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   DECIZIA NR. 25 

din 01.03.2010 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

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

  sub  nr. ..... din 29.01.2010  
 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a  fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ..... prin adresa nr. ..... din 26.01.2010, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub nr. 
..... din 29.01.2010, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. ..... S.R.L. din 
localitatea ....., jude�ul ...... 

S.C. ..... S.R.L. contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..... din 23.12.2009, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 18.12.2009, 
înregistrat la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..... din 23.12.2009, privind 
suma de .....lei, reprezentând: 

-  ..... lei impozit pe profit; 
-  ..... lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ..... lei T.V.A.; 
- ..... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 

ad�ugat�. 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 

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

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

I. S.C. ..... S.R.L. prin cererea formulat� precizeaz� c� suma 
de ..... lei, considerat� de organele de control ca fiind cheltuial� nedeductibil�, 
reprezint� plat� efectuat� c�tre S.C. ..... S.R.L., pe baza facturilor puse la 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ..... 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
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dispozi�ie de aceast� societate, care este r�spunz�toare de plata impozitului pe 
profit �i a taxei pe valoarea ad�ugat�. 

De asemenea, precizeaz� c� S.C. ..... S.R.L. a f�cut pl��ile prin 
ordine de plat� c�tre societatea ie�ean� �i c� aceasta avea obliga�ia s� fie supus� 
taxelor prev�zute de lege. 

Totodat�, precizeaz� c� se contest� �i modul de calcul al taxei pe 
valoarea ad�ugat� nedeductibile, taxa fiind de ..... lei �i nu de ..... lei, cum s-a 
re�inut prin actul de control, iar facturile au date diferite �i termenul de la care 
curg penalit��ile nu-i stabilit clar. 

Contestatoarea precizeaz� c� impozitul pe profit ar fi trebuit 
calculat dup� sc�derea taxei pe valoarea ad�ugat�, respectiv prin aplicarea cotei 
de 16% asupra sumei de ..... lei, situa�ie în care ar fi rezultat un impozit pe profit 
de .....lei �i nu de ..... lei, cum au calculat organele de control.  

Societatea sus�ine c� invocarea faptului c� nu ar fi avut un act de 
l�sare în custodie a materialelor de construc�ie la furnizor, dup� ce i le-a pl�tit, 
nu este real�.  

De asemenea, men�ioneaz� c� furnizorul a asigurat transportul, 
iar pân� la livrare a încheiat cu acesta un act c� materialele r�mân în custodia 
lui. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..... din 23.12.2009, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 18.12.2009, 
înregistrat la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..... din 23.12.2009, 
organele de control au verificat obliga�iile fiscale datorate bugetului de stat în 
urma solicit�rii G�rzii Financiare ....., prin adresa nr. ..... din 06.10.2009. 

Organele de control precizeaz� c�, prin procesul-verbal nr. ..... 
din 30.09.2009, Garda Financiar� ..... men�ioneaz� c� sesizarea prive�te în 
principal rela�iile comerciale desf��urate în perioada iulie 2008 – decembrie 
2008 cu S.C. ..... S.R.L. ....., jude�ul ....., în calitate de furnizor/prestator �i c� 
deficien�ele ce au stat la baza obliga�iilor de plat� suplimentare estimative, de 
..... lei, constau în: 

- în luna mai 2008 s-a încasat de la Prim�ria ..... suma de ..... lei 
(avans pentru lucr�ri de între�inere a drumurilor), f�r� a se întocmi factur� �i 
f�r� a se colecta TVA în sum� de .....lei; 

- au fost înregistrate în eviden�a contabil� un num�r de patru 
facturi, emise de S.C. ..... ....., în valoare de ..... lei, din care TVA de ..... lei, care 
nu întrunesc condi�iile legale de documente justificative; 

- în luna mai 2009, privind opera�iunile efectuate cu furnizorul 
S.C. ..... S.R.L. ....., s-a înregistrat în eviden�a contabil� o factur� (anexa nr. 20) 
în valoare total� de ..... lei, din care TVA deductibil� de ..... lei, care nu 
întrune�te condi�iile legale pentru a fi considerate documente justificative în 
contabilitate (eliberat� pentru persoan� fizic�). 
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În ceea ce prive�te impozitul pe profit, în urma verific�rii 
efectuate de organele de inspec�ie fiscal�, s-au constatat urm�toarele: 

1. – Societatea a eviden�iat în contabilitate achizi�ionarea unui 
mijloc fix pentru care, începând cu luna august 2008, a calculat �i eviden�iat pe 
cheltuieli de exploatare (cont 6811) amortizarea în sum� de ..... lei (.....x 5 luni) 
pentru anul 2008 �i în sum� de ..... lei (.....x 6 luni) pentru anul 2009. 

În urma verific�rii încruci�ate comunicate de D.G.F.P. ..... – AIF, 
s-a stabilit c� factura nu este inclus� în Declara�ia informativ� D-394 �i TVA 
necolectat� (conform decontului de TVA, care este cu zero lei). 

Organele de inspec�ie au stabilit c� amortizarea calculat� �i 
eviden�iat� pe cheltuieli nu este deductibil� fiscal, contribuabilul nef�când 
dovada realit��ii opera�iunii respective.  

 
2. – În lunile noiembrie �i decembrie 2008, societatea a 

eviden�iat în contabilitate pe cheltuieli de exploatare (cont 628) suma de ..... lei, 
reprezentând contravaloarea unor servicii (transport m�rfuri �i materiale, 
manoper� din prest�ri servicii), f�r� a fi prezentate alte documente care s� 
justifice sau s� confirme efectuarea transporturilor �i f�r� s� prezinte situa�ii de 
lucr�ri care s� justifice �i s� confirme prest�rile de servicii, iar pe ambele facturi 
erau men�ionate mijloace de transport ce erau radiate la data întocmirii facturilor 
respective.  

De asemenea, în urma verific�rii încruci�ate efectuate, s-a 
constatat c� una dintre facturi nu este cuprins� în Declara�ia informativ� D-394. 

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, pentru cheltuielile în 
sum� de ..... lei, contribuabilul nu face dovada realit��ii opera�iunilor.  

 
3. – În luna decembrie 2008, societatea a eviden�iat în 

contabilitate pe cheltuieli de exploatare (cont 628) suma de ..... lei, reprezentând 
contravaloarea unor materiale pentru construc�ii (BCA, fier beton), pe baza unei 
facturi pe care apare men�iunea „marf� în custodie”, dar f�r� proces-verbal de 
custodie �i f�r� existen�a unor documente de înso�ire a m�rfii, ulterioare emiterii 
facturii, sau a unor note de  recep�ie, care s� confirme realitatea opera�iunilor de 
achizi�ie �i utilizarea acestora în scopul opera�iunilor sale impozabile.  

Având în vedere �i rezultatele verific�rii încruci�ate, comunicate 
de DGFP ..... – AIF, în urma c�reia s-a constatat c� factura respectiv� nu este 
inclus� în Declara�ia informativ� D-394, organele de inspec�ie fiscal� au 
considerat c�, pentru cheltuielile în sum� de ..... lei, contribuabilul nu face 
dovada realit��ii opera�iunii.  

4. –  În luna mai 2009, societatea a eviden�iat în contabilitate 
cheltuieli de exploatare (cont 6028) în sum� de ..... lei, reprezentând 
contravaloarea unor materiale pentru construc�ii, pe baz� de facturi emise pentru 
persoan� fizic�, fapt ce confirm� c� bunurile respective nu au fost utilizate în 
scopul opera�iunilor impozabile. 
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În urma verific�rii efectuate, s-a considerat c� au fost înc�lcate 
prevederile art. 19 alin. 1, art. 21 alin. 1, alin. 4 lit. f �i art. 35 alin. 3 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  �i 
prevederile Deciziei nr. V/2007 a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie. 

Organele de control au stabilit o baz� impozabil� privind 
impozitul pe profit în sum� total� de ..... lei, din care: 

- pentru anul 2008 în sum� de ..... lei (..... lei + ..... lei + ..... lei), 
pentru care societatea datoreaz� un impozit pe profit de ..... lei (..... lei x 16%); 

- pentru perioada ianuarie 2009 – iunie 2009 în sum� de ..... lei 
(..... lei + ..... lei), cu reducerea pierderii contabile cu suma de ..... lei.  

Organele de control au stabilit c� pentru nerespectarea 
termenelor de plat� societatea datoreaz� major�ri de întârziere în sum� de ..... 
lei.  

 
În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�, în urma 

verific�rii efectuate s-au constatat urm�toarele: 
1. Societatea a încasat în avans în luna mai 2008 de la Prim�ria 

..... suma de ..... lei, reprezentând avans pentru lucr�ri de între�inere a 
drumurilor, f�r� a întocmi factur� �i f�r� a colecta TVA în sum� de .....lei. 
Pentru TVA necolectat�, în sum� de .....lei, s-au calculat major�ri de întârziere.  

2. În luna august 2008 societatea a eviden�iat în contabilitate 
achizi�ionarea unui mijloc fix în sum� de ..... lei �i TVA dedus� de ..... lei. În 
urma verific�rii încruci�ate, comunicate de D.G.F.P. ..... – AIF, s-a stabilit c� 
factura nu este inclus� în Declara�ia informativ� D-394 �i TVA necolectat� 
(conform decontului de TVA, care este cu zero lei). 

3. În lunile noiembrie �i decembrie 2008, societatea a eviden�iat 
în contabilitate cheltuieli de exploatare în sum� de ..... lei �i TVA deductibil� de 
.....lei, reprezentând contravaloarea unor servicii (transport m�rfuri �i materiale, 
manoper� prest�ri servicii), men�ionate generic în dou� facturi, f�r� s� existe 
documente justificative care s� confirme efectuarea transporturilor, a unor 
situa�ii de lucr�ri care s� justifice �i care s� confirme prest�rile de servicii.  

De asemenea, s-a constatat c� pe cele dou� facturi erau 
men�ionate mijloace de transport care la data emiterii facturilor erau radiate, iar, 
în urma verific�rii încruci�ate efectuate, comunicate de DGFP ..... – AIF, s-a 
constatat c� una dintre facturi nu este cuprins� în Declara�ia D – 394. 

Organele de control au considerat c�, întrucât societatea nu face 
dovada realit��ii opera�iunilor respective, nu are dreptul la deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugate în sum� de .....lei. 

4. În luna decembrie 2008, societatea a eviden�iat în contabilitate 
cheltuieli de exploatare în sum� de ..... lei �i TVA deductibil� de ..... lei, privind 
contravaloarea unor materiale pentru construc�ii (BCA, fier beton), pe baza unor 
facturi pe care apare men�iunea „marf� în custodie”, în lipsa unui proces-verbal 
de custodie �i a unor documente de înso�ire emise ulterior facturii sau a unor 
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note de intrare-recep�ie, care s� confirme realitatea opera�iunilor de achizi�ie �i 
utilizarea lor în scopul opera�iunilor sale impozabile.   

Având în vedere �i rezultatele verific�rii încruci�ate efectuate de 
DGFP ..... – AIF ....., în urma c�reia s-a stabilit c� factura respectiv� nu a fost 
cuprins� în Declara�ia informativ� D – 394, organele de inspec�ie fiscal� au 
considerat c� suma de ..... lei nu este deductibil� fiscal, contribuabilul nef�când 
dovada realit��ii opera�iunii.  

5. În luna mai 2009, societatea a eviden�iat în contabilitate, pe 
cheltuieli de exploatare, suma de ..... lei �i a dedus TVA aferent� în sum� de ..... 
lei, reprezentând contravaloarea unor materiale pentru construc�ii, pe baza unei 
facturi emis� pentru o persoan� fizic�. 

Organele de inspec�ie au considerat c� societatea verificat� nu 
are dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei, aceasta 
nedemonstrând c� materialele au fost utilizate în folosul opera�iunilor sale 
impozabile. 

Organele de control au considerat c� au fost înc�lcate prevederile 
art. 134 alin. (1) �i (3), 145 alin. (3), 146 alin. (1) �i 158 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Decizia nr. V/2007 a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie. 

În urma verific�rii efectuate, organele de control au stabilit o 
baz� suplimentar� privind taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei (..... lei + 
..... lei + ..... lei + ..... lei), cu o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de 
..... lei, pentru care au calculat major�ri de întârziere în sum� total� de ..... 
lei.  

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  

�i  având  în  vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  
normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

1. În ceea ce prive�te impozitul pe profit stabilit  suplimentar, 
în sum� de ..... lei, �i major�rile de întârziere aferente, în sum� de ..... lei, 
organele de control au stabilit o baz� impozabil� suplimentar� de ..... lei, din 
care: 

- cheltuieli cu amortizarea în sum� de ..... lei (.....lei x 5 luni) 
neadmise la deducere, pentru perioada august 2008 – decembrie 2008, aferente 
unui mijloc fix; 

- cheltuieli de exploatare neadmise la deducere în sum� de ..... 
lei, reprezentând contravaloarea unor servicii (transport m�rfuri �i materiale, 
manoper� din prest�ri servicii), care nu au la baz� documente care s� 
demonstreze realitatea efectu�rii opera�iunilor;  

- cheltuieli neadmise la deducere în sum� de ..... lei, reprezentând 
contravaloarea unor materiale pentru construc�ii ce au la baz� o factur� pe care 
apare men�iunea „marf� în custodie” (f�r� proces-verbal de custodie) �i f�r� 
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existen�a unor documente de înso�ire a m�rfii ulterioare emiterii facturii sau a 
unor note de  recep�ie, care s� confirme realitatea opera�iunilor de achizi�ie �i 
utilizarea acestora în scopul opera�iunilor sale impozabile.  

 
1.1 Referitor la suma de ..... lei, reprezentând impozit pe 

profit, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare are 
dreptul la deducerea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe în sum� 
de ..... lei, în condi�iile în care contribuabilul nu face dovada realit��ii 
opera�iunii. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 

verificat� a eviden�iat în contabilitate achizi�ionarea unui mijloc fix pentru care, 
în perioada august 2008 – decembrie 2008, a calculat �i eviden�iat cheltuieli cu 
amortizarea (cont 6811) în sum� de ..... lei (.....lei x 5 luni). 

Potrivit anexei nr. ... la actul administrativ atacat, organele de 
control au constatat c� societatea verificat� a achizi�ionat de la S.C. ..... S.R.L., 
cu factura nr. .... din data de 07.07.2008, un mijloc fix (terex .....) în sum� total� 
de ..... lei, din care ..... lei f�r� TVA �i ..... lei TVA aferent�.  

În urma verific�rii efectuate, s-a constat c� societatea nu de�ine 
documente justificative care s� ateste realitatea opera�iunii, respectiv documente 
care înso�esc transportul bunului, documenta�ia tehnic� a mijlocului fix, iar pe 
factur� este înscris un mijloc de transport radiat la data întocmirii facturii. 

În urma verific�rii încruci�ate, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ..... – Activitatea de Inspec�ia Fiscal� a stabilit c� factura ce a 
stat la baza achizi�ion�rii bunurilor nu este inclus� în Declara�ia informativ� D-
394 �i societatea furnizoare nu a colectat TVA (decontul de TVA fiind cu zero 
lei). 

Organele de inspec�ie au stabilit c� amortizarea calculat� �i 
eviden�iat� pe cheltuieli nu este deductibil� fiscal, contribuabilul nef�când 
dovada realit��ii opera�iunii respective.  

Societatea considerat� c� în mod ilegal organele de control au 
considerat ca fiind cheltuial� nedeductibil� suma respectiv�, întrucât reprezint� 
plat� efectuat� c�tre S.C. ..... S.R.L., pe baza facturilor puse la dispozi�ie de 
aceast� societate, care este r�spunz�toare de plata impozitului pe profit �i a taxei 
pe valoarea ad�ugat�. 

De asemenea, precizeaz� a f�cut pl��ile prin ordine de plat� c�tre 
societatea ie�ean� �i c� aceasta avea obliga�ia s� fie supus� taxelor prev�zute de 
lege. 

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 21 alin. (1) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
unde se prev�d urm�toarele: 

„(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt 
considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul 



 
7 

realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte 
normative în vigoare.” 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, la punctul 22, 
prev�d urm�toarele: 

„22. Cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile sunt cheltuielile înregistrate cu realizarea �i comercializarea 
bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucr�rilor, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative în vigoare.” 

Din textele de lege men�ionate, se re�ine c� pentru determinarea 
profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile 
efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, respectiv cu realizarea �i 
comercializarea bunurilor, cu prestarea serviciilor sau cu executarea lucr�rilor, 
inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 

Totodat�, la art. 24 alin. (1) �i (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c�:            

„Art. 24 
Amortizarea fiscal� 
(1) Cheltuielile aferente achizi�ion�rii, producerii, construirii, 

asambl�rii, instal�rii sau îmbun�t��irii mijloacelor fixe amortizabile se 
recupereaz� din punct de vedere fiscal prin deducerea amortiz�rii potrivit 
prevederilor prezentului articol. 

(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporal� 
care îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii: 

a) este de�inut �i utilizat în produc�ia, livrarea de bunuri sau 
în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat ter�ilor sau în scopuri 
administrative;” 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� se recupereaz� din 
punct de vedere fiscal prin deducerea amortiz�rii cheltuielile aferente 
achizi�ion�rii, producerii, construirii, asambl�rii, instal�rii sau îmbun�t��irii 
mijloacelor fixe amortizabile pentru bunurile de�inute �i utilizate în produc�ia, 
livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat ter�ilor sau în 
scopuri administrative. 

În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� societatea nu de�ine 
documente justificative care s� ateste realitatea opera�iunii, respectiv documente 
justificative care înso�esc transportul bunului, documenta�ia tehnic� a mijlocului 
fix, iar pe factur� este înscris un mijloc de transport radiat la data întocmirii 
facturii. 

Mai mult, în urma verific�rii încruci�ate, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..... – Activitatea de Inspec�ia Fiscal� a comunicat 
faptul c� factura ce a stat la baza achizi�ion�rii bunurilor nu este inclus� în 
Declara�ia informativ� D-394 de c�tre societatea furnizoare, aceasta necolectând 
TVA. 
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Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 702 / 2007 privind 
declararea livr�rilor/prest�rilor �i achizi�iilor efectuate pe teritoriul na�ional de 
persoanele înregistrate în scopuri de TVA �i pentru aprobarea modelului �i 
con�inutului declara�iei informative privind livr�rile/prest�rile �i achizi�iile 
efectuate pe teritoriul na�ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, 
Sec�iunea a 2-a, precizeaz� urm�toarele: 

„Se completeaz� cu facturile emise/primite, cumulate pe 
codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzac�ii 

Lista livr�rilor de bunuri/prest�rilor de servicii efectuate pe 
teritoriul na�ional 

Coloana "Denumire/Nume �i prenume beneficiar" - se 
înscriu denumirea/numele �i prenumele persoanei înregistrate în scopuri de 
TVA c�tre care a fost emis� factura sau denumirea/numele �i prenumele 
reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livr�rii de 
bunuri/prest�rii de servicii nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este persoana obligat� la plata 
taxei.” 

Se re�ine c� în declara�ia informativ� privind livr�rile/prest�rile �i 
achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional se înscriu denumirea/numele �i 
prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA c�tre care a fost emis� 
factura, fapt ce duce la concluzia c� nu a fost emis� vreo factur� c�tre S.C. ..... 
S.R.L.. 

Întrucât în urma investiga�iilor efectuate s-a constatat c� în 
declara�ia emis� de furnizor nu apare ca fiind emis� factura respectiv� c�tre 
societatea verificat�, în calitate de beneficiar, iar aceasta nu de�ine documente 
justificative care s� ateste realitatea opera�iunii, respectiv documente 
justificative care înso�esc transportul bunului, documenta�ia tehnic� a mijlocului 
fix, iar pe factur� este înscris un mijloc de transport radiat la data întocmirii 
facturii, organele de inspec�ie în mod legal au stabilit c� amortizarea calculat� �i 
eviden�iat� pe cheltuieli nu este deductibil� fiscal.  

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� cheltuielile sunt 
deductibile pe motiv c� s-a efectuat plata facturilor c�tre furnizor, care este 
r�spunz�tor de plata impozitului pe profit �i a taxei pe valoarea ad�ugat�, nu 
poate fi re�inut�, întrucât societatea nu demonstreaz� cu documente realitatea 
efectu�rii opera�iunii. 

Totodat�, contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea 
efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ilor desf��urate. 

La art. 21 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c�:            

„(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: […] 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� 

un document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada 
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efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit 
normelor;”. 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, la punctele 12 �i 
44, prev�d urm�toarele: 

„12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea 
profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit 
reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice alte 
elemente similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile conform prevederilor 
art. 21 din Codul fiscal. […]. 

44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i 
sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document 
justificativ care angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, 
conform reglement�rilor contabile în vigoare.” 

Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1850/2004 privind 
registrele �i formularele financiar-contabile, anexa nr. 1, punctul A - Normele 
generale privind documentele justificative �i financiar-contabile, prevede c�:  

„Documentele care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în 
condi�iile în care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de normele legale 
în vigoare.” 

Din prevederile legale men�ionate se re�ine c� deductibilitatea 
fiscal� a cheltuielilor este condi�ionat� de dovada realit��ii opera�iunilor �i de 
necesitatea efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ii desf��urate. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re�ine c� 
societatea a înregistrat în eviden�a contabil� �i a dedus la calculul profitului 
impozabil cheltuieli cu amortizarea în sum� de ..... lei, f�r� s� demonstreze 
realitatea efectu�rii opera�iunii.   

La art. 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se prevede c�: 

„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: 

„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�;”. 
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Având în vedere c� societatea nu de�ine documente prin care s� 

demonstreze realitatea efectu�rii opera�iunilor, în baza prevederilor men�ionate, 
se conchide c� societatea nu are dreptul la deducerea cheltuielilor cu 
amortizarea în sum� de sum� de ..... lei, drept pentru care se va respinge ca 
neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia pentru impozit pe 
profit în sum� de sum� de ..... lei �i pentru accesoriile aferente.   

 
1.2 Referitor la suma de .....lei, reprezentând impozit pe 

profit, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare are 
dreptul la deducerea cheltuielilor în sum� de ..... lei, în condi�iile în care 
contribuabilul nu prezint� documente care s� justifice sau s� confirme 
efectuarea transporturilor �i situa�ii de lucr�ri care s� justifice �i s� 
confirme prest�rile de servicii, iar pe ambele facturi erau men�ionate 
mijloace de transport ce erau radiate la data întocmirii facturilor 
respective.  

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în lunile 

noiembrie �i decembrie 2008, societatea a eviden�iat în contabilitate pe 
cheltuieli de exploatare (cont 628) suma de ..... lei, reprezentând contravaloarea 
unor servicii (transport m�rfuri �i materiale, manoper� din prest�ri servicii), f�r� 
s� de�in� documente care s� justifice sau s� confirme efectuarea transporturilor 
�i f�r� s� prezinte situa�ii de lucr�ri care s� justifice �i s� confirme prest�rile de 
servicii, iar pe ambele facturi erau men�ionate mijloace de transport ce erau 
radiate la data întocmirii facturilor respective.  

De asemenea, în urma verific�rii încruci�ate efectuate, s-a 
constatat c� una dintre facturi nu este cuprins� în Declara�ia informativ� D-394. 

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, pentru cheltuielile în 
sum� de ..... lei, contribuabilul nu face dovada realit��ii opera�iunilor.  

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 21 alin. (1) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
unde se prev�d urm�toarele: 

„(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt 
considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte 
normative în vigoare.” 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, la punctul 22, 
prev�d urm�toarele: 

„22. Cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile sunt cheltuielile înregistrate cu realizarea �i comercializarea 
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bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucr�rilor, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative în vigoare.” 

Din textele de lege men�ionate, se re�ine c� pentru determinarea 
profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile 
efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, respectiv cu realizarea �i 
comercializarea bunurilor, cu prestarea serviciilor sau cu executarea lucr�rilor, 
inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 

Totodat�, la art. 21 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c�:            

„(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: […] 
m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, 

asisten�� sau alte prest�ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot 
justifica necesitatea prest�rii acestora în scopul activit��ilor desf��urate �i 
pentru care nu sunt încheiate contracte".  

Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, la punctul 48, prev�d urm�toarele: 

„48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de 
management, consultan��, asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� 
se îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii: 

    - serviciile trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în 
baza unui contract încheiat între p�r�i sau în baza oric�rei forme 
contractuale prev�zute de lege; justificarea prest�rii efective a serviciilor se 
efectueaz� prin: situa�ii de lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, rapoarte de 
lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau orice alte materiale 
corespunz�toare; 

    - contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea 
efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ilor desf��urate. 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� la determinarea 

profitului impozabil nu sunt deductibile cheltuielile cu prest�rile de servicii 
pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prest�rii �i c� prestarea a 
fost realizat� efectiv. 

În urma inspec�iei fiscale, s-a constatat c� societatea a înregistrat 
pe cheltuieli deductibile fiscal suma de ..... lei, reprezentând contravaloarea unor 
servicii (transport m�rfuri �i materiale, manoper� din prest�ri servicii), f�r� s� 
de�in� documente care s� justifice sau s� confirme efectuarea transporturilor �i 
f�r� s� prezinte situa�ii de lucr�ri care s� justifice �i s� confirme prest�rile de 
servicii, iar pe ambele facturi erau men�ionate mijloace de transport ce erau 
radiate la data întocmirii facturilor respective.  

De asemenea, potrivit anexei nr. ... la actul administrativ atacat, 
la baza opera�iunilor au stat factura nr. .... din 11.11.2008, privind transport 
materiale �i manoper� prest�ri servicii în sum� total� de .....lei, din care ..... lei 
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f�r� TVA �i .....lei TVA aferent�, �i factura nr. ... din 14.12.2008, privind 
transport marf� �i materiale �i prest�ri servicii în sum� total� de ..... lei, din care 
..... lei f�r� TVA �i ..... lei TVA aferent�, emise de S.C. ..... S.R.L. ...... 

În urma verific�rii efectuate, s-a constat c� pentru aceste 
opera�iuni societatea nu de�ine documente justificative care s� confirme 
efectuarea transportului, situa�ii de lucr�ri care s� justifice �i s� confirme 
prest�rile de servicii, iar pe facturi este înscris un mijloc de transport ce era 
radiat la data întocmirii facturii. 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� cheltuielile sunt 
deductibile pe motiv c� s-a efectuat plata facturilor c�tre furnizor, care este 
r�spunz�tor de plata impozitului pe profit �i a taxei pe valoarea ad�ugat�, nu 
poate fi re�inut�, întrucât acesta nu demonstreaz� cu documente necesitatea 
efectu�rii cheltuielilor cu serviciile �i c� acestea au fost prestate efectiv. 

A�a dup� cum rezult� din prevederile punctului 48 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, pentru a deduce cheltuielile cu prest�ri 
de servicii acestea trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în baza unui 
contract încheiat între p�r�i sau în baza oric�rei forme contractuale prev�zute de 
lege, iar justificarea prest�rii efective a serviciilor se efectueaz� prin situa�ii de 
lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de 
pia�� sau orice alte materiale corespunz�toare. 

Totodat�, contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea 
efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ilor desf��urate. 

La art. 21 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c�:            

„(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: […] 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� 

un document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada 
efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit 
normelor;”. 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, la punctele 12 �i 
44, prev�d urm�toarele: 

„12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea 
profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit 
reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice alte 
elemente similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile conform prevederilor 
art. 21 din Codul fiscal. […]. 

44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i 
sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document 
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justificativ care angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, 
conform reglement�rilor contabile în vigoare.” 

Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1850/2004 privind 
registrele �i formularele financiar-contabile, anexa nr. 1, punctul A - Normele 
generale privind documentele justificative �i financiar-contabile, prevede c�:  

„2. Documentele justificative trebuie s� cuprind� 
urm�toarele elemente principale: 

- denumirea documentului; 
- denumirea �i, dup� caz, sediul unit��ii care întocme�te 

documentul; 
- num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
- men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea 

opera�iunii economico-financiare (când este cazul); 
- con�inutul opera�iunii economico-financiare �i, atunci când 

este necesar, temeiul legal al efectu�rii acesteia; 
- datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii 

economico-financiare efectuate; 
- numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor 

care r�spund de efectuarea opera�iunii economico-financiare, ale 
persoanelor cu atribu�ii de control financiar preventiv �i ale persoanelor în 
drept s� aprobe opera�iunile respective, dup� caz; 

- alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor efectuate. 

Documentele care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate 
pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condi�iile în care 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de normele legale în vigoare.” 

Se re�ine c� documentele care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate trebuie s� cuprind� elemente menite s� asigure consemnarea 
complet� a opera�iunilor efectuate, astfel încât s� furnizeze toate informa�iile 
prev�zute de normele legale în vigoare. 

Totodat�, din prevederile legale men�ionate se re�ine c� 
deductibilitatea fiscal� a cheltuielilor cu serviciile prestate de ter�i este 
condi�ionat� de prestarea efectiv� a acestora, atestat� printr-un contract care s� 
cuprind� date referitoare la prestatori, tarife percepute, defalcarea cheltuielilor 
pe întreaga perioad� de desf��urare a contractului sau pe durata realiz�rii 
acestuia �i prin documente emise în executarea serviciilor care s� justifice 
prestarea acestora, respectiv situa�ii de lucr�ri, procese-verbale, rapoarte de 
lucru, studii de fezabilitate de pia�� sau orice alte materiale corespunz�toare. 

De asemenea, contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea 
efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ii desf��urate. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re�ine c� 
societatea a înregistrat în eviden�a contabil� �i a dedus la calculul profitului 
impozabil cheltuieli în sum� de ..... lei, f�r� s� justifice necesitatea efectu�rii 
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cheltuielilor �i f�r� s� demonstreze c� serviciile au fost realizate efectiv, precum 
�i în ce constau acele servicii.   

Mai mult, în urma verific�rii încruci�ate, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..... – Activitatea de Inspec�ia Fiscal� a comunicat 
faptul c� factura ce a stat la baza achizi�ion�rii bunurilor nu este inclus� în 
Declara�ia informativ� D-394 de c�tre societatea furnizoare, aceasta necolectând 
TVA, fapt ce duce la concluzia c� nu a fost emis� vreo factur� c�tre S.C. ..... 
S.R.L.. 

Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 702 / 2007 privind 
declararea livr�rilor/prest�rilor �i achizi�iilor efectuate pe teritoriul na�ional de 
persoanele înregistrate în scopuri de TVA �i pentru aprobarea modelului �i 
con�inutului declara�iei informative privind livr�rile/prest�rile �i achizi�iile 
efectuate pe teritoriul na�ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, 
Sec�iunea a 2-a, precizeaz� urm�toarele: 

„Se completeaz� cu facturile emise/primite, cumulate pe 
codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzac�ii 

Lista livr�rilor de bunuri/prest�rilor de servicii efectuate pe 
teritoriul na�ional 

Coloana "Denumire/Nume �i prenume beneficiar" - se 
înscriu denumirea/numele �i prenumele persoanei înregistrate în scopuri de 
TVA c�tre care a fost emis� factura sau denumirea/numele �i prenumele 
reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livr�rii de 
bunuri/prest�rii de servicii nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este persoana obligat� la plata 
taxei.” 

Se re�ine c� în declara�ia informativ� privind livr�rile/prest�rile �i 
achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional se înscriu denumirea/numele �i 
prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA c�tre care a fost emis� 
factura. 

Întrucât în urma investiga�iilor efectuate s-a constatat c� în 
declara�ia emis� de furnizor nu apare ca fiind emis� factura respectiv� c�tre 
societatea verificat�, în calitate de beneficiar, iar aceasta nu de�ine documente 
justificative care s� confirme efectuarea transporturilor �i f�r� s� prezinte situa�ii 
de lucr�ri care s� justifice �i s� confirme prest�rile de servicii, iar pe ambele 
facturi erau men�ionate mijloace de transport ce erau radiate la data întocmirii 
facturilor respective, organele de inspec�ie în mod legal au stabilit c� 
amortizarea calculat� �i eviden�iat� pe cheltuieli nu este deductibil� fiscal.  

Conform documentelor existente la dosarul cauzei, societatea nu 
de�ine documente prin care s� demonstreze necesitatea efectu�rii cheltuielilor 
respective �i c� serviciile respective au fost prestate efectiv. 

La art. 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se prevede c�: 

„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 



 
15

(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: 

„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�;”. 
 
Având în vedere c� societatea nu de�ine documente prin care s� 

demonstreze necesitatea efectu�rii cheltuielilor respective �i c� serviciile 
respective au fost realizate efectiv, în baza prevederilor men�ionate, se conchide 
c� societatea nu are dreptul la deducerea cheltuielilor în sum� de sum� de ..... 
lei, drept pentru care se va respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente contesta�ia pentru impozit pe profit în sum� de sum� de .....lei �i 
pentru accesoriile aferente.   

 
1.3 Referitor la suma de ..... lei, reprezentând impozit pe 

profit, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare are 
dreptul la deducerea cheltuielilor în sum� de ..... lei, în condi�iile în care 
contribuabilul nu face dovada realit��ii opera�iunii. 

 
În fapt, organele de control au constatat c�, în luna decembrie 

2008, societatea a eviden�iat în contabilitate pe cheltuieli de exploatare (cont 
628) suma de ..... lei, reprezentând contravaloarea unor materiale pentru 
construc�ii (BCA, fier beton), pe baza unei facturi pe care apare men�iunea 
„marf� în custodie” (f�r� proces-verbal de custodie) �i f�r� existen�a unor 
documente de înso�ire a m�rfii, ulterioare emiterii facturii sau a unor note de  
recep�ie, care s� confirme realitatea opera�iunilor de achizi�ie �i utilizarea 
acestora în scopul opera�iunilor sale impozabile.  

Având în vedere �i rezultatele verific�rii încruci�ate, comunicate 
de DGFP ..... – AIF, care a constatat c� factura respectiv� nu este inclus� în 
Declara�ia informativ� D-394, organele de inspec�ie fiscal� au considerat c�, 
pentru cheltuielile în sum� de ..... lei, contribuabilul nu face dovada realit��ii 
opera�iunii respective.  

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 21 alin. (1) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
unde se prev�d urm�toarele: 

„(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt 
considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul 
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realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte 
normative în vigoare.” 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, la punctul 22, 
prev�d urm�toarele: 

„22. Cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile sunt cheltuielile înregistrate cu realizarea �i comercializarea 
bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucr�rilor, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative în vigoare.” 

Din textele de lege men�ionate, se re�ine c� pentru determinarea 
profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile 
efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, respectiv cu realizarea �i 
comercializarea bunurilor, cu prestarea serviciilor sau cu executarea lucr�rilor, 
inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 

La art. 21 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c�:            

„(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: […] 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� 

un document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada 
efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit 
normelor;”. 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, la punctele 12 �i 
44, prev�d urm�toarele: 

„12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea 
profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit 
reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice alte 
elemente similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile conform prevederilor 
art. 21 din Codul fiscal. […]. 

44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i 
sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document 
justificativ care angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, 
conform reglement�rilor contabile în vigoare.” 

Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1850/2004 privind 
registrele �i formularele financiar-contabile, anexa nr. 1, punctul A - Normele 
generale privind documentele justificative �i financiar-contabile, prevede c�:  

„2. Documentele justificative trebuie s� cuprind� 
urm�toarele elemente principale: 

- denumirea documentului; 
- denumirea �i, dup� caz, sediul unit��ii care întocme�te 

documentul; 
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- num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
- men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea 

opera�iunii economico-financiare (când este cazul); 
- con�inutul opera�iunii economico-financiare �i, atunci când 

este necesar, temeiul legal al efectu�rii acesteia; 
- datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii 

economico-financiare efectuate; 
- numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor 

care r�spund de efectuarea opera�iunii economico-financiare, ale 
persoanelor cu atribu�ii de control financiar preventiv �i ale persoanelor în 
drept s� aprobe opera�iunile respective, dup� caz; 

- alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor efectuate. 

Documentele care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate 
pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condi�iile în care 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de normele legale în vigoare.” 

Se re�ine c� documentele care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate trebuie s� cuprind� elemente menite s� asigure consemnarea 
complet� a opera�iunilor efectuate, astfel încât s� furnizeze toate informa�iile 
prev�zute de normele legale în vigoare. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re�ine c� 
societatea a eviden�iat în contabilitate pe cheltuieli de exploatare (cont 628) 
suma de ..... lei, reprezentând contravaloarea unor materiale pentru construc�ii 
(BCA, fier beton), pe baza unei facturi pe care apare men�iunea „marf� în 
custodie” (f�r� proces-verbal de custodie) �i f�r� existen�a unor documente de 
înso�ire a m�rfii, ulterioare emiterii facturii sau a unor note de  recep�ie, care s� 
confirme realitatea opera�iunilor de achizi�ie �i utilizarea acestora în scopul 
opera�iunilor sale impozabile.   

De asemenea, potrivit anexei nr. ... la actul administrativ atacat, 
la baza opera�iunii a stat factura nr. .... din 17.12.2008, privind materiale de 
construc�ii (BCA, fier beton) în sum� total� de ..... lei, din care ..... lei f�r� TVA 
�i ..... lei TVA, emis� de S.C. ..... S.R.L. ...... 

În urma verific�rii efectuate, s-a constat c� bunurile au fost 
trecute pe cheltuieli în luna decembrie 2008 �i c� pentru aceste bunuri societatea 
nu de�ine documente justificative care s� confirme realitatea opera�iunii, 
respectiv documente de înso�ire a m�rfii ulterioare emiterii facturii, proces 
verbal de custodie. 

Mai mult, în urma verific�rii încruci�ate, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..... – Activitatea de Inspec�ia Fiscal� a comunicat 
faptul c� factura ce a stat la baza achizi�ion�rii bunurilor nu este inclus� în 
Declara�ia informativ� D-394 de c�tre societatea furnizoare, aceasta necolectând 
TVA, fapt ce duce la concluzia c� nu a fost emis� vreo factur� c�tre S.C. ..... 
S.R.L.. 
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Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 702 / 2007 privind 
declararea livr�rilor/prest�rilor �i achizi�iilor efectuate pe teritoriul na�ional de 
persoanele înregistrate în scopuri de TVA �i pentru aprobarea modelului �i 
con�inutului declara�iei informative privind livr�rile/prest�rile �i achizi�iile 
efectuate pe teritoriul na�ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, 
Sec�iunea a 2-a, precizeaz� urm�toarele: 

„Se completeaz� cu facturile emise/primite, cumulate pe 
codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzac�ii 

Lista livr�rilor de bunuri/prest�rilor de servicii efectuate pe 
teritoriul na�ional 

Coloana "Denumire/Nume �i prenume beneficiar" - se 
înscriu denumirea/numele �i prenumele persoanei înregistrate în scopuri de 
TVA c�tre care a fost emis� factura sau denumirea/numele �i prenumele 
reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livr�rii de 
bunuri/prest�rii de servicii nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este persoana obligat� la plata 
taxei.” 

Se re�ine c� în declara�ia informativ� privind livr�rile/prest�rile �i 
achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional se înscriu denumirea/numele �i 
prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA c�tre care a fost emis� 
factura. 

Întrucât în urma investiga�iilor efectuate s-a constatat c� în 
declara�ia emis� de furnizor nu apare ca fiind emis� factura respectiv� c�tre 
societatea verificat�, în calitate de beneficiar, iar aceasta nu de�ine documente 
care s� confirme realitatea opera�iunii, respectiv documente de înso�ire a m�rfii 
ulterioare emiterii facturii, proces verbal de custodie, organele de inspec�ie în 
mod legal au stabilit c� amortizarea calculat� �i eviden�iat� pe cheltuieli nu este 
deductibil� fiscal.  

Conform documentelor existente la dosarul cauzei, societatea nu 
de�ine documente prin care s� confirme realitatea opera�iunilor de achizi�ie �i 
utilizarea acestora în scopul opera�iunilor sale impozabile 

La art. 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se prevede c�: 

„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: 

„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
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d) dovezile pe care se întemeiaz�;”. 
Având în vedere c� societatea nu de�ine documente prin care s� 

demonstreze necesitatea efectu�rii cheltuielilor respective �i care s� confirme 
realitatea opera�iunii, respectiv documente de înso�ire a m�rfii ulterioare 
emiterii facturii, proces verbal de custodie etc., în baza prevederilor men�ionate, 
se conchide c� societatea nu are dreptul la deducerea cheltuielilor în sum� de 
sum� de ..... lei, drept pentru care se va respinge ca neîntemeiat� �i 
nesus�inut� cu documente contesta�ia pentru impozit pe profit în sum� de 
sum� de ..... lei �i pentru accesoriile aferente. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� impozitul pe 

profit ar fi trebuit calculat dup� sc�derea taxei pe valoarea ad�ugat�, respectiv 
prin aplicarea cotei de 16% asupra sumei de ..... lei, situa�ie în care ar fi rezultat 
un impozit pe profit de .....lei �i nu de ..... lei, cum au calculat organele de 
control, nu poate fi re�inut�, întrucât, a�a dup� cum rezult� din actul de control, 
baza impozabil� aferent� impozitului pe profit a fost stabilit� prin neadmiterea 
la deducere  a unor cheltuieli înregistrate de societate, în sum� de ..... lei, 
considerate de organele de control ca fiind deduse nejustificat, dup� cum 
urmeaz�: 

-  cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe în sum� de ..... lei 
neadmise la deducere pentru perioada august 2008 – decembrie 2008, aferente 
unui mijloc fix; 

- cheltuieli de exploatare (cont 628) în sum� de ..... lei, 
reprezentând contravaloarea unor servicii f�r� s� de�in� documente care s� 
justifice sau s� confirme efectuarea transporturilor �i f�r� s� prezinte situa�ii de 
lucr�ri care s� justifice �i s� confirme prest�rile de servicii, iar pe ambele facturi 
erau men�ionate mijloace de transport ce erau radiate la data întocmirii facturilor 
respective; 

- cheltuieli de exploatare în sum� de ..... lei, reprezentând 
contravaloarea unor materiale pentru construc�ii, pe baza unei facturi pe care 
apare men�iunea „marf� în custodie” (f�r� proces-verbal de custodie) �i f�r� 
existen�a unor documente de înso�ire a m�rfii ulterioare emiterii facturii sau a 
unor note de  recep�ie, care s� confirme realitatea opera�iunilor de achizi�ie �i 
utilizarea acestora în scopul opera�iunilor sale impozabile.  

Totodat�, contestatoarea sus�ine c� termenul de la care curg 
penalit��ile nu-i stabilit clar, f�r� s� prezinte în ce const� neclaritatea �i care ar fi 
diferen�ele cu care nu ar fi de acord. 

În sus�inerea cauzei, societatea nu depune documente �i 
argumente concrete care s� sus�in� afirma�iile sale. 

Conform art. 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 

„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
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(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.” 

 
Fa�� de cele prezentate la capitolul privind impozitul pe profit, 

urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar 
de organele de control în sum� de ..... lei �i major�rile de întârziere în sum� de 
..... lei. 

Conform actului de control contestat, pentru neplata în termen a 
impozitului pe profit stabilit suplimentar, în sum� de ..... lei, s-au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de ..... lei. 

Fa�� de cele prev�zute la capitolul privind impozitul pe profit, 
urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru impozitul pe profit în sum� de ..... lei 
�i pentru major�rile de întârziere aferente de ..... lei, potrivit principiului de 
drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)). 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe 
profit în sum� de ..... lei, care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se 
prezint� alte argumente privind modul de calcul al acestora, contribuabilul 
datoreaz� �i accesoriile în sum� de ..... lei, reprezentând m�sur� accesorie, 
conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de ..... lei, aferente impozitului 
pe profit în sum� de ..... lei, stabilit suplimentar de organele de control, 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru impozitul pe profit în sum� de ..... lei, care le-a generat, cererea a fost 
respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de 
..... lei. 

2. În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar de organele de control în sum� de ..... lei �i major�rile de 
întârziere în sum� de ..... lei, organele de control au stabilit o baz� impozabil� 
suplimentar� de ..... lei, din care: 

- TVA neadmis� la deducere în sum� de ..... lei, aferent� unei 
baze impozabile de ..... lei,  privind achizi�ionarea unui mijloc fix; 

- TVA neadmis� la deducere în sum� de .....lei, aferent� 
cheltuielilor de exploatare în sum� de ..... lei, reprezentând contravaloarea unor 
servicii (transport m�rfuri �i materiale, manoper� prest�ri servicii), f�r� s� existe 
documente justificative care s� confirme efectuarea transporturilor, a unor 
situa�ii de lucr�ri care s� justifice �i care s� confirme prest�rile de servicii; 

- TVA neadmis� la deducere în sum� de ..... lei, privind 
contravaloarea unor materiale pentru construc�ii (BCA, fier beton), în sum� de  
..... lei, ce au la baz� facturi pe care apare men�iunea „marf� în custodie”, în 
lipsa unui proces-verbal de custodie �i a unor documente de înso�ire emise 
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ulterior facturii sau a unor note de intrare-recep�ie, care s� confirme realitatea 
opera�iunilor de achizi�ie �i utilizarea lor în scopul opera�iunilor sale 
impozabile;   

- TVA neadmis� la deducere în sum� de ..... lei, aferent� unor 
materiale pentru construc�ii, în sum� de ..... lei, opera�iune ce are la baz� o 
factur� emis� pe numele unei persoane fizice. 

 
2.1 Referitor la suma de ..... lei, reprezentând tax� pe 

valoarea ad�ugat� aferent� unui mijloc fix în sum� de ..... lei, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare are dreptul la deducerea 
acestei sume, în condi�iile în care contribuabilul nu face dovada realit��ii 
opera�iunii. 

 
În fapt, în luna august 2008 societatea a eviden�iat în 

contabilitate achizi�ionarea unui mijloc fix în sum� de ..... lei �i a dedus TVA 
aferent� de ..... lei. În urma verific�rii încruci�ate, comunicate de D.G.F.P. ..... – 
AIF, s-a stabilit c� factura nu este inclus� în Declara�ia informativ� D-394 �i 
TVA necolectat� (conform decontului de TVA, care este cu zero lei). 

Potrivit anexei nr. ... la actul administrativ atacat, organele de 
control au constatat c� societatea verificat� a achizi�ionat de la S.C. ..... S.R.L., 
cu factura nr. ... din data de 07.07.2008, un mijloc fix (terex .....) în sum� total� 
de ..... lei, din care ..... lei f�r� TVA �i ..... lei TVA aferent�.  

În urma verific�rii efectuate, s-a constat c� societatea nu de�ine 
documente justificative care s� ateste realitatea opera�iunii, respectiv documente 
care înso�esc transportul bunului, documenta�ia tehnic� a mijlocului fix, iar pe 
factur� este înscris un mijloc de transport radiat la data întocmirii facturii. 

Societatea sus�ine c� în mod ilegal organele de control au 
considerat ca fiind cheltuial� nedeductibil� suma respectiv�, întrucât reprezint� 
plat� efectuat� c�tre S.C. ..... S.R.L., pe baza facturilor puse la dispozi�ie de 
aceast� societate, care este r�spunz�toare de plata impozitului pe profit �i a taxei 
pe valoarea ad�ugat�. 

De asemenea, precizeaz� c� a f�cut pl��ile prin ordine de plat� 
c�tre societatea ie�ean� �i c� aceasta avea obliga�ia s� fie supus� taxelor 
prev�zute de lege. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 145 alin. (1) �i (2) lit. 

a) �i 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, unde se prevede 
c�: 

„Art. 145 
Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii 

taxei. 
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(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; […] 
Art. 146 
Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, 

persoana impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care 

i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� 
cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5);”. 

La art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada 
verificat�, se prevede c�: 

„(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele 
informa�ii: 

a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, 
care identific� factura în mod unic; 

b) data emiterii facturii; 
c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 

prev�zut la art. 153, dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
[…] 

k) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea 
serviciilor prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. 
(3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii intracomunitare de mijloace de 
transport noi; ”. 

 
Se re�ine c� orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa 

aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor 
sale taxabile �i c� exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
este condi�ionat� de justificarea dreptului respectiv cu documente justificative 
care s� confirme efectuarea transporturilor �i cu situa�ii de lucr�ri care s� 
justifice �i care s� confirme prest�rile de servicii.  

La art. 6 alin. (1) �i (2) din Legea contabilit��ii nr. 82 / 1991, 
republicat�, se prev�d urm�toarele: 

“(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, 
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vizat �i aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, 
dup� caz.” 

Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� taxa pe 
valoarea ad�ugat� este deductibil� doar pentru opera�iunile înregistrate în 
contabilitate potrivit reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii 
nr. 82/1991, care au la baz� documente justificative, potrivit legii. 

Prin urmare, conform dispozi�iilor legale precizate, persoanele 
impozabile au dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor 
de bunuri si servicii numai dac� sunt îndeplinite anumite condi�ii cumulative, 
respectiv achizi�iile s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale 
taxabile �i s� aib� la baza documente care s� con�in� obligatoriu toate 
informa�iile necesare stabilirii dreptului de deducere. 

În aceste condi�ii, pentru a dovedi c� serviciile achizi�ionate au 
fost utilizate în folosul opera�iunii sale taxabile, persoana impozabil� este 
obligat� nu numai s� de�in� factura în care este înscris� taxa pe valoarea 
ad�ugat� deductibil�, ci s� �i demonstreze c� serviciile facturate au fost 
prestate efectiv în folosul opera�iunilor sale taxabile. Astfel c�, simpla 
prezentare a unor documente, nu poate asigura exercitarea dreptului de deducere 
de catre contribuabili. 

Dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� este condi�ionat 
de utilizarea bunurilor �i serviciilor achizi�ionate în folosul opera�iunilor 
taxabile ale persoanei impozabile, iar justificarea acestora ca fiind destinate 
opera�iunilor sale taxabile revine persoanei impozabile din punct de vedere al 
taxei pe valoarea ad�ugat� care a achizi�ionat bunurile �i serviciile respective. 

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� contribuabilul trebuie s� justifice cu documente prestarea efectiv� a 
serviciilor de c�tre prestator, necesitatea prestãrii serviciilor �i dacã acestea sunt 
efectuate în scopul opera�iunilor sale taxabile ale societã�ii. 

Potrivit prevederilor legale men�ionate, simpla înregistrare în 
contabilitate a bunurilor înscrise în facturile fiscale în cauz� nu este suficient� 
pentru ca taxa pe valoarea ad�ugat� s� fie deductibil� fiscal. 

Mai mult, în urma verific�rii încruci�ate, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..... – Activitatea de Inspec�ia Fiscal� a comunicat 
faptul c� factura ce a stat la baza achizi�ion�rii bunurilor nu este inclus� în 
Declara�ia informativ� D-394 de c�tre societatea furnizoare, aceasta necolectând 
TVA. 

Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 702 / 2007 privind 
declararea livr�rilor/prest�rilor �i achizi�iilor efectuate pe teritoriul na�ional de 
persoanele înregistrate în scopuri de TVA �i pentru aprobarea modelului �i 
con�inutului declara�iei informative privind livr�rile/prest�rile �i achizi�iile 
efectuate pe teritoriul na�ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, 
Sec�iunea a 2-a, precizeaz� urm�toarele: 
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„Se completeaz� cu facturile emise/primite, cumulate pe 
codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzac�ii 

Lista livr�rilor de bunuri/prest�rilor de servicii efectuate pe 
teritoriul na�ional 

Coloana "Denumire/Nume �i prenume beneficiar" - se 
înscriu denumirea/numele �i prenumele persoanei înregistrate în scopuri de 
TVA c�tre care a fost emis� factura sau denumirea/numele �i prenumele 
reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livr�rii de 
bunuri/prest�rii de servicii nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este persoana obligat� la plata 
taxei.” 

Se re�ine c� în declara�ia informativ� privind livr�rile/prest�rile �i 
achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional se înscriu denumirea/numele �i 
prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA c�tre care a fost emis� 
factura, fapt ce duce la concluzia c� nu a fost emis� vreo factur� c�tre S.C. ..... 
S.R.L.. 

Întrucât în urma investiga�iilor efectuate s-a constatat c� în 
declara�ia emis� de furnizor nu apare ca fiind emis� factura respectiv� c�tre 
societatea verificat�, în calitate de beneficiar, iar aceasta nu de�ine documente 
justificative care s� ateste realitatea opera�iunii, respectiv documente 
justificative care înso�esc transportul bunului, documenta�ia tehnic� a mijlocului 
fix, iar pe factur� este înscris un mijloc de transport radiat la data întocmirii 
facturii, organele de inspec�ie în mod legal au stabilit c� amortizarea calculat� �i 
eviden�iat� pe cheltuieli nu este deductibil� fiscal.  

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� taxa pe valoarea 
ad�ugat� este deductibil� pe motiv c� s-a efectuat plata facturilor c�tre furnizor, 
care este r�spunz�tor de plata impozitului pe profit �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, nu poate fi re�inut�, întrucât societatea nu demonstreaz� cu documente 
realitatea efectu�rii opera�iunii. 

Totodat�, contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea 
efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ilor desf��urate. 

Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1850/2004 privind 
registrele �i formularele financiar-contabile, anexa nr. 1, punctul A - Normele 
generale privind documentele justificative �i financiar-contabile, prevede c�:  

„Documentele care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în 
condi�iile în care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de normele legale 
în vigoare.” 

Din prevederile legale men�ionate se re�ine c� deductibilitatea 
taxei pe valoarea ad�ugat� este condi�ionat� de dovada realit��ii opera�iunilor �i 
de necesitatea efectu�rii opera�iunilor prin specificul activit��ii desf��urate. 

La art. 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se prevede c�: 
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„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: 

„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�;”. 
 
Având în vedere c� societatea nu de�ine documente prin care s� 

demonstreze realitatea efectu�rii opera�iunilor, în baza prevederilor men�ionate, 
se conchide c� societatea nu are dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de sum� de ..... lei, drept pentru care se va respinge ca neîntemeiat� �i 
nesus�inut� cu documente contesta�ia pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de sum� de ..... lei �i pentru accesoriile aferente.   

 
2.2 Referitor la suma de .....lei, reprezentând tax� pe valoarea 

ad�ugat� aferent� unor servicii în sum� de ..... lei, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare are dreptul la deducerea 
acestei sume, în condi�iile în care contribuabilul nu prezint� documente 
care s� justifice sau s� confirme efectuarea transporturilor �i situa�ii de 
lucr�ri care s� justifice �i s� confirme prest�rile de servicii, iar pe ambele 
facturi erau men�ionate mijloace de transport ce erau radiate la data 
întocmirii facturilor respective.  

 
În fapt, în lunile noiembrie �i decembrie 2008, societatea a 

eviden�iat în contabilitate cheltuieli de exploatare în sum� de ..... lei �i TVA 
deductibil� de .....lei, reprezentând contravaloarea unor servicii (transport 
m�rfuri �i materiale, manoper� prest�ri servicii), men�ionate generic în dou� 
facturi, f�r� s� existe documente justificative care s� confirme efectuarea 
transporturilor, a unor situa�ii de lucr�ri care s� justifice �i care s� confirme 
prest�rile de servicii.  

De asemenea, s-a constatat c� pe cele dou� facturi erau 
men�ionate mijloace de transport care la data emiterii facturilor erau radiate, iar, 
în urma verific�rii încruci�ate efectuate, comunicate de DGFP ..... – AIF, s-a 
constatat c� una dintre facturi nu este cuprins� în Declara�ia D – 394. 

Organele de control au considerat c�, întrucât societatea nu face 
dovada realit��ii opera�iunilor respective, nu are dreptul la deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugate în sum� de .....lei. 
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În drept, sunt aplicabile prevederile art. 145 alin. (1) �i (2) lit. 
a) �i 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, unde se prevede 
c�: 

„Art. 145 
Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii 

taxei. 
(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; […] 
Art. 146 
Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, 

persoana impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care 

i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� 
cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5);”. 

La art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada 
verificat�, se prevede c�: 

„(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele 
informa�ii: 

a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, 
care identific� factura în mod unic; 

b) data emiterii facturii; 
c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 

prev�zut la art. 153, dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
[…] 

k) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea 
serviciilor prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. 
(3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii intracomunitare de mijloace de 
transport noi; ”. 

Se re�ine c� orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa 
aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor 
sale taxabile �i c� exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
este condi�ionat� de justificarea dreptului respectiv cu documente justificative 
care s� confirme efectuarea transporturilor �i cu situa�ii de lucr�ri care s� 
justifice �i care s� confirme prest�rile de servicii.  

La art. 6 alin. (1) �i (2) din Legea contabilit��ii nr. 82 / 1991, 
republicat�, se prev�d urm�toarele: 
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“(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 textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� taxa pe 
valoarea ad�ugat� este deductibil� doar pentru opera�iunile înregistrate în 
contabilitate potrivit reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii 
nr. 82/1991, care au la baz� documente justificative, potrivit legii. 

Prin urmare, conform dispozi�iilor legale precizate, persoanele 
impozabile au dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor 
de bunuri si servicii numai dac� sunt îndeplinite anumite condi�ii cumulative, 
respectiv achizi�iile s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale 
taxabile �i s� aib� la baza documente care s� con�in� obligatoriu toate 
informa�iile necesare stabilirii dreptului de deducere. 

În aceste condi�ii, pentru a dovedi c� serviciile achizi�ionate au 
fost utilizate în folosul opera�iunii sale taxabile, persoana impozabil� este 
obligat� nu numai s� de�in� factura în care este înscris� taxa pe valoarea 
ad�ugat� deductibil�, ci sa �i demonstreze c� serviciile facturate au fost 
prestate efectiv în folosul opera�iunilor sale taxabile. Astfel c�, simpla 
prezentare a unor documente, nu poate asigura exercitarea dreptului de deducere 
de catre contribuabili. 

Dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� este condi�ionat 
de utilizarea bunurilor �i serviciilor achizi�ionate în folosul opera�iunilor 
taxabile ale persoanei impozabile, iar justificarea acestora ca fiind destinate 
opera�iunilor sale taxabile revine persoanei impozabile din punct de vedere al 
taxei pe valoarea ad�ugat� care a achizi�ionat bunurile �i serviciile respective. 

De asemenea, potrivit anexei nr. ...la actul administrativ atacat, la 
baza opera�iunilor au stat factura nr. .... din 11.11.2008, privind transport 
materiale �i manoper� prest�ri servicii în sum� total� de .....lei, din care ..... lei 
f�r� TVA �i .....lei TVA aferent�, �i factura nr. ... din 14.12.2008, privind 
transport marf� �i materiale �i prest�ri servicii în sum� total� de ..... lei, din care 
..... lei f�r� TVA �i ..... lei TVA aferent�, emise de S.C. ..... S.R.L. ...... 

În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� pentru aceste 
opera�iuni societatea nu de�ine documente justificative care s� confirme 
efectuarea transportului, situa�ii de lucr�ri care s� justifice �i s� confirme 
prest�rile de servicii, iar pe facturi este înscris un mijloc de transport ce era 
radiat la data întocmirii facturii. 

Mai mult, în urma verific�rii încruci�ate, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..... – Activitatea de Inspec�ia Fiscal� a comunicat 
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faptul c� factura ce a stat la baza achizi�ion�rii bunurilor nu este inclus� în 
Declara�ia informativ� D-394 de c�tre societatea furnizoare, aceasta necolectând 
TVA, fapt ce duce la concluzia c� nu a fost emis� vreo factur� c�tre S.C. ..... 
S.R.L.. 

Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 702 / 2007 privind 
declararea livr�rilor/prest�rilor �i achizi�iilor efectuate pe teritoriul na�ional de 
persoanele înregistrate în scopuri de TVA �i pentru aprobarea modelului �i 
con�inutului declara�iei informative privind livr�rile/prest�rile �i achizi�iile 
efectuate pe teritoriul na�ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, 
Sec�iunea a 2-a, precizeaz� urm�toarele: 

„Se completeaz� cu facturile emise/primite, cumulate pe 
codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzac�ii 

Lista livr�rilor de bunuri/prest�rilor de servicii efectuate pe 
teritoriul na�ional 

Coloana "Denumire/Nume �i prenume beneficiar" - se 
înscriu denumirea/numele �i prenumele persoanei înregistrate în scopuri de 
TVA c�tre care a fost emis� factura sau denumirea/numele �i prenumele 
reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livr�rii de 
bunuri/prest�rii de servicii nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este persoana obligat� la plata 
taxei.” 

Se re�ine c� în declara�ia informativ� privind livr�rile/prest�rile �i 
achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional se înscriu denumirea/numele �i 
prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA c�tre care a fost emis� 
factura. 

În urma investiga�iilor efectuate, s-a constatat c� în declara�ia 
emis� de furnizor nu apare ca fiind emis� factura respectiv� c�tre societatea 
verificat�, în calitate de beneficiar, iar conform documentelor existente la 
dosarul cauzei, societatea nu de�ine documente prin care s� demonstreze 
necesitatea efectu�rii cheltuielilor respective �i c� serviciile respective au fost 
prestate efectiv. 

La art. 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se prevede c�: 

„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: 

„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
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d) dovezile pe care se întemeiaz�;”. 
Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 

contribuabilul trebuie s� justifice cu documente prestarea efectiv� a serviciilor 
de c�tre prestator, necesitatea prest�rii serviciilor �i dac� acestea sunt efectuate 
în scopul opera�iunilor sale taxabile ale societ��ii. 

Potrivit prevederilor legale men�ionate, simpla înregistrare în 
contabilitate a bunurilor înscrise în facturile fiscale în cauz� nu este suficient� 
pentru ca taxa pe valoarea ad�ugat� s� fie deductibil� fiscal. 

Întrucât societatea contestatoare nu face dovada c� serviciile au 
fost efectiv prestate de c�tre prestator, nu demonstreaz� necesitatea prest�rii 
serviciilor �i dac� acestea sunt efectuate în scopul opera�iunilor sale taxabile, se 
trage concluzia c� nici taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� opera�iunilor 
respective nu poate fi admis� la deducere, drept pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia formulat� pentru TVA în sum� de .....lei, ca neîntemeiat�. 

 
2.3 Referitor la suma de ..... lei, reprezentând tax� pe 

valoarea ad�ugat� aferent� unor materiale pentru construc�ii în sum� de 
..... lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare are 
dreptul la deducerea acestei sume, în condi�iile în care contribuabilul nu 
face dovada realit��ii opera�iunii. 

 
În fapt, în luna decembrie 2008, societatea a eviden�iat în 

contabilitate cheltuieli de exploatare în sum� de ..... lei �i TVA deductibil� de 
..... lei, privind contravaloarea unor materiale pentru construc�ii (BCA, fier 
beton), pe baza unor facturi pe care apare men�iunea „marf� în custodie”, în 
lipsa unui proces-verbal de custodie �i a unor documente de înso�ire emise 
ulterior facturii sau a unor note de intrare-recep�ie, care s� confirme realitatea 
opera�iunilor de achizi�ie �i utilizarea lor în scopul opera�iunilor sale 
impozabile.   

Având în vedere �i rezultatele verific�rii încruci�ate efectuate de 
DGFP ..... – AIF ....., în urma c�reia s-a stabilit c� factura respectiv� nu a fost 
cuprins� în Declara�ia informativ� D – 394, organele de inspec�ie fiscal� au 
considerat c� suma de ..... lei nu este deductibil� fiscal, contribuabilul nef�când 
dovada realit��ii opera�iunii.  

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 145 alin. (1) �i (2) lit. 

a) �i 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, unde se prevede 
c�: 

„Art. 145 
Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii 

taxei. 
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(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; […] 
Art. 146 
Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, 

persoana impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care 

i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� 
cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5);”. 

Se re�ine, c� orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� 
taxa aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor 
care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, dac� acestea sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile.  

La art. 6 alin. (1) �i (2) din Legea contabilit��ii nr. 82 / 1991, 
republicat�, se prev�d urm�toarele: 

“(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.” 

Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1850/2004 privind 
registrele �i formularele financiar-contabile, anexa nr. 1, punctul A - Normele 
generale privind documentele justificative �i financiar-contabile, prevede c�:  

„2. Documentele justificative trebuie s� cuprind� 
urm�toarele elemente principale: 

- denumirea documentului; 
- denumirea �i, dup� caz, sediul unit��ii care întocme�te 

documentul; 
- num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
- men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea 

opera�iunii economico-financiare (când este cazul); 
- con�inutul opera�iunii economico-financiare �i, atunci când 

este necesar, temeiul legal al efectu�rii acesteia; 
- datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii 

economico-financiare efectuate; 
- numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor 

care r�spund de efectuarea opera�iunii economico-financiare, ale 
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persoanelor cu atribu�ii de control financiar preventiv �i ale persoanelor în 
drept s� aprobe opera�iunile respective, dup� caz; 

- alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor efectuate. 

Documentele care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate 
pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condi�iile în care 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de normele legale în vigoare.” 

Se re�ine c� documentele care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate trebuie s� cuprind� elemente menite s� asigure consemnarea 
complet� a opera�iunilor efectuate, astfel încât s� furnizeze toate informa�iile 
prev�zute de normele legale în vigoare. 

Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� taxa pe 
valoarea ad�ugat� este deductibil� doar pentru opera�iunile înregistrate în 
contabilitate potrivit reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii 
nr. 82/1991, care au la baz� documente justificative, potrivit legii. 

Prin urmare, conform dispozi�iilor legale precizate, persoanele 
impozabile au dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor 
de bunuri si prest�rilor de servicii numai dac� sunt îndeplinite anumite condi�ii, 
respectiv s� fie aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau 
serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, iar 
achizi�iile s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile �i s� 
aib� la baza documente care s� con�in� obligatoriu toate informa�iile necesare 
stabilirii dreptului de deducere. 

În aceste condi�ii, pentru a dovedi c� serviciile au fost 
achizi�ionate �i c� bunurile au fost utilizate în folosul opera�iunii sale taxabile, 
persoana impozabil� este obligat� nu numai s� de�in� factura în care este 
înscris� taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�, ci s� �i demonstreze c� bunurile 
au intrat sau urmeaz� a intra în gestiunea sa �i c� acestea sunt destinate s� fie 
utilizate în folosul opera�iunilor sale taxabile. Astfel c�, simpla prezentare a 
unor documente, nu poate asigura exercitarea dreptului de deducere de catre 
contribuabili. 

De asemenea, potrivit anexei nr. ... la actul administrativ atacat, 
la baza opera�iunii a stat factura nr. ... din 17.12.2008, privind materiale de 
construc�ii (BCA, fier beton) în sum� total� de ..... lei, din care ..... lei f�r� TVA 
�i ..... lei TVA, emis� de S.C. ..... S.R.L. ...... 

În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� bunurile au fost 
trecute pe cheltuieli în luna decembrie 2008 �i c� pentru aceste bunuri societatea 
nu de�ine documente justificative care s� confirme realitatea opera�iunii, 
respectiv documente de înso�ire a m�rfii ulterioare emiterii facturii, proces 
verbal de custodie. 

Mai mult, în urma verific�rii încruci�ate, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..... – Activitatea de Inspec�ia Fiscal� a comunicat 
faptul c� factura ce a stat la baza achizi�ion�rii bunurilor nu este inclus� în 
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Declara�ia informativ� D-394 de c�tre societatea furnizoare, aceasta necolectând 
TVA, fapt ce duce la concluzia c� nu a fost emis� vreo factur� c�tre S.C. ..... 
S.R.L.. 

Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 702 / 2007 privind 
declararea livr�rilor/prest�rilor �i achizi�iilor efectuate pe teritoriul na�ional de 
persoanele înregistrate în scopuri de TVA �i pentru aprobarea modelului �i 
con�inutului declara�iei informative privind livr�rile/prest�rile �i achizi�iile 
efectuate pe teritoriul na�ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, 
Sec�iunea a 2-a, precizeaz� urm�toarele: 

„Se completeaz� cu facturile emise/primite, cumulate pe 
codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzac�ii 

Lista livr�rilor de bunuri/prest�rilor de servicii efectuate pe 
teritoriul na�ional 

Coloana "Denumire/Nume �i prenume beneficiar" - se 
înscriu denumirea/numele �i prenumele persoanei înregistrate în scopuri de 
TVA c�tre care a fost emis� factura sau denumirea/numele �i prenumele 
reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livr�rii de 
bunuri/prest�rii de servicii nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este persoana obligat� la plata 
taxei.” 

Se re�ine c� în declara�ia informativ� privind livr�rile/prest�rile �i 
achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional se înscriu denumirea/numele �i 
prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA c�tre care a fost emis� 
factura. 

În urma investiga�iilor efectuate s-a constatat c� în declara�ia 
emis� de furnizor nu apare ca fiind emis� factura respectiv� c�tre societatea 
verificat�, în calitate de beneficiar, iar aceasta nu de�ine documente care s� 
confirme realitatea opera�iunii, respectiv documente de înso�ire a m�rfii 
ulterioare emiterii facturii, proces verbal de custodie etc..  

Conform art. 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se prevede c�: 

„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: 

„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�;”. 
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Dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� este 
condi�ionat� de realitatea opera�iunilor �i utilizarea bunurilor �i serviciilor în 
folosul opera�iunilor taxabile ale persoanei impozabile, iar justificarea acestora 
ca fiind destinate opera�iunilor sale taxabile revine persoanei impozabile din 
punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� care a achizi�ionat bunurile �i 
serviciile respective. 

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
contribuabilul trebuie s� justifice cu documente care s� confirme realitatea 
opera�iunilor de achizi�ie �i utilizarea lor în scopul opera�iunilor sale 
impozabile.   

Potrivit prevederilor legale men�ionate, simpla înregistrare în 
contabilitate a bunurilor înscrise în facturile fiscale în cauz� nu este suficient� 
pentru ca taxa pe valoarea ad�ugat� s� fie deductibil� fiscal. 

Întrucât societatea contestatoare nu demonstreaz� realitatea 
opera�iunilor de achizi�ie �i utilizarea lor în scopul opera�iunilor sale 
impozabile, se trage concluzia c� nici taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
opera�iunilor respective nu poate fi admis� la deducere, drept pentru care 
urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� pentru TVA în sum� de ..... lei, ca 
neîntemeiat�. 

 
2.4 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei, 

aferent� unor materiale de construc�ii, în sum� de ..... lei, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare are dreptul la deducerea 
acestei sume, în condi�iile în care factura ce a stat la baza opera�iunii este 
emis� pe numele unei persoane fizice �i nu pe numele societ��ii ..... S.R.L.. 

 
 În fapt, în luna mai 2009, societatea a eviden�iat în contabilitate, 

pe cheltuieli de exploatare, suma de ..... lei, �i a dedus TVA aferent�, în sum� de 
..... lei, reprezentând contravaloarea unor materiale pentru construc�ii, pe baza 
unei facturi emis� pentru o persoan� fizic�. 

Având în vedere c� documentul ce a stat la baza opera�iunii nu 
este emis pe numele societ��ii verificate, organele de control au considerat c� 
factura respectiv� nu are calitatea de document justificativ, care s� dea dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugate. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 146 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în 
vigoare pentru perioada verificat�, unde se prev�d urm�toarele: 

„ART. 146 
Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, 

persoana impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 



 
34

a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care 
i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� 
cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5);”. 

Se re�ine, c� pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat�, orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul de 
deducere cu factur� fiscal�, care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 
alin. (8) �i care s� fie emis� pe numele beneficiarului.  

La art. 155 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada 
verificat�, se prevede c�: 

„Art. 155  
Facturarea 
(1) Persoana impozabil� care efectueaz� o livrare de bunuri 

sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare f�r� drept de 
deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) �i (2), trebuie s� emit� o factur� 
c�tre fiecare beneficiar, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi a lunii 
urm�toare celei în care ia na�tere faptul generator al taxei, cu excep�ia 
cazului în care factura a fost deja emis�. [...] 

(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele 
informa�ii: 

a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, 
care identific� factura în mod unic; 

b) data emiterii facturii; 
c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 

prev�zut la art. 153, dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
[...] 

e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 
prev�zut la art. 153, ale cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz;” 

De asemenea, Legea contabilit��ii nr. 82 / 1991, republicat�, la 
art. 6 alin. (1) �i (2), prevede urm�toarele: 

“(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 textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� taxa pe 
valoarea ad�ugat� este deductibil� doar pentru opera�iunile înregistrate în 
contabilitate potrivit reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii 
nr. 82/1991, care au la baz� documente justificative, potrivit legii. 
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Rezult� c� legiuitorul a condi�ionat exercitarea dreptului de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� din facturile de achizi�ii de completarea 
informa�iilor obligatorii din facturi. 

De asemenea, se re�ine c� factura fiscal� se emite pentru livr�rile 
de bunuri sau prest�rile de servicii efectuate c�tre beneficiar �i trebuie s� 
cuprind� în mod obligatoriu anumite informa�ii, printre care �i numele, adresa 
�i codul de identificare fiscal�, dup� caz, ale beneficiarului de bunuri sau 
servicii. 

Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� factura 
în cauz� este emis� pe numele unei persoane fizice �i nu pe numele societ��ii 
verificate, ..... S.R.L., fapt ce duce la concluzia c� beneficiarul bunurilor este 
persoana fizic� men�ionat� în factur� �i nu societatea verificat�. 

Potrivit reglement�rilor men�ionate, taxa pe valoarea ad�ugat� nu 
se poate deduce dac� documentele justificative nu con�in sau nu furnizeaz� toate 
informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii 
opera�iunii pentru care se solicit� deducerea taxei. 

Referitor la argumentele contestatoarei c� are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� pe motiv c� a f�cut pl��ile prin ordine de 
plat� c�tre societatea ie�ean� �i c� aceasta trebuia s� fie supus� taxelor 
prev�zute de lege, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, 
întrucât verificarea prive�te S.C. ..... S.R.L., din punct de vedere al acord�rii 
dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Întrucât factura respectiv� nu este emis� pe numele societ��ii 
verificate, ci pe numele unei persoane fizice, se conchide c� factura în cauz�  
nu-i apar�ine. 

Totodat�, a�a cum rezult� din textele de lege men�ionate, 
persoana impozabil� care achizi�ioneaz� marf� pe baz� de facturi �i accept� 
înregistrarea lor în eviden�a contabil� ca documente justificative pentru 
opera�iunile taxabile pe care le efectueaz� este r�spunz�toare de primirea �i 
înregistrarea în eviden�a contabil� a unor documente întocmite necorespunz�tor, 
incomplete sau care nu sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
cunoa�terea, aplicarea �i respectarea actelor normative fiind obligatorii în egal� 
m�sur� atât pentru furnizor, cât �i pentru beneficiar, acesta din urm� având 
obliga�ia s� solicite documente legal aprobate �i s� verifice nu numai marfa 
primit�, în ceea ce prive�te cantitatea, calitatea �i caracteristicile specifice, ci �i 
modul de completare a documentelor în care s-a consemnat livrarea acesteia. 

Potrivit prevederilor legale men�ionate, simpla înregistrare în 
contabilitate a bunurilor înscrise în facturile fiscale în cauz� nu este suficient� 
pentru ca taxa pe valoarea ad�ugat� sa fie deductibil� fiscal. 

Conform reglement�rilor men�ionate, lipsite de echivoc, taxa pe 
valoarea ad�ugat� ce are la baz� documente care nu îndeplinesc condi�iile de 
documente justificative nu poate fi admis� la deducere.   
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Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� factura 
respectiv� este emis� pe numele unei persoane fizice �i nu pe numele societ��ii 
verificate, ..... S.R.L.. 

Având în vedere c�, potrivit textelor de lege men�ionate, printre 
elementele obligatorii pe care trebuie s� le con�in� factura se reg�se�te �i 
denumirea beneficiarului �i întrucât pe factur�, la beneficiar, este men�ionat� o 
persoan� fizic�, se conchide c� S.C. ..... S.R.L. nu are dreptul la deducerea taxei 
pe valoarea ad�ugat� ce are la baz� o factur� ce nu este  emis� pe numele s�u. 

Întrucât factura în cauz� nu este emis� pe numele 
contribuabilului, se trage concluzia c� societatea contestatoare nu are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei, drept pentru care se 
va respinge contesta�ia pentru aceast� sum� �i pentru accesoriile aferente, ca 
neîntemeiat�. 

De asemenea, societatea contest� modul de calcul al taxei pe 
valoarea ad�ugat� nedeductibile, sus�inând c� taxa este de ..... lei �i nu de ..... 
lei, cum au re�inut organele de control. 

Conform actul administrativ atacat, organele de control au 
stabilit taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de ..... lei aferente unei 
baze impozabile suplimentare de ..... lei, ce a fost înregistrat� de societate, dup� 
cum urmeaz�: 

- TVA neadmis� la deducere în sum� de ..... lei, aferent� unei 
baze impozabile de ..... lei,  privind achizi�ionarea unui mijloc fix; 

- TVA neadmis� la deducere în sum� de .....lei, aferent� 
cheltuielilor de exploatare în sum� de ..... lei, reprezentând contravaloarea unor 
servicii (transport m�rfuri �i materiale, manoper� prest�ri servicii), pentru care 
nu a prezentat documente justificative care s� confirme efectuarea 
transporturilor, a unor situa�ii de lucr�ri care s� justifice �i care s� confirme 
prest�rile de servicii; 

- TVA neadmis� la deducere în sum� de ..... lei, privind 
contravaloarea unor materiale pentru construc�ii (BCA, fier beton), în sum� de  
..... lei, ce au la baz� facturi pe care apare men�iunea „marf� în custodie”, în 
lipsa unui proces-verbal de custodie �i a unor documente de înso�ire emise 
ulterior facturii sau a unor note de intrare-recep�ie, care s� confirme realitatea 
opera�iunilor de achizi�ie �i utilizarea lor în scopul opera�iunilor sale 
impozabile;   

- TVA neadmis� la deducere în sum� de ..... lei, aferent� unor 
materiale pentru construc�ii, în sum� de ..... lei, opera�iune ce are la baz� o 
factur� emis� pe numele unei persoane fizice. 

Din actul administrativ atacat rezult� c� taxa pe valoarea 
ad�ugat� suplimentar� a fost stabilit� de organele de control pe baza 
documentelor de�inute de societate �i a sumelor înregistrate în eviden�a 
contabil�. 
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În sus�inerea cauzei, societatea nu depune documente �i 
argumente concrete care s� sus�in� afirma�iile sale. 

Totodat�, contestatoarea sus�ine c� termenul de la care curg 
penalit��ile nu-i stabilit clar, f�r� s� prezinte în ce const� neclaritatea �i care ar fi 
diferen�ele cu care nu ar fi de acord. 

Conform art. 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 

„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.” 

Fa�� de cele prezentate la capitolul privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru  taxa pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar de organele de control în sum� de ..... lei �i major�rile de 
întârziere în sum� de ..... lei. 

Conform actului de control contestat, pentru neplata în termen a 
taxei pe valoarea ad�ugate stabilit� suplimentar, în sum� de ..... lei, s-au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de ..... lei. 

Fa�� de cele prev�zute capitolul privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de în sum� de ..... lei �i pentru major�rile de întârziere aferente de 
..... lei, potrivit principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)). 

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

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

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei, care le-a generat, 
cererea a fost respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile 
în sum� de ..... lei. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor  art. 21 alin. (1) �i alin. (4) lit. m) �i f), art. 24 alin. (1) �i 
(2) lit. a), art. 145 alin. (1) �i (2) lit. a), art. 146 �i art. 155 alin. (5) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 
12, 22, 44 �i 48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, Ordinul 
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Ministerului Finan�elor Publice nr. 702/2007 privind declararea livr�rilor 
/prest�rilor �i achizi�iilor efectuate pe teritoriul na�ional de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA �i pentru aprobarea modelului �i con�inutului 
declara�iei informative privind livr�rile/prest�rile �i achizi�iile efectuate pe 
teritoriul na�ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, Sec�iunea a 2-a, 
Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1850/2004 privind registrele �i 
formularele financiar-contabile, anexa nr. 1, punctul A, art. 65 �i 206 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, art. 6 alin. (1) �i (2) din Legea contabilit��ii nr. 82 / 1991, 
republicat�, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

                                  D E C I D E : 
 
-  Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente a 

contesta�iei formulat� de S.C. ..... S.R.L. împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
..... din 23.12.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data 
de 18.12.2009, înregistrat la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..... din 
23.12.2009, privind suma de .....lei, reprezentând: 

-  ..... lei impozit pe profit; 
-  ..... lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ..... lei T.V.A.; 
- ..... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 

ad�ugat�. 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen de 6 

luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
  
 
 
 
 


