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D  E  C  I  Z  I  A 
 

Nr.  121  din  …..2012 
 
 
 Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de SOCIETATEA AGRICOLĂ ….. 
cu sediul în com. ….., jud. Teleorman, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a judeŃului Teleorman sub nr. …../…..2012.  

 
 
 
Prin cererea înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului 

Teleorman sub nr. …../…..2012, SOCIETATEA AGRICOLĂ ….., cu sediul în com. 
….., judeŃul Teleorman a formulat contestaŃie împotriva Deciziei de impunere nr. F 
– TR …../…..2012, respectiv împotriva Raportului de inspecŃie fiscală nr. F – TR 
…../…..2012, acte întocmite de Activitatea de InspecŃie Fiscală Teleorman.  

În temeiul prevederilor pct–elor 3.2, 3.5 – 3.8 din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. 
nr. 2.137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
organele de revizuire au solicitat organului care a încheiat actul atacat, respectiv A.I.F. 
Teleorman prin Adresa nr. ….. din …..2012, să constituie dosarul contestaŃiei, să 
verifice condiŃiile procedurale obligatorii şi să întocmească referatul cu propuneri de 
soluŃionare, primind în acest sens Referatul cu propunerile de soluŃionare înregistrat la 
D.G.F.P. Teleorman sub nr. …../…..2012. 

 
Petenta a formulat contestaŃie parŃială împotriva Decizia de impunere nr. F – 

TR …../…..2012, contestând suma în cuantum total de ….. lei, reprezentând: 
- ….. lei – taxă pe valoare adaugată respinsă la rambursare; 
- ….. lei – majorări de întârziere aferente T.V.A. 
 
ContestaŃia este formulată în termenul reglementat de art. 207, alin. (1) din 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
Fiind îndeplinite şi celelalte proceduri de contestare prevăzute de lege, DirecŃia 

Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este competentă să soluŃioneze 
pe fond cauza. 

 
I. Petenta a contestat m ăsurile dispuse prin Decizia de impunere nr. F – 

TR …../…..2012, sinteza Raportului de inspec Ńie fiscal ă nr. F – TR …../…..2012, 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală Str. Dunării nr. 188 
Alexandria, Teleorman 
Tel : +0247 312 788  
Fax : +0247 421 178 
e-mail: ALTRJUDX01@mfinante.ro 

Ministerul FinanMinisterul FinanMinisterul FinanMinisterul Finanţţţţelor Publiceelor Publiceelor Publiceelor Publice 

DirecŃia Generală a FinanŃelor 

Publice a JudeŃului    Teleorman 



 
         

 
 

  2 
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman 

întocmite de organele de inspec Ńie fiscal ă, aducând în sus Ńinerea cererii 
urm ătoarele argumente:  

 
Conform raportului de inspectie fiscala si a anexelor acestuia, s-a constatat ca 

in anul 2010 petenta a distribuit ulei cuvenit membrilor asociati fara sa colecteze 
T.V.A. in valoare de ….. lei si in anul 2011 in valoare de ….. lei. 

Pentru necolectarea acestor sume, s-a stabilit in sarcina S.A. ….. dobanzi in 
valoare de ….. lei si penalitati de ….. lei (valoarea accesoriilor ….. lei). 

Nu s-a luat in considerare faptul ca, contravaloarea uleiului distribuit provine din 
valorificarea produselor agricole cuvenite membrilor asociati, operatiune pentru care 
s-a colectat T.V.A. 

Tot cu ocazia controlului s-a stabilit ca pentru anul 2010 distribuirea in natura a 
produselor agricole (grau, orz si porumb), a fost efectuata fara a colecta T.V.A. in 
valoare de ….. lei, catre membrii asociati. 

In aceste conditii, organele de control au calificat respectiva operatiune cu o 
asimilare a livrarii de bunuri prevazuta si reglementata in Codul fiscal. 

Temeiul legal invocat in sustinerea masurilor prin care nu s-au aprobat sumele 
la rambursare, il constituie, in opinia acestora, prevederile art. 126 – 130 din Codul 
fiscal. 

In concluzie, in urma conrolului s-a stabilit o diferenta suplimentara de T.V.A. 
neacceptata la rambursare in valoare totala de ….. lei (T.V.A. necolectata), suma 
careia i s-a calculat accesorii in valoare totala de ….. lei. 

Fata de constatarile organului de control, Societatea Agricola ….. face 
urmatoarele precizari: 

1. Societatea a fost infiintata si functioneaza in baza Legii nr. 36/1991 si 
conform prevederilor art. 5 “societatea nu are caracter comercial”. In aceste conditii, 
prin distribuirea de bunuri catre membrii asociati nu au avut loc acte de comert. 

2. Conform statutului societatii intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 
36/1991 “pamantul adus in societate spre a fi lucrat in comun constituie si ramane 
proprietatea privata a fiecarui asociat”. 

Rezulta ca, terenurile agricole se aduc numai in folosinta societatii. Potrivit 
statutului si a hotararilor consiliului de administratie al societatii, intreaga productie 
obtinuta dupa scaderea cheltuielilor revine membrilor asociati pentru dreptul de 
folosinta al terenului. 

Prin urmare, terenurile se aduc numai in folosinta societatii, asociatii pastrandu-
si dreptul de proprietate asupra acestuia. 

In consecinta, nu are loc un transfer de proprietate, in sensul legii. 
Produsele distribuite membrilor asociati nu reprezinta un schimb de proprietate 

asupra produselor agricole de la societatea agricola catre membrii acesteia, care au 
adus pamantul in societate ca aport social, bunurile rezultate din exploatarea acestor 
terenuri nefiind proprietatea societatii, ci a persoanelor care pastreaza dreptul de 
proprietate asupra terenurilor si care au fost de acord ca in schimbul dreptului de 
folosinta asupra acestora sa primeasca o cota prevazuta din produse, distribuirea 
acestora catre asociati facandu-se in mod gratuit, in functie de suprafata de teren 
adusa in societate, in baza statutului. 

Prin urmare, operatiunea respectiva nu constituie o livrare de bunuri in sensul 
legii si nu are loc o operatiune comerciala. 

Imprejurarea ca art. 128, alin. (5) din Codul fiscal s-ar asimila unei livrari de 
bunuri din domeniul agriculturii organizata in baza Legii nr. 36/1991 si este supusa 
taxarii nu poate fi primita, relevand fiind continutul raportului juridic stabilit intre parti. 
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Invocarea in sustinerea masurilor a respectivei prevederi este scoasa din 
context si nu respecta prevederile art. 126 prin care respectiva operatiune este 
considerata livrare de bunuri, doar daca aceasta se efectueaza cu plata. 

3. Prin interpretarea art. 21, pct. 4, lit. g) din Codul fiscal rezulta ca predarea 
produselor agricole catre membrii societatii agricole, sub forma cotei de participare la 
beneficiul obtinut in urma folosirii terenului agricol, constituie pentru societatea 
agricola o cheltuiala, iar nu o livrare de bunuri supusa T.V.A. 

In conditiile in care pamantul adus in societate de catre membrii asociati nu se 
evalueaza, iar respectiva operatiune constituie o cheltuiala, aceasta operatiune nu se 
impoziteaza. 

In concluzie, respectivele produse nu reprezinta active ale societatii si pe cale 
de consecinta nu pot fi aplicabile prevederile art. 128, alin. (5) din Codul fiscal. 

Fata de considerentele expuse, S.A. ….. considera ca actele intocmite de 
organele de control, enumerate in cuprinsul contestatiei nu au baza legala in 
sustinerea masurilor dispuse si solicita anularea (revocarea) acestora ca netemeinice 
si nelegale si sa se emita o decizie in sensul solicitat. 

Anexeaza actele de control mentionate, precum si practica judecatoreasca in 
materie, prin care, in situatii similare s-a dispus anularea actelor de control intocmite. 

In conditiile in care prevederile codului fiscal nu au suferit modificari de esenta, 
petitionara considera ca masurile dispuse prin actele intocmite nu au temei legal si 
sunt abuzive. 
  

II. Din Raportul de inspec Ńie fiscal ă nr. F – TR …../…..2012, aşa cum este 
sintetizat în Decizia de impunere nr. F – TR …../…. .2012, acte întocmite de 
organele de inspec Ńie fiscal ă se re Ńin urm ătoarele: 

 
 Perioada verificata: …..2010 – …..2011  
 Baza legala:  
 - Titlul VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
 - Titlul VI din HG nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii 571/2003.   
 Obiectivul inspectiei fiscale: modul de inregistrare a TVA deductibila, TVA 
colectata, de determinare a TVA de rambursat sau de plata, precum si a realitatii 
deconturilor de TVA, a declaratiilor informative si a corelatiei datelor din acestea cu 
cele din evidenta contabila si din jurnalele de TVA.  
 Societatea Agricola ….. a depus la AFP ….. deconturi de TV A cu optiune de 
rambursare dupa cum urmeaza:  
 - decont de TVA aferent lunii iulie 2011, inregistrat sub nr. …../…..2011, decont 
prin care se solicita rambursarea sumei de ….. lei;  
 - decont de TVA aferent lunii august 2011, inregistrat sub nr …../…..2011, 
decont prin care se solicita rambursarea sumei de ….. lei;  
 - decont de TVA aferent lunii octombrie 2011, inregistrat sub nr …../…..2011, 
decont prin care se solicita rambursarea sumei de ….. lei;  
 - decont de TVA aferent lunii noiembrie 2011, inregistrat sub nr …../…..2011, 
decont prin care se solicita rambursarea sumei de ….. lei.  
 Sumele solicitate a fi rambursate corespund cu soldul contului 4424 “TVA de 
rambursat” inscris in balanta de verificare la data de …..2011 (anexa 6).  
 Procedura de inspectie fiscala utilizata – verificarea in totalitate a documentelor 
justificative si financiarcontabile din evidenta contribuabilului, privind TVA.  
 S-au verificat urmatoarele documente:  
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 - documentele prevazute la art. 145, alin. (3) din Legea 571 /2003 privind Codul 
fiscal, republicata si Titlul VI, art. 51 din HG 44/2004, pentru justificarea TVA 
deductibila aferenta achizitiilor de bunllri si servicii;  
 - documentele prevazute la art. 155, alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal, republicata, pentru determinarea taxei pe valoarea adaugata colectata, 
aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate;  
 - jurnalele pentru cumparari (anexa nr. 7) in care sunt inregistrate operatiunile 
ce au condus la inregistrarea de TVA deductibila;  
 - jurnalele pentru vanzari (anexa nr. 8) in care sunt inregistrate operatiunile ce 
au condus la inregistrarea de TVA colectata.  
 Perioada fiscala: este luna calendaristica conform art. 156^1, alin. (1) din 
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
 a) În ceea ce prive şte T.V.A. deductibil ă:  
 Se determina de regula,conform prevederilor art. 145 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 50 – 51 din H.G. nr. 
44/2004. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In timpul inspectiei 
fiscale s-a constatat ca TVA deductibila din facturile de la furnizori este corect inscrisa 
in jurnalele de cumparari (anexa nr. 7) si corespunde cu sumele inscrise in notele 
contabile, deconturile de TVA si balantele de verificare intocmite in perioada …..2010 
– …..2011. Conform balantei de verificare incheiata la data de …..2011 (anexa nr. 6) 
contribuabilul inregistreaza TVA de recuperat in suma de ….. lei. Din verificarea 
efectuata au rezultat urmatoarele deficiente:  
 Societatea Agricola ….. a dedus TVA in suma totala de ….. lei, avand la baza 
documente justificative dupa cum urmeaza:  
 - bonuri fiscale pentru consumul de carburanti pentru vehicule rutiere 
motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o 
greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai 
mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, incalcandu-se astfel 
prevederile art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
 - bonuri fiscale pentru achizitia de materiale de constructii, piese de schimb, 
rechizite, diverse, incalcandu-se astfel prevederile art 146, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 - facturi fiscale care la rubrica cumparator are completat alt beneficiar decat 
Societatea Agricola ….., incalcandu-se astfel prevederile art. 146, alin. (1), lit. a) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 In situatia anexa nr. 9 sunt prezentate documentele in baza carora s-a dedus 
TVA in suma de ….. lei.  
 Avandu-se in vedere deficientele mentionate mai sus, se diminueaza TVA 
deductibila cu suma de ….. lei. 
 
 

b) În ceea ce prive şte T.V.A. colectat ă: 
 Se determina de regula, in conformitate cu prevederile art. 137 si 140 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul, fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
privire la baza de impozitare si cotele de impozitare.   
 In urma verificarii efectuate s-au constatat urmatoarele deficiente:  
 In luna octombrie 2010, agentul economic inregistreaza cu Nota contabila nr. 
…../…..2010, (anexa nr. 10) prin debitarea contului 455 si creditarea contului 301 cu 
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suma de ….. lei, reprezentand "retribuire in patura ulei dat membri actionari", fara a 
colecta TVA in suma totala de ….. lei, suma pentru care societatea si-a exercitat 
dreptul de deducere. Distribuirea catre membrii actionari gratuit, reprezinta o livrare cu 
obligatia de a colecta TVA. Au fost incalcate revederile art. 128, alin. (5), coroborate 
cu art. 137, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, motiv pentru care organele de inspectie fiscala au calculat 
TVA in suma de ….. lei (….. x 24%), suma ce reprezinta TVA suplimentara de plata. 
De asememnea, in luna decembrie 2010, se distribuie produse agricole membrilor 
asociati ai societatii agricole, dupa cum urmeaza:   
 - cu avizul de insotire a marfii nr. …../…..2010 se distribuie cantitatea de ….. kg 
orz;  
 - cu avizul de insotire a marfii nr. …../…..2010 se distribuie cantitatea de ….. kg 
grau;  
 - cu avizul de insotire a marfii nr. …../…..2010 se distribuie cantitatea de ….. kg 
porumb.  
 Facem mentiunea ca pe avizele de insotire a marfii nu este specificata 
mentiunea "nu se factureaza". Avizele de insotire a marfii sunt prezentate in copie in 
anexa nr.12.  
 In evidenta contabila aceasta distribuire a produselor agricole catre membrii 
asociati se face cu nota contabila 455 “Asociati conturi curente” = 345 “Produse finite” 
– ….. lei. (nota contabila nr. …../…..2010 – anexa nr. 13).  
 Contribuabilul nu a colectat TVA aferenta productiei distribuite in natura catre 
asociati.  
 Temeiul legal care impunea colectarea de TVA pentru produsele distribuite 
actionarilor este urmatorul:  
 - Art. 126, alin. (1) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioarecare prevede urmatoarele:  
 “Operatiuni impozabile  
 (1) Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele 
care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  
 a) operatiunile care, in sensuI art. 128 – 130, constituie sau sunt asimilate cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;  
 b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in 
Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;  
 c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana 
impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;  
 d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile 
economice prevazute la art. 127, alin. (2)”;  
 - Art. 127, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile uIterioare, care prevede urmatoarele:  
 “Persoane impozabile si activitatea economica  
 (1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de 
o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor 
prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.  
 (2) In sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile 
producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, 
agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, 
constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporaIe sau necorporale in 
scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate”.  
 - Art. 128, alin. (5) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, care prevede urmatoarele:  
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 “Livrarea de bunuri  
 (5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre 
asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de 
dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferului prevazut la 
alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor 
respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial”;  
 - Art. 137, alin. (1), litera b) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, care prevede urmatoarele:  
 “(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:  
 b) preturile de achizitie sau in lipsa acestora, pretul de cost, determinat la 
momentul livrarii, pentru operatiunile prevazute la art. 128, alin. (3), litera e), alin. (4) si 
(5)”.  
 - Art. 137, alin. (1) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, care prevede urmatoarele:  
 “Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in 
interiorul tarii  
 (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:  
 c) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (4) si (5), pentru transferul 
prevazut la art. 128 alin. (10) si pentru achizitiile intracomunitare considerate ca fiind 
cu plata si prevazute la art. 130^1 alin. (2) si (3), pretul de cumparare al bunurilor 
respective sau al unor bunuri similare ori, in absenta unor astfel de preturi de 
cumparare, pretul de cost, stabilit la data livrarii. In cazul in care bunurile reprezinta 
active corporale fixe, baza de impozitare se stabileste conform procedurii stabilite prin 
norme”.  
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, se constata ca Societatea Agricola 
….. SAG desfasoara activitati economice in sensul art. 127, alin.(2) din Codul fiscal, 
fiind persoana impozabila, in sensul art. 127, alin. (1) din Codul fiscal.  
 Produsele acordate asociatilor Societatii Agricole ….. SAG in schimbul 
terenului adus in folosinta societatii, chiar daca societatea a considerat acordarea 
acestor produse o livrare de bunuri fara plata, conform prevederilor art. 126, alin. (1), 
coroborat cu prevederile art. 127, alin. (1) si alin. (2) si art. 128, alin. (5) din Legea 
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice 
distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre actionarii sai, 
constituie o livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor 
respective sau partilor lor componente, a fost dedusa total sau partial. Pentru bunurile 
achizitionate constand in seminte, carburanti, piese de schimb, ingrasaminte chimice 
si pesticide, precum si pentru serviciile prestate de terte persoane juridice, folosite la 
realizarea produselor ce au fost distribuite gratuit actionarilor, contribuabilul si-a 
exercitat dreptul de deducere in intreaga perioada verificata, inscriind achizitiile de 
bunuri si servicii in jurnalele pentru cumparari, evidenta contabila si in deconturile de 
TVA.  
 In aceste conditii, distribuirea de produse agricole este asimilata unei livrari de 
bunuri conform prevederilor art. 128, alin. (5) din Legea 571/2003, privind Codul 
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de impozitare se determina 
conform prevederilor art. 137, alin. (1), litera c) din Legea 571/2003, privind Codul 
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, organele de inspectie fiscala au 
procedat la calcularea TVA colectata aferenta produselor distribuite asociatilor, in 
natura, conform statutului societatii, dupa cum urmeaza:  

- ….. kg orz x 0,39 lei/kg – pret mediu practicat in anul 2010 = ….. lei;  .  
 - ….. kg grau x 0,74Iei/kg – pret mediu practicat in anul 2010 = ….. lei;  
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 - ….. kg porumb x 0,65 lei/kg – pret mediu practicat in anul 2010 = ….. lei.  
 Total baza suplimentara stabilita la inspectia fiscala aferenta distribuirii de 
produse agricole catre membrii asociati: ….. lei, careia ii revine o taxa pe valoarea 
adaugata colectata stabilita suplimentar la inspectia fiscala in suma de ….. lei (….. lei 
x 24%).  
 In consecinta cu suma de ….. lei se majoreaza TVA colectata.  
 Total TVA colectata stabilita suplimentar la inspectia fiscala: ….. lei (….. lei + 
….. lei + ….. lei).  
 In situatia anexa nr. 8 sunt prezentate in copie jurnalele pentru vanzari pentru 
perioada supusa verificarii.  
 In anexa nr. 14 este prezentata situatia TVA in perioada supusa verificarii.  
 Conform prevederilor art. 119 si 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost calculate dobanzi 
in suma de ….. lei, conform anexei nr. 15.  
 De asemenea, conform art. 1201 din OG nr 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost calculate penalitati de 
intarziere in suma de ….. lei, conform anexei nr. 1.  
 Dobanzile au fost calculate pana la data de …...2011, din luna august 2011 
contribuabilul inregistrand un sold al TVA de rambursat.  
 TVA de rambursat provine din achizitiile de ingrasaminte chimice, combustibil si 
samanta necesare derularii activitatilor specifice in agricultura.  
 Recapitulatie TVA:  
 Pentru decontul de TVA aferent lunii iulie 2011:  
 - TVA solicitat la rambursare – ….. lei;  
 - TVA pentru care contribuabilul nu are drept la rabursare – ….. lei;  
 - TVA pentru care contribuabilul are drept la rabursare – ….. lei;  
 Pentru diferenta stabilita au fost calculate dobanzi si pentru perioada …..2010 – 
…..2011 in suma de ….. lei, conform prevederilor art 119 si 120 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. De 
asemenea, conform art 1201 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, 
cu modificarile si completarile ulterioare, au fost calculate penalitati de intarziere in 
suma de ….. lei, conform anexei nr .15.  
 Motiv de fapt:  
 Contribuabilul a dedus TVA din bonuri fiscale pentru consumul de carburanti, 
contrar prevederilor art. 145^1 din Legea 57112003, din bonuri fiscale pt. achizitia de 
materiale de constructii, piese de schimb, rechizite, si facturi fiscale care la rubrica 
cumparator au un alt beneficiar. De asemenea contribuabilul inregistreaza distribuirea 
de produse agricole catre membri asociati fara sa colecteze TVA.  
 Temei de drept:  
 1. Act normativ LG 571/2003 art. 145^1, alin. (1) In cazul vehiculelor rutiere 
motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de personae, cu o 
greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai 
mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, nu se deduce taxa pe 
valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor 
de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate 
in proprietatea sau in folosinla persoanei impozabile.  
 1. Act normativ LG 571/2003 art. 146. alin. (1), lit. a) Pentru exercitarea 
dreptului de deducere a taxei. persoana impozabila trebuie, pentru taxa datorata sau 
achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor 
care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, sa detina o factura care 
sa cuprinda informatiile prevazute la art. 155, alin. (5)  
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 1. Act normativ LG 571/2003 art. 128, alin. (5) Orice distribuire de bunuri din 
activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai inclusiv o distribuire 
de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, 
cu exceptia transferului prevazut la alin. (7) constituie Iivrare de bunuri efectuata cu 
plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost 
dedusa total sau partial.  
 1. Act normativ LG 571/2003 art. 137, alin. (1), lit. c) Baza de impozitare a taxei 
pe valoarea adaugata este constituita pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (4) 
si (5), pentru transferul prevazut la art. 128, alin. (10) si pentru achizitiile 
intracomunitare considerate ca fiind cu plata si prevazute la art. 130^1, alin. (2) si (3), 
pretul de cumparare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, in absenta 
unor astfel de preturi de cumparare, pretul de cost stabilit la data livrarii. In cazul in 
care bunurile reprezinta active corporale fixe, baza de impozitare se stabileste 
conform procedurii stabilite prin norme. 
  
1 2 3 4 5 6 7 
 

2 
Dobanzi/Majorari de 
intarziere – Taxa pe 

valoarea adaugata – lunar 

 
…../2010 

 
…../2011 

 
….. 

 
….. 

 
20100103 

  
 Constat ări fiscale: 
 Motiv de fapt:  
 Neplata in termenul legal a diferentei stabilite la control. 
 
 Temei de drept: 
 2. Act normativ O.G. 92/2003 art. 119, alin. (1) Pentru neachitarea la termenul 
de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen 
dobanzi si penalitati de intarziere. 
 2. Act normativ O.G. 92/2003 art. 120, alin. (1) Dobanzile se calculeaza pentru 
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si 
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
 2. Act normativ O.G. 92/2003 art. 120, alin. (7) Nivelul majorarii de intarziere 
este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, si poate fi modificat prin legile bugetare 
anuale. 
 2. Act normativ O.G. 92/2003 art. 120, alin. (7) Nivelul majorarii de intarziere 
este de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere, si poate fi modificat prin legile bugetare 
anuale. 
 2. Act normativ O.G. 92/2003 art. 120, alin. (7) Nivelul majorarii de intarziere 
este de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, si poate fi modificat prin legile bugetare 
anuale. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 

3 
Penalitate de intarziere – 

Taxa pe valoarea 
adaugata – lunar 

 
…../2010 

 
…../2011 

 
….. 

 
….. 

 
20100103 

 
 Constat ări fiscale: 
 Motiv de fapt: 
 Neplata in termenul legal a diferentei stabilite la control. 
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 Temei de drept: 
 3. Act normativ OG 92/2003 art. 120^1, alin. (1) Plata cu intarziere a obligatiilor 
fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere datorata pentru neachitarea la 
scadenta a obligatiilor fiscale principale. 
 3. Act normativ OG 92/2003 art. 120^1, alin. (2), lit. c) Nivelul penalitatii de 
intarziere se stabileste astfel: dupa implinirea termenului prevazut la lit. b), nivelul 
penalitatii de intarziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 

4 
Obligatie fiscala principala 

– Taxa pe valoarea 
adaugata – lunar 

 
…../2011 

 
…../2011 

 
….. 

 
….. 

 
20100101

01 
 
 Constat ări fiscale:  
 In luna decembrie 2010, se distribuie produse agricole membrilor asociati ai 
societatii agricole, dupa cum urmeaza:  
 - cu avizul de insotire a marfii nr. …../…..2010 se distribuie cantitatea de ….. kg 
orz;  
 - cu avizul de insotire a marfii nr. …../…..2010 se distribuie cantitatea de ….. kg 
grau;  
 - cu avizul de insotire a marfii nr. …../…..2010 se distribuie cantitatea de ….. kg 
porumb.  
 Pe avizele de insotire a marfii nu este specificata mentiunea “nu se factureaza”.  
 Avizele de insotire a marfii sunt prezentate in copie in anexa nr. 12.  
 In evidenta contabila aceasta distribuire a produselor agricole catre membrii 
asociati se face cu nota contabila, 455 “Asociati conturi curente” = 345 “Produse finite” 
– ….. lei.(nota contabila nr. …../…..2010 – anexa nr. 13). 
 Contribuabilul nu a colectat TVA aferenta productiei distribuite in natura catre 
asociati.  
 Temeiul legal care impunea colectarea de TVA pentru produsele distribuite 
actionarilor este urmatorul: 
 - Art. 126, alin. (1) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare care prevede unnatoarele:  
 “Operatiuni impozabile  
 (1) Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile In Romania cele 
care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  
 a) operatiunile care, in sensuI art. 128 – 130, constituie sau sunt asimilate cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;  
 b) locul de Iivrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in 
Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;  
 c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana 
impozabila, astfel cum este definita Ia art. 127, alin. (1), actionand ca atare;  
 d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile 
economice prevazute la art. 127, alin. (2); 
 - Art. 127, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile uIterioare, care prevede urmatoarele:  
 “Persoane impozabile si activitatea economica  
 (1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de 
o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor 
prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.  
 (2) In sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile 
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producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, 
agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, 
constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in 
scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate”.  
 - Art. 128, alin. (5) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, care prevede urmatoarele:  
 “Livrarea de bunuri  
 (5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre 
asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de 
dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferului prevazut la 
alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor 
respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial”.  
 - Art 137, alin. (1), litera b) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, care prevede urmatoarele: 
 “(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:  
 b) preturile de achizitie sau in lipsa acestora, pretul de cost, determinat la 
momentul livrarii, pentru operatiunile prevazute la art. 128, alin. (3), litera e), alin. (4) si 
(5)”.  
 - Art. 137, alin. (1) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, care prevede urmatoarele:  
 “Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in 
interiorul tarii 
 (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:  
 c) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (4) si (5), pentru transferul 
prevazut la art. 128 alin. (10) si pentru achizitiile intracomunitare considerate ca fiind 
cu plata si prevazute la art. 130^1 alin. (2) si (3), pretul de cumparare al bunurilor 
respective sau al unor bunuri similare ori, in absenta unor astfel de preturi de 
cumparare, pretul de cost, stabilit la data livrarii. In cazul in care bunurile reprezinta 
active corporale fixe, baza de impozitare se stabileste conform procedurii stabilite prin 
norme.”  
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, se constata ca Societatea Agricola 
….. SAG desfasoara activitati economice in sensul art. 127, alin. (2) din Codul fiscal, 
fiind persoana impozabila, in sensul art. 127, alin. (1) din Codul fiscal.  
 Produsele acordate asociatilor Societatii Agricole ….. SAG in schimbul 
terenului adus in folosinta societatii, chiar daca societatea a considerat acordarea 
acestor produse o livrare de bunuri fara plata, conform prevederilor art. 126, alin. (1), 
coroborat cu prevederile art. 127, alin. (1) si alin. (2) si art. 128, alin. (5) din Legea 
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice 
distribuire de bunuri din activeIe unei persoane impozabile catre actionarii sai, 
constituie o livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor 
respective sau partilor lor componente, a fost dedusa total sau partial.  
 Pentru bunurile achizitionate constand in seminte, carburanti, piese de schimb, 
ingrasaminte chimice si pesticide, precum si pentru serviciile prestate de terte 
persoane juridice, folosite la realizarea produselor ce au fost distribuite gratuit 
actionarilor, contribuabilul si-a exercitat dreptul de deducere in intreaga perioada 
verificata, inscriind achizitiile de bunuri si servicii in jurnalele pentru cumparari, 
evidenta contabila si in deconturile de TVA.  
 In aceste conditii distribuirea de produse agricole este asimilata unei livrari de 
bunuri conform prevederilor art. 128, alin. (5) din Legea 571/2003, privind Codul 
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de impozitare se determina 
conform prevederilor art. 137, alin. (1), litera c) din Legea 571/2003, privind Codul 
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fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, organele de inspectie fiscala au 
procedat la calcularea TVA colectata aferenta produselor distribuite asociatilor, in 
natura, conform statutului societatii, dupa cum urmeaza: 
 - ….. kg orz x 0.39 lel/kg – pret mediu practicat in anul 2010 = …. lei: 
 - ….. kg grau x 0,74Iei/kg – pret mediu practicat in anul 2010 = ….. lei;  
 - ….. kg porumb x 0,65 lei/kg – pret mediu practicat in anul 2010 = ….. lei.  
 Total baza suplimentara stabilita la inspectia fiscala aferenta distribuirii de 
produse agricole catre membrii asociati: ….. lei, careia ii revine o taxa pe valoarea 
adaugata colectata stabilita suplimentar la inspectia fiscala in suma de ….. lei (….. lei 
x 24%).  
 In consecinta cu suma de ….. lei se majoreaza TVA colectata.  
 Total TVA colectata stabilita suplimentar la inspectia fiscala: ….. lei (….. lei + 
….. lei + ….. lei).  
 Pentru decontul de TVA aferent lunii august 2011:  
 - TVA solicitata rambursare – ….. lei;  
 - TVA pentru care contribuabilul nu are drept la rambursare – ….. lei;  
 - TVA pentru care contribuabilul are drept la rambursare – ….. lei;  
 Pentru diferenta stabilita au fost calculate dobanzi pentru perioada …..2011 – 
…..2011 in suma de ….. lei, conform prevderilor art. 119 si 120 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
 Motiv de fapt:  
 Neplata in termenul legal a diferentei stabilite la control.  
 
 Temei de drept:  
 1. Act normativ LG 571/2003 art. 128, alin. (5) Orice distribuire de bunuri din 
activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusive o 
distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei 
impozabile, cu exceptia transferului prevazut la alin. (7), constituie livrare de bunuri 
efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente 
a fost dedusa total sau partial. 
 1. Act normativ LG 571/2003 art. 137, alin. (1), lit. c) Baza de impozitare a taxei 
pe valoarea adaugata este constituita pentru operatiunile prevazute la art. 128, alin. 
(4) si (5), pentru transferal prevazut la art. 128, alin. (10) si pentru achizitiile 
intracomunitare considerate ca fiind cu plata si prevazute la art. 130^1, alin. (2) si (3), 
pretul de cumparare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, in absenta 
unor astfel de preturi de cumparare, pretul de cost, stability la data livrarii. In cazul in 
care bunurile reprezinta active corporale fixe, baza de impozitare se stabileste 
conform procedurii stabilite prin norme. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 

2 
Dobanzi/Majorari de 
intarziere – Taxa pe 

valoarea adaugata – lunar 

 
…../2011 

 
…../2011 

 
….. 

 
….. 

 
20100103 

 
 Constat ări fiscale: 
 Motiv de fapt: 
 Neplata in termenul legal a diferentei stabilite la control. 
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 Temei de drept: 
 2. Act normativ O.G. 92/2003 art. 119, alin. (1) Pentru neachitarea la termenul 
de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen 
dobanzi si penalitati de intarziere. 
 2. Act normativ O.G. 92/2003 art. 120, alin. (1) Dobanzile se calculeaza pentru 
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si 
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
 2. Act normativ O.G. 92/2003 art. 120, alin. (7) Nivelul majorarii de intarziere 
este de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, si poate fi modificat prin legile bugetare 
anuale. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 

4 
Obligatie fiscala principala 

– Taxa pe valoarea 
adaugata – lunar 

 
…../2011 

 
…../2011 

 
….. 

 
….. 

 
20100101

01 
  
 Constat ări fiscale: 
 In luna octombrie 2011, agentul economic inregistreaza cu Nota contabila nr. 
…../…..2011. (anexa nr. 11) prin debitarea contului 455 si creditarea contului 301 cu 
suma de ….. lei, reprezentand “retribuire in natura ulei dat membrilor actionari”, 
achizitionat de la SC ….. SA, fara a colecta TVA in suma totala de ….. lei, suma 
pentru care societatea si-a exercitat dreptul de deducere. Distribuirea catre membrii 
actionari gratuit, reprezinta o livrare, cu obligatia de a colecta TVA. 
 Au fost incalcate prevederile art. 128, alin. (5), coroborat cu art. 137, alin. (1), 
lit. c) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, motiv pentru care organele de inspectie fiscala au calculat TVA in suma de 
….. lei  (….. x 24%), suma ce reprezinta TVA suplimentara de plata.  
 Pentru decontuI de TVA aferent lunii octombrie 2011:  
 - TVA solicitata Ia rambursare – ….. lei;  
 - TVA pentru care contribuabilul nu are drept la rambursare – ….. lei; 
 - TVA pentru care contribuabilul are drept la rambursare – ….. lei;  
 
 Motiv de fapt:  
 In luna octombrie 2011, agentul economic inregistreaza distribuirea in natura 
de ulei catre membrii actionari, fara a colecta TVA in suma totala de ….. lei, suma 
pentru care societatea si-a exercitat dreptul de deducere. 
 
 Temei de drept:  
 1. Act normativ LG 571/2003 art. 128. alin. (5) Orice distribuire de bunuri din 
activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o 
distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei 
irnpozabile, cu exceptia transferului prevazut la alin. (7), constituie livrare de bunuri 
efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente 
a fost dedusa total sau partial. 
 1. Act normativ LG 571/2003 art. 137, alin. (1), lit. c) Baza de impozitare a taxei 
pe valoarea adaugata este constituita pentru operatiunile prevazute, la art. 128, alin. 
(4) si (5), pentru transferul prevazut la art. 128, alin. (10) si pentru achizitiile 
intracomunitare considerate ca fiind cu plata si prevazute la art. 130^1, alin. (2) si (3), 
pretul de cumparare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, in absenta 
unor astfel de preturi de cumparare, pretul de cost, stabilit la data livrarii. In cazul in 
care bunurile reprezinta active corporale fixe, baza de impozitare se stabileste 
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conform procedurii stabilite prin norme.  
 
III. Organele de revizuire având în vedere document ele existente la 

dosarul cauzei, motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, 
sus Ńinerile organelor de inspec Ńie fiscal ă, actele normative în vigoare la data 
producerii fenomenului economic, re Ńin: 

 
 SOCIETATEA AGRICOLĂ ….. SAG are domiciliul fiscal în com. ….., jud. 
Teleorman, este înregistrată la Registrul ComerŃului conform Hotărârii Judecătoreşti 
nr. …../1991, C.U.I. RO ….. având ca obiect de activitate: cultivarea cerealelor 
(exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminŃe 
oleaginoase, an 2008, cod CAEN 111, fiind reprezentată de dl. ….., în calitate de 
administrator. 
 

1. În ceea ce prive şte taxa pe valoarea adaugat ă în cuantum de ….. lei   
 

Cauza supus ă solu Ńionării D.G.F.P. Teleorman este de a stabili legalitate a 
măsurilor organelor de inspec Ńie fiscal ă care au respins peti Ńionarei dreptul la 
rambursarea T.V.A. în sum ă de ….. lei. 
 
 În fapt,  Societatea Agricolă ….. SAG, a facut obiectul unei inspecŃii fiscale 
parŃiale în urma căreia s-a întocmit Raportul de inspecŃie fiscală nr. F – TR 
…../…..2012 şi s-a emis Decizia de impunere nr. F – TR …../…..2012 .  
 În urma inspecŃiei fiscale parŃiale efectuate asupra perioadei …..2010 – 
…..2011, s-au stabilit următoarele obligaŃii fiscale suplimentare de plată:  
 - T.V.A.    ….. lei;  
 - Dobânzi de întârziere  ….. lei;  
 - PenalităŃi întârziere  ….. lei;  
 TOTAL    ….. lei;  
 Societatea Agricolă ….. SAG contestă suma de ….. lei reprezentând TVA 
stabilită suplimentar la capitolul “TVA colectată” din raportul de inspectie fiscală, suma 
de ….. lei reprezentând dobânzi de întârziere, precum şi suma de ….. lei 
reprezentând penalităŃi de întârziere.  
 În luna octombrie 2010, agentul economic înregistrează cu Nota contabilă nr. 
…../…..2010, (anexa nr. 10 la raportul de inspecŃie fiscală), prin debitarea contului 455 
şi creditarea contului 301 cu suma de ….. lei, reprezentând “retribuire în natură ulei 
dat membri acŃionari”, fără a colecta TVA în sumă totală de ….. lei, sumă pentru care 
societatea şi-a exercitat dreptul de deducere.  
 În luna octombrie 2011, agentul economic înregistrează cu Nota contabilă nr. 
…../…..2011, (anexa nr.11 la raportul de inspecŃie fiscală), prin debitarea contului 455 
şi creditarea contului 301 cu suma de ….. lei, reprezentând “retribuire în natură ulei 
dat membrilor acŃionari”, achiziŃionat de la SC ….. SA, fără a colecta TVA în sumă 
totală de ….. lei, sumă pentru care societatea şi-a exercitat dreptul de deducere.  
 De asememnea, în luna decembrie 2010, se distribuie produse agricole 
membrilor asociaŃi ai societăŃii agricole, după cum urmează:  
 - cu avizul de însoŃire a mărfii nr. …../…..2010 se distribuie cantitatea de ….. kg 
orz;  
 - cu avizul de însoŃire a mărfii nr. …../…..2010 se distribuie cantitatea de ….. kg 
grâu;  
 - cu avizul de însoŃire a mărfii nr. …../…..2010 se distribuie cantitatea de ….. kg 
porumb.  
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 Organele de inspecŃie fiscală menŃionează că pe avizele de însoŃire a mărfii nu 
este specificată menŃiunea “nu se facturează”.  
 În evidenŃa contabilă această distribuire a produselor agricole către membrii 
asociaŃi se face cu nota contabilă 455 “AsociaŃi conturi curente” = 345 “Produse finite” 
….. lei.  
 În contradictoriu cu punctul de vedere al organelor de inspecŃie fiscală, 
petiŃionara susŃine că actele administrative atacate sunt netemeinice şi nelegale pe 
următoarele considerente: 
 - Societatea este constituită şi funcŃionează în baza Legii 36/1991 şi conform 
prevederilor art. 5 “societatea nu are caracter comercial”; în aceste condiŃii, prin 
distribuirea de bunuri către membrii asociaŃi nu au avut loc acte de comerŃ.  
 - Societatea a fost înfiinŃată conform Legii nr. 36/1991 şi potrivit statutului 
societăŃii, pământul adus în societate spre a fi lucrat în comun constituie şi rămâne în 
proprietatea privată a fiecărui membru asociat.  Prin urmare terenurile se aduc numai 
în folosinŃa societăŃii, asociaŃii păstrându-şi dreptul de proprietate asupra acestora.  
 În consecinŃă, nu are loc un transfer de proprietate în sensul legii.  
 - Produsele distribuite fiecărui asociat, nu reprezintă un transfer de proprietate, 
în accepŃiunea Codului fiscal, distribuirea făcându-se în baza unui document numit 
BORDEROU, şi nu pe bază de factură fiscală, document care ar putea reflecta o 
vânzare.  
 - Din interpretarea art. 21, pct. 4, lit. g) din Codul fiscal, rezultă că predarea 
produselor agricole către membrii societăŃilor agricole, sub forma cotei de participare 
la beneficiul obŃinut în urma folosirii terenului agricol constituie pentru societatea 
agricolă o cheltuială iar nu o livrare de bunuri supusă taxării TVA.   
 - În condiŃiile în care pământul adus în societate de către membrii asociaŃi nu 
se evaluează, iar respectiva operaŃiune constituie o cheltuială, această operaŃiune nu 
se impozitează.  
 - În concluzie respectivele produse nu reprezintă active ale societăŃii şi pe cale 
de consecinŃă nu pot fi aplicabile prevederile art. 128, alin. (5) din Codul Fiscal.  
  

Pentru considerentele menŃionate, organele de revizuire reŃin faptul că agentul 
economic avea obligaŃia să colecteze taxa pe valoarea adaugată aferentă plăŃii în 
natură a arendei, la nivelul sumei de ….. lei. 
 Astfel, din cele prezentate, se reŃine că organele de inspecŃie fiscală în mod 
legal au procedat la calcularea T.V.A. colectată aferentă anilor 2010 si 2011 cu suma 
de ….. lei şi pe cale de consecinŃă această sumă fiind stabilită ca şi sumă 
suplimentară la control, respectiv ca şi T.V.A. suplimentară de plată faŃă de bugetul 
statului.  
 Din sinteza celor expuse mai sus, organele de revizuire reŃin că argumentele 
petentei nu sunt de natură să conducă la soluŃionarea favorabilă a cererii sale.  
 
  În drept , cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziŃiile 
Legii nr. 36/1991 (*actualizată*) privind societăŃile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 
Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2.137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlui IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  în care se 
precizează: 
 * Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare (M.O. nr. 927 din 23 decembrie 2003); 
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 […] 
 ART. 126 
 OperaŃiuni impozabile 
 (1) Din punct de vedere al taxei sunt operaŃiuni impozabile în România cele 
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: 
 a) operaŃiunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată; 
 b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133; 
 c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană 
impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acŃionând ca atare; 
 d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităŃile 
economice prevăzute la art. 127 alin. (2); 
 
 ART. 127 
 Persoane impozabile şi activitatea economică 
 (1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de 
o manieră independentă şi indiferent de loc, activităŃi economice de natura celor 
prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităŃi. 
 (2) În sensul prezentului titlu, activităŃile economice cuprind activităŃile 
producătorilor comercianŃilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităŃile extractive, 
agricole şi activităŃile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, 
constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în 
scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate.  
 
 ART. 128 
 Livrarea de bunuri 
 (1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de 
bunuri ca şi un proprietar. 
 […] 
 (5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către 
asociaŃii sau acŃionarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de 
dizolvarea fără lichidare a persoanei impozabile, cu excepŃia transferului prevăzut la 
alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor 
respective sau părŃilor lor componente a fost dedusă total sau parŃial. 
 
 ART. 129 
 Prestarea de servicii 
 (1) Se consideră prestare de servicii orice operaŃiune care nu constituie livrare 
de bunuri, aşa cum este definită la art. 128. 
 (2) Atunci când o persoană impozabilă care acŃionează în nume propriu, dar în 
contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consideră că a primit şi a 
prestat ea însăşi serviciile respective. 
 […] 
 
 ART. 137 
 Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în 
interiorul Ńării 
 (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din: 
 a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. 
b) şi c), din tot ceea ce constituie contrapartida obŃinută sau care urmează a fi obŃinută 
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de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terŃ, 
inclusiv subvenŃiile direct legate de preŃul acestor operaŃiuni; 
 […] 
 c) pentru operaŃiunile prevăzute la art. 128 alin. (4) şi (5), pentru transferul 
prevăzut la art. 128 alin. (10) şi pentru achiziŃiile intracomunitare considerate ca fiind 
cu plată şi prevăzute la art. 1301 alin. (2) şi (3), preŃul de cumpărare al bunurilor 
respective sau al unor bunuri similare ori, în absenŃa unor astfel de preŃuri de 
cumpărare, preŃul de cost, stabilit la data livrării. În cazul în care bunurile reprezintă 
active corporale fixe, baza de impozitare se stabileşte conform procedurii stabilite prin 
norme; 
 […] 
 
 ART. 145 
 Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
 (1) Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităŃii taxei. 
 […] 
 
 ART. 146 
 CondiŃii de exercitare a dreptului de deducere 
 (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă 
trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: 
 a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori 
urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în 
beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deŃină o factură emisă în 
conformitate cu prevederile art. 155; 
 […] 
 
 ART. 155 
 Facturarea 
 (5) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaŃii: 
 a) numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura 
în mod unic; 

    b) data emiterii facturii; 
    c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui 

avans, în măsura în care această dată diferă de data emiterii facturii; 
    d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, 

după caz, codul de identificare fiscală, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România 

şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi 
codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform  art. 153, ale reprezentantului fiscal; 

    f) denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi 
codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală ale 
beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă sau o persoană juridică 
neimpozabilă; 

    g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a 
desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de 
înregistrare prevăzut la  art. 153 ale reprezentantului fiscal; 

    h) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, 
precum şi particularităŃile prevăzute la art. 1251 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul 
livrării intracomunitare de mijloace de transport noi; 
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    i) baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor sau, după caz, avansurile 
facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaŃiune netaxabilă, preŃul unitar, exclusiv 
taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preŃ; 

    j) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în 
funcŃie de cotele taxei; 

    k) în cazul în care nu se datorează taxa, trimiterea la dispoziŃiile aplicabile din 
prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice altă menŃiune din care să rezulte că 
livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii 
de taxare inversă; 

    l) în cazul în care se aplică regimul special pentru agenŃiile de turism, trimiterea 
la art. 1521, la art. 306 din Directiva 112 sau orice altă referinŃă care să indice faptul că 
a fost aplicat regimul special; 

    m) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, 
opere de artă, obiecte de colecŃie şi antichităŃi, trimiterea la art. 1522, la art. 313, 326 
ori 333 din Directiva 112 sau orice altă referinŃă care să indice faptul că a fost aplicat 
unul dintre regimurile respective; 

    n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit 
mai multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaŃiune. 
 […] 
 
 Din economia dispoziŃiilor legale mai sus citate, privind încadrarea operaŃiunilor 
în cauză drept impozabile, în raport cu documentele ce constituie dosarul contestaŃiei 
cu privire la susŃinerile părŃilor, este necesar a se reŃine că potrivit prevederilor art. 
126, alin. (1) din Codul fiscal, din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, sunt 
operaŃiuni impozabile în România operaŃiunile care îndeplinesc cumulativ condiŃiile 
stipulate la lit. a) – d), aşa cum au fost citate anterior. 
 OperaŃiunile considerate livrări de bunuri şi prestări de servicii sunt stabilite la 
art. 128 şi art. 129 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Iar potrivit art. 127, alin. (1) si (2) din Codul fiscal, este considerată persoană 
impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent 
de loc, activităŃi cu caracter economic ce cuprind activităŃile producătorilor, 
comercianŃilor sau prestărilor de servicii, inclusiv activităŃile extractive, agricole  şi 
activităŃile profesiilor libere sau asimilate acestora, oricare ar fi scopul sau rezultatul 
acestei activităŃi. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor 
corporale sau necorporale în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate. 
 
 În soluŃia ce urmează a fi luată, este necesar a se lua act şi de dispoziŃiile art. 
128, alin. (5) din Codul fiscal, aşa cum de asemenea este citat, potrivit cu care, orice 
distribuire de bunuri din activele unei persoane im pozabile c ătre asocia Ńi – cazul 
de fa Ńă – sau acŃionarii săi, constituie livrare de bunuri efectuat ă cu plat ă, dacă 
taxa aferent ă bunurilor respective sau p ărŃilor lor componente a fost dedus ă 
total sau par Ńial.  
 
 În această situaŃie, pentru operaŃiunile prevăzute la art. 128, alin. (5), baza de 
impozitare a taxei pe valoarea adăugată este necesar a se determina în conformitate 
cu dispoziŃiile art. 137, alin. (1), lit. c) din Codul fiscal, constituind preŃul de cumpărare 
al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenŃa acestora, preŃul de 
cost stabilit la data livrării; prevedere legală avută în vedere de organele de inspecŃie 
fiscală în momentul stabilirii obligaŃiei fiscale în cauză. 
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 În soluŃia ce urmează a fi dată, organul de revizuire a luat act şi de prevederile 
art. 5, respectiv art. 25 din Legea nr. 36/1991 privind societăŃile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură – publicată în Monitorul Oficial nr. 97/06.05.1991, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cu care: 
 „ART. 5 
 Societatea agricolă este o societate de tip privat, cu capital variabil şi un număr 
nelimitat şi variabil de asociaŃi, avînd ca obiect exploatarea agricolă a pămîntului, 
uneltelor, animalelor şi altor mijloace aduse în societate, precum şi realizarea de 
investiŃii de interes agricol. Exploatarea agricolă poate consta din: organizarea şi 
efectuarea de lucrări agricole şi îmbunătăŃiri funciare, utilizarea de maşini şi instalaŃii, 
aprovizionarea, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole şi neagricole şi alte 
asemenea activităŃi.” 
 
 „ART. 25 
 Calitatea de asociat al unei societăŃi agricole se dobîndeşte prin subscrierea 
actului de constituire sau, după constituire, prin semnarea unei declaraŃii. 
 În declaraŃie trebuie înscrise datele prin care se identifică persoana care o face, 
firma societăŃii, suprafaŃa de teren agricol adusă în folosinŃă, animalele, utilajele, 
precum şi alte bunuri, inclusiv creanŃele, cu care titularii intră în societate, numărul şi 
valoarea părŃilor sociale ce urmează a fi subscrise, suma pe care o varsă în contul 
părŃilor subscrise şi data declaraŃiei.” 
 
 În acest context legislativ, opinia organelor de soluŃionare este aceea că 
societatea agricolă petiŃionară desfăşoară activităŃi economice în sensul art. 127, alin. 
(2) din Codul fiscal, fiind considerată persoană impozabilă în sensul art. 127, alin. (1) 
din Codul fiscal, situaŃie în care produsele acordate asociaŃilor în schimbul terenului 
adus în folosinŃa societăŃii, chiar dacă aceasta a considerat acordarea acestor 
produse o livrare de bunuri fără plată. Potrivit art. 126, alin. (1) coroborat cu art. 127, 
alin. (1) şi (2) si cu art. 128, alin. (5) din Codul fiscal, se consideră livrări de bunuri 
efectuate cu plată, taxa pe valoarea adaugată fiind dedusă total. SituaŃie în care, 
pentru livrările de bunuri prevăzute la art. 128, alin. (5) din Codul fiscal, baza de 
impozitare a taxei pe valoarea adăugată s-a determinat potrivit art. 137, alin. (1), lit. c) 
din Codul fiscal, aşa cum a fost citat anterior. 
 Este de reŃinut şi punctul de vedere similar al DirecŃiei Generale LegislaŃie Cod 
Fiscal din cadrul Ministerul FinanŃelor Publice transmis prin Adresa nr. 
417.483/17.10.2011, precum si al DirecŃiei de legislaŃie în domeniul T.V.A. din cadrul 
Ministerului FinanŃelor Publice transmis prin Adresa nr. 
422.012/422.022/422.055/25.10.2011, în condiŃiile reglementate de: 
 * Ordonanta Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat ă, privind 
Codul de procedur ă fiscal ă – publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 31 iulie 2007 
– cu modificările şi completările ulterioare: 
 Art. 213 
 SoluŃionarea contestaŃiei 
 (2) Organul de soluŃionare competent pentru lămurirea cauzei poate solicita 
punctul de vedere al direcŃiilor de specialitate din minister sau al altor instituŃii şi 
autorităŃi. 
 
 * Ordinul nr. 2.137 din 25 mai 2011  privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală – emis de Ministerul FinanŃelor Publice – AgenŃia NaŃională de Administrare 
Fiscală – publicat în Monitorul Oficial nr. 380 din 31 mai 2011, care dispune: 
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 9. InstrucŃiuni pentru aplicarea art. 213 din Codul de procedură fiscală - 
 SoluŃionarea contestaŃiei 
 9.1. Pentru lămurirea cauzelor, organul de soluŃionare competent poate solicita 
puncte de vedere direcŃiilor de specialitate din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice şi 
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală sau altor instituŃii competente să se 
pronunŃe în cauzele respective. 
 DirecŃiile de specialitate vor transmite punctele de vedere în termen de cel mult 
10 zile de la solicitare. 
 
 Astfel, Ministerul FinanŃelor Publice, prin organele de specialitate mai sus 
precizate, respectiv DirecŃia LegislaŃie Cod Fiscal şi DirecŃia de legislaŃie în domeniul 
T.V.A., opinează: 
 “O societate agricolă desfăşoară activităŃi economice în sensul art. 127, alin. (2) 
din Codul fiscal, fiind considerată persoană impozabilă, în sensul art. 127, alin. (1) din 
Codul fiscal. 
 Repartizarea producŃiei obŃinute de adunarea generală a asociaŃilor (…) în 
schimbul terenului adus în folosinŃa societăŃii, (…) conform art. 126, alin. (1) coroborat 
cu art. 127, alin. (1) si (2) si art. 128, alin. (5) din Codul fiscal, se consideră livrări de 
bunuri efectuate cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părŃilor lor 
componente a fost dedusă total sau parŃial. 
 Pentru livrările de bunuri prevăzute la art. 128, alin. (5) din Codul fiscal, baza 
de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se determină conform art. 137, alin. (1), lit. 
c) din Codul fiscal.” 
 
 Aducerea în susŃinerea cauzei a argumentaŃiei potrivit cu care dispoziŃiile art. 
128, alin. (5) din Codul fiscal, nu sunt aplicabile societăŃii agricole petiŃionare, – 
întrucât aceasta este înfiinŃată în baza Legii nr. 36/1991, situaŃie în care relevant este 
raportul juridic stabilit între părŃi (contractul de societate) – , aceasta situaŃie descrisa 
de petenta excede dispoziŃiei legale mai sus precizate, atâta timp cât respectiva 
prevedere legală nu face această diferenŃiere. 
 
 Cât priveşte trimiterile făcute la art. 21, pct. 4, lit. g) din Codul fiscal, dispoziŃia 
legală respectivă reglementează calculul impozitului pe profit (Cap. 2 – Calculul 
profitului impozabil – Art. 21 Cheltuieli) şi nu al taxei pe valoarea adăugată. 
 
 Organele de soluŃionare a cererii au luat act şi de existenŃa la dosarul 
contestaŃiei a Referatului privind contestaŃia formulată de societatea agricolă 
petiŃionară emis de organele de inspecŃie fiscală, potrivit cu care în motivarea cererii 
sunt invocate precizări care nu sunt edificatoare în cauză, – cu privire la faptul că 
societatea este înfiinŃată şi funcŃionează în baza Legii nr. 36/1991, iar potrivit statutului 
societăŃii pământul rămâne în proprietatea privată a asociaŃilor, situaŃie în care 
produsele distribuite nu reprezintă un schimb de proprietate –, printr-o interpretare 
proprie a aplicabilităŃii dispoziŃiilor art. 128, alin. (5) din Codul fiscal. 
 
 Astfel, chiar şi în situaŃia ipotetică în care argumentele petiŃionarei ar avea 
susŃinere cu privire la neaplicabilitatea dispoziŃiilor art. 128, alin. (5) din Codul fiscal în 
speŃa dedusă judecăŃii – , documentele la care se face trimitere, respectiv Statutul 
societăŃii, nu pot modifica dispoziŃiile specifice prevăzute la pct. 44, alin. (1) al art. 298 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 
 ART. 298 

(1) La data intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se abrogă: 
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(…) 
 44. Orice alte dispoziŃii contrare prezentului cod. 
  
 Întrucât speŃa dedusă judecăŃii se plasează temporal în intervalul anilor 2010 – 
2011, aplicabile sunt prevederile art. 128, alin. (5) al Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, aşa cum au fost modificate de pct. 88 al Legii nr. 343 din 17 iulie 2006, astfel 
încât societatea agricolă petiŃionară, în calitatea sa de persoană impozabilă, a 
distribuit către asociaŃii săi bunuri din activele sale de natura produselor agricole, în 
schimbul terenului agricol dat în folosinŃă, activitate care este asimilată unei livrări de 
bunuri cu plată, în condiŃiile în care aceasta a dedus taxa pe valoarea adăugată 
aferentă producerii acestora. 
 
 Aşa fiind, argumentele de fapt şi de drept prezentate în susŃinerea contestaŃiei, 
analizate în limitele sesizării, potrivit dispoziŃiilor legale în materie, nefiind de natură să 
modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat, conduce la concluzia 
implicită a menŃinerii celor stabilite prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. F – TR …../…..2012, emisă de 
Activitatea de InspecŃie Fiscală Teleorman, în cazul taxei pe valoarea adăugată 
respinsă la rambursare în cuantumul contestat de ….. lei. 
 

Referitor la trimiterea contestatoarei la unele dintre soluŃiile adoptate în speŃe 
silmilare, respectiv Deciziile civile nr. …../2006, …../2007 şi respectiv …../2008 ale 
CurŃii de Apel Bucureşti, este de reŃinut că aceste soluŃii sunt aplicabile numai speŃelor 
în cauză, întru-cât fiecare speŃa se soluŃionează în funcŃie de actele administrate în 
dosarul cauzei de la data respectivă; organele de soluŃionare reŃinând faptul că până 
la data prezentei, în aceeaşi speŃă au fost adoptate şi soluŃii favorabile D.G.F.P. 
Teleorman, respectiv prin Decizii civile  ale CurŃii de Apel Bucureşti, în Dosarele nr. 
…../…../2008, privind pe S.C. ….. S.R.L. – com. ….. (Decizia civila nr. …../…..2009) şi 
nr. …../…../2009 privind pe S.C. ….. S.R.L. – com. ….., jud. Teleorman. 
 
  Având în vedere argumentele prezentate, urmeaz ă să fie respins ă ca 
neîntemeiat ă contesta Ńia formulat ă de SOCIETATEA AGRICOL Ă ….. SAG, pentru 
suma de ….. lei reprezentând tax ă pe valoarea adaugat ă respins ă la rambursare, 
menŃinându-se constatările organelor de inspecŃie fiscală. 
 

2. În ceea ce prive şte accesoriile în sum ă de ….. lei aferente debitului de 
….. lei reprezentând tax ă pe valoarea adaugat ă inclus în suma total ă de ….. lei.  
 
 Cauza supus ă solu Ńionării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 
jude Ńului Teleorman, este de a stabili dac ă peti Ńionara datoreaz ă accesoriile în 
cauză, în condi Ńiile în care nu a achitat la termen debitul repreze ntând tax ă pe 
valoarea adaugat ă.  
 

În fapt , organele de revizuire reŃin că stabilirea acestora în sarcina petentei 
reprezintă măsură accesorie în raport cu debitul.  

Întrucât în sarcina petiŃionarei a fost reŃinut ca fiind datorat debitul de natura 
taxei pe valoarea adaugată, acesta datorează şi majorările de întârziere, calculate de 
inspectorii fiscali. 

Principiul de drept accesorim sequitur principale  îşi găseşte de asemena 
aplicabilitatea în speŃa de faŃă. 
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 În drept,  sunt aplicabile următoarele dispoziŃii legale: 
 * O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare; 
 […] 
 ART. 119 
 DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de 
plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere. 
 […] 
 
 ART. 120 
 Dobânzi 
 (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv. 
 […] 
 (7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, şi 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
 […] 
  
 Începând cu data de 01.07.2010, potrivit O.U.G. nr. 39/2010, pentru 
modificarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, sunt aplicabile 
prevederile art. 120, alin. (7), potrivit cărora: 
 […] 
 Art. 120 
 Dobânzi 
 (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere şi 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
 […] 
 
 Începând cu data de 01.10.2010, potrivit O.U.G. nr. 88/2010 pentru modificarea 
şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, sunt aplicabile 
prevederile art. 120, alin. (7), potrivit cărora: 
 […] 
 Art. 120 
 Dobânzi 
 […] 
 (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
 […] 
 
 În conformitate cu prevederile art. 1201 (introdus de O.U.G. nr. 39/2010 care 
modifică O.G. nr. 92/2003), cu aplicabilitate începând din 01.07.2010: 
 [...] 
     ART. 120^1 
     PenalităŃi de întârziere 
     (1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o penalitate de 
întârziere datorată pentru neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale principale. 
     (2) Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel: 
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     a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenŃă, nu se 
datorează şi nu se calculează penalităŃi de întârziere pentru obligaŃiile fiscale 
principale stinse; 
     b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităŃii de 
întârziere este de 5% din obligaŃiile fiscale principale stinse; 
     c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităŃii de întârziere 
este de 15% din obligaŃiile fiscale principale rămase nestinse. 
     (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaŃia de plată a dobânzilor. 
   [...] 
 

Luând în considerare şi analizând actele existente la dosarul cauzei depuse de 
organele de inspecŃie fiscală şi petentă, organele de soluŃionare reŃin că acest capăt 
de cerere respectiv suma în cuantum total de ….. lei, reprezentând  accesorii 
aferente unui debit în sum ă de ….. lei – T.V.A.  urmeaz ă a fi respins ca 
neîntemeiat.   

 
                                                         * 

*       * 
 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare 
Fiscală, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 36/1991 privind societăŃile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului 
Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2.137 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
directorul executiv al D.G.F.P. Teleorman 

 
 

D  E  C  I  D  E : 
 
 

Art. 1. Respingerea contesta Ńiei  formulată de SOCIETATEA AGRICOLĂ ….. 
SAG cu sediul social în com. ….., jud. Teleorman ca neîntemeiat ă pentru suma în 
cuantum total de ….. lei , reprezentând taxă pe valoarea adaugată respinsa la 
rambursare. 

 
Art. 2. Respingerea contesta Ńiei  formulată de SOCIETATEA AGRICOLĂ ….. 

SAG cu sediul social în com. ….., jud. Teleorman ca neîntemeiat ă pentru suma în 
cuantum total de ….. lei , reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea adaugată 
în sumă de ….. lei respinsă ca neîntemeiată. 

 
Art. 3.  Prezenta decizie a fost redactată în 5 (cinci) exemplare toate cu valoare 

de original comunicate celor interesaŃi.  
  
 Art. 4.  Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa judecătorească de 
contencios administrativ în termen de 6 luni de la data comunicării. 
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Art. 5. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei decizii. 
 
 
 

                                                                   …..,                                           
 
 Director Executiv  
 
 
 
 
 
 
                      


