunii februarie 
2011 nu sunt concrete. 
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Având în vedere cele reŃinute, organele de inspecŃie la operaŃiunile 
sus menŃionate au considerat, că cele două firme din Italia au cod valabil de 
identificare în scopuri de TVA până la luna februarie 2011, inclusiv. Ca urmare, 
taxa pe valoarea adăugată a fost colectată pentru operaŃiunile efectuate după 
această dată, respectiv în perioada 01.03.2011 – 31.07.2011, conform anexei 
14 la raport, cazurile în care codul de înregistrare în scopuri de TVA, cu care se 
identifică cumpărătorul în celălalt stat membru, nu a fost validat, condiŃie pentru 
a beneficia de scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere 
prevăzută la art.143 alin.2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
        
       Urmare a celor constatate, organele de inspecŃie fiscală au calculat 
TVA  în cotă de 24% conform art.128 alin.(1) şi art.140 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, stabilind o diferenŃă suplimentară de TVA  
colectată în sumă totală de ... lei, luând ca bază impozabilă suma de ... lei 
(livrări după 01.03.2011) din suma totală de ... lei (livrări totale în perioada 
verificată). 
   

 III. Luând în considerare constat ările organelor de inspectie 
fiscal ă, motivele prezentate de societate, documentele exi stente la dosarul 
cauzei precum şi actele normative invocate de contestatoare şi organele 
de inspec Ńie fiscal ă, se re Ńin urm ătoarele: 

1. Cauza supus ă solu Ńion ării este ca Direc Ńia general ă a 
finan Ńelor publice, prin Biroul de solu Ńionare a contesta Ńiilor, s ă se 
pronun Ńe dacă opera Ńiunile efectuate de SC X SRL reprezentând livr ări 
intracomunitare de bunuri sunt scutite de tax ă pe valoarea ad ăugată, în 
condi Ńiile în care autorit ăŃiile fiscale din Italia şi Spania, state membre, nu 
au validat codul de înregistrare în scopuri de TVA,  cu care se identific ă 
cump ărătorul în cel ălalt stat membru. 

 
În fapt , în perioada 01.08.2010 - 30.09.2011, SC X SRL a efectuat  

către diferite cumpărători din state membre livrări intracomunitare de bunuri în 
regim  de scutire de  taxă pe valoarea adaugată. 

În urma verificării valabilităŃii codului de identificare în scopuri TVA, 
prin intermediul Biroului judeŃean de informaŃii fiscale din cadrul DGFP Harghita, 
organele de inspecŃie fiscală au constatat că pentru livrările intracomunitare 
efectuate de SC X SRL către 1 cumpărător din Spania şi 2 din Italia (din cele 10 
verificate) nu a fost justificată scutirea de taxă pe valoarea adăugată conform 
art.10 alin.1) lit.a) din Ordinul ministrului finanŃelor publice nr.2222/2006 
coroborat cu art.155 alin.5) lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, întrucât codurile de înregistrare în scopuri 
de TVA trecute în facturile emise nu au fost validate ca atribuite cumpărătorilor 
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în alte state membre, respectiv Y SL ES-B... din Spania, Y IT-... şi V IT-... din 
Italia. 

Având în vedere cele constatate, organele de inspecŃie fiscală au 
dispus în sarcina SC X SRL colectarea taxei pe valoarea adăugată în sumă de 
... lei , aferente livrărilor efectuate după 01.03.2011, data de la care 
nevalabilitatea codurilor de identificare este certă.   

 
 În drept,  art.143 alin.2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în forma aplicabilă la data 
operaŃiunilor, prevede: 
   „(2) Sunt, de asemenea, scutite de tax ă următoarele: 
      a) livr ările intracomunitare de bunuri c ătre o persoan ă care îi 
comunic ă furnizorului un cod valabil de înregistrare în sco puri de TVA, 
atribuit de autorit ăŃile fiscale din alt stat membru, [...]”.      
  

Pentru explicitarea şi aplicarea unitară a acestor prevederi legale a 
fost emis Ordinul ministrului finanŃelor publice nr.2222/2006 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru 
operaŃiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, care la art.10 alin.(1) prevede: 

„(1) Scutirea de tax ă pentru livr ările intracomunitare de bunuri 
prev ăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal , cu excep Ńiile de la pct. 
1 şi 2 ale aceluia şi alineat, din Codul fiscal se justific ă cu: 

a) factura care trebuie s ă con Ńină informa Ńiile prev ăzute la art. 
155 alin. (5) din Codul fiscal, şi în care s ă fie men Ńionat codul de 
înregistrare în scopuri de TVA atribuit cump ărătorului în alt stat membru; 

b) documentul care atest ă că bunurile au fost transportate din 
România în alt stat membru, şi dup ă caz; 

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/coma nda de 
vânzare/cump ărare, documentele de asigurare.” 

Art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, stipulează că: 

„(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm ătoarele 
informa Ńii: 

i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identific ă 
cump ărătorul în cel ălalt stat membru, în cazul opera Ńiunii prev ăzute la art. 
143 alin. (2) lit. a);” 

 
  Din prevederile legale enunŃate, se reŃine că livrările intracomunitare 
de bunuri sunt scutite de TVA dacă cumpărătorul comunică furnizorului un cod 
valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităŃile fiscale din alt 
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stat membru. De asemenea, se reŃine că scutirea de TVA pentru livrările 
intracomunitare de bunuri se justifică cu factura care trebuie să conŃină 
informaŃiile prevăzute de lege, printre care în mod obligatoriu codul de 
înregistrare în scopuri de TVA cu care se identific ă cump ărătorul în 
celălalt stat membru . 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv a 
Raportului de inspectie fiscala nr.F-HR .../2011, se reŃine că în urma verificării, 
organele de inspecŃie fiscală au constatat că pentru livrările intracomunitare 
efectuate de SC X SRL către Y SL ES-B... Spania, în valoare totală de ... lei, Y 
IT-... Italia, în valoare totală de ... lei din cele ... lei şi V IT-... Italia, în valoare 
totală de ... lei, nu se justifică scutirea de taxă pe valoarea adăugată conform 
art.10 alin.1) din Ordinul ministrului finanŃelor publice nr.2222/2006 privind 
aprobarea InstrucŃiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată 
pentru operaŃiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi 
art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrucât codurile de înregistrare în scopuri de TVA  
atribuite cumpărătorilor în alte state membre trecute pe facturi nu figurau active 
în perioada operaŃiuniilor, respectiv după data de 01.03.2011. 

 
Potrivit adreselor nr. ..., .../2011 şi nr. ..., .../2011 emise de 

Compartimentul de schimb internaŃional de informaŃii Harghita, se reŃine că în 
perioada emiterii facturilor fiscale către Y SL ES-B... Spania, Y IT-... Italia şi V 
IT-... Italia, acestea nu deŃineau un cod valabil de înregistrare în scopuri de 
TVA, respectiv au fost menŃionate “ codul de TVA – nevalabil; 
Denumirea/Nume şi Prenume – indisponibil; adresa - indisponibil ”. 

 
  Având în vedere cele precizate mai sus, se reŃine că facturile emise 
de SC X SRL, către Y SL ES-B... Spania, în valoare totală de ... lei, Y IT-... 
Italia, în valoare totală de ... lei din cele ... lei şi V IT-... Italia, în valoare totală de 
... lei, nu conŃineau toate informaŃiile prevăzute de lege, respectiv codurile de 
înregistrare în scopuri de TVA valide atribuite societăŃiilor cumpărători de către 
autorităŃiile fiscale din Spania, respectiv Italia, astfel că nu se justifică scutirea 
pentru livrările intracomunitare prevăzută la art.143 alin.2) lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

În ceea ce priveşte argumentul societăŃii că constatarea inspecŃiei 
fiscale, după informaŃiile Biroului judeŃean de informaŃii fiscale, că clienŃii în 
cauză nu deŃin un cod valabil în scopuri de TVA nu sunt reale, acesta nu poate 
fi reŃinut în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei, întrucât justificarea scutirii de 
taxă pe valoarea adăugată se efectuează conform prevederilor art.143 alin.2) 
lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art.10 alin.(1) din Ordinul ministrului finanŃelor publice 
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nr.2222/2006. Din verificările repetate efectuate prin Compartimentul de schimb 
internaŃional de informaŃii Harghita şi Serviciul Central de Legături, se reŃine că 
codurile de înregistrare în scopuri de TVA comunicate de societăŃiile- 
cumpărători în cauză nu au fost validate de către autorităŃiile fiscale din Spania, 
respectiv Italia. 

Nu poate fi reŃinută nici susŃinerea societăŃii contestatoare cu privire 
la depunerea a 7 acte pentru clienŃii din Italia şi 6 acte pentru clienŃii din Spania, 
în limbile italiană şi spaniolă, având în vedere, că acestea reprezintă nişte 
extrase de pe site-urile autorităŃiilor fiscale sau camerei de comerŃ şi industrie, 
neconstituind confirmarea autorităŃiilor fiscale din statele membre referitor la 
validitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA. 
  Având în vedere cele precizate mai sus, documentele existente la 
dosarul cauzei precum şi prevederile legale incidente în speŃă, se reŃine că în 
mod legal organele de inspecŃie fiscală au constatat că societatea nu 
beneficiază de scutire de TVA, au aplicat cota de 24% şi au calculat valoarea 
taxei pe valoarea adăugată aferentă acestor operaŃiuni în sumă de ... lei , în 
consecinŃă, în temeiul prevederilor art.216 alin.1 din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se va respinge ca neîntemeiat ă contesta Ńia 
formulat ă de societate. 
 

2. Referitor la cererea de suspendare a execut ării actului 
administrativ fiscal pân ă la solu Ńionarea definitiv ă a contesta Ńiei, c auza 
supus ă solu Ńion ării este ca Direc Ńia general ă a finan Ńelor publice, prin 
Biroul de solu Ńionare a contesta Ńiilor are competen Ńa material ă de a se 
investi cu solu Ńionarea acestui cap ăt de cerere, în condi Ńiile în care 
cererea de suspendare a actului administrativ fisca l nu se afl ă în 
competen Ńa sa material ă de solu Ńionare.  
 

În fapt , prin contestaŃia formulată, S.C X SRL a solicitat 
suspendarea executării actului administrativ fiscal până la soluŃionarea 
definitivă a contestaŃiei. 

În drept , sunt incidente prevederile art.215 alin.(1) si alin.(2) din 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, potrivit cărora: 

 “(1) Introducerea contestaŃiei pe calea administrativă de atac nu 
suspendă executarea actului administrativ fiscal. 

(2) DispoziŃiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 
contribuabilului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în 
temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
ulterioare. InstanŃa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o 
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cauŃiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor 
al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauŃiune de până la 2.000 lei.” 
  Potrivit art.14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004: 
   “(1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube 
iminente, o dat ă cu sesizarea, în condi Ńiile art. 7, a autorit ăŃii publice care 
a emis actul, persoana v ătămată poate s ă ceară instan Ńei competente s ă 
dispun ă suspendarea execut ării actului administrativ pân ă la pronun Ńarea 
instan Ńei de fond.  
     (2) Instan Ńa va rezolva cererea de suspendare, de urgen Ńă, cu citarea 
părŃilor."  

 Având în vedere dispoziŃiile imperative ale legii, cererea societăŃii 
contestatoare de suspendare a actului administrativ fiscal Deciziei de impunere 
intră sub incidenŃa prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, motiv pentru care DirecŃia generală a finanŃelor publice, prin 
Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor nu se poate investi cu soluŃionarea cererii 
formulată de S.C X SRL, neavând competenŃa materială, aceasta aparŃinând 
instanŃei judecătoreşti.                
 

Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în temeiul 
prevederilor art. 143 alin (2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.10 alin.(1) lit.a, b şi c din OMFP 
nr.2222/2006 privind aprobarea InstrucŃiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe 
valoarea adăugată pentru operaŃiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), 
art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 
prevederilor art.215 alin.(1) si alin.(2) şi art.216 alin.(1) din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se 

 
DECIDE 

 
1. Respingerea ca neîntemeiat ă a contestaŃiei formulată de S.C X 

SRL împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. F-HR .../2011, emisă de Activitatea de 
InspecŃie Fiscală, pentru suma de ... lei , reprezentând taxa pe valoarea 
adăugată colectată după operaŃiuni intracomunitare.   

2. Constatarea necompeten Ńei materiale a DirecŃiei generale a 
finanŃelor publice, de soluŃionare a cererii de suspendare a execut ării 
actului administrative fiscal.  

 
 Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita, în termen 

de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


