
            

DECIZIA NR. 1218/2011
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita  sub nr. ...
formulata de S.C. ... S.R.L. din Targoviste

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa a fost sesizată 
asupra  contestatiei  nr.  ...  formulata  de  S.C.  ...  S.R.L.  cu  sediul  in 
Targoviste,  ...  jud.  Dambovita,  inmatriculata  la  O.R.C.  sub  nr.  J..., 
avand codul unic de inregistrare RO ... reprezentata conventional prin 
SCP ...

Petenta  contesta  Decizia  de  impunere  nr.  ...  Raportul  de 
inspectiei  fiscala din ...  si  Decizia de instituire de masuri  asiguratorii 
nr. ... emise de D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de Inspectie Fiscala. 
Suma totala contestata este de ... lei reprezentand:
    - ... lei – taxa pe valoarea adaugata respinsa la rambursare;
   - ....lei – taxa pe valoarea adaugata suplimentara ramasa de plata;
    -   ... lei – accesorii aferente TVA.

Contestatia  are  aplicata  semnatura  si  stampila  imputernicitului 
conventional,  la  dosarul  cauzei  existand  imputernicirea  avocatiala  in 
original, si a fost depusa in termenul legal de depunere asa cum prevad 
art. 206 si art.  207 din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intrucat sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205, art. 207 si 
art. 209 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita 
este investita sa se pronunte asupra contestatiei formulate de S.C. ... 
S.R.L. 

I. S.C. ... S.R.L. contesta decizia de impunere nr....
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In urma controlului efectuat la ... inspectorii din cadrul D.G.F.P. 
Dambovita au intocmit RIF care a fost comunicat in data de ...

Organele de inspectie fiscala au calificat gresit pozitia societatii 
pe piata en gros de energie electrica, societatea nefiind intermediar pe 
aceasta piata, ci titular de licenta emis de ANRE si a fost inregistrat in 
calitate de parte responsabila cu echilibrarea.

Dezechilibrele  pe  piata  de  energie  electrica  sunt  create  in 
principal de consumatorii finali, al caror consum nu poate fi controlat si 
de catre OPCOM datorita fluctuatiilor bursiere inregistrate.

Chiar daca suma inscrisa in facturile de export nu este detaliata 
pe elemente de pret componente, facturile emise contin pe langa pretul 
de  achizitie  :  taxa  de  sistem,  taxa  OPCOM,  tarif  extractie,  alocare 
capacitate si profit, conform art. 6 din Contract.

In mod eronat organele de inspectie au considerat ca costurile si 
cheltuielile  aferente  furnizarii  energiei  electrice  nu  au  fost  facturate 
catre OET Bulgaria.

Sunt lipsite de relevanta în analiza cererii de rambursare de TVA 
schimbarea  structurii  actionariatului,  numirea  sau  revocarea  unor 
persoane de conducere.

Nu  sunt  îndeplinite  conditiile  prevazute  de  art.  129  alin.  2  din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala pentru instituirea 
masurii asiguratorii.

Fata  de  cele  de  mai  sus  precizate  petenta  solicita  anularea 
Deciziei de impunere nr....
 

II.  Prin Decizia  de  impunere  nr.  ...  emisa  de  Activitatea  de 
Inspectie Fiscala din cadrul D.G.F.P. Dambovita s-a stabilit in sarcina 
S.C.  ...  S.R.L.  suma totala de ...  lei,  compusa din taxa pe valoarea 
adaugata  respinsa  la  rambursare  in  suma de...lei,  taxa  pe  valoarea 
adaugata  stabilita  suplimentar  ramasa de plata  in  suma de ...  lei  si 
accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata in suma de ... lei.

Prin  adresa  nr....  Directia  Generala  a  Finantelor  Publice 
Dambovita – Activitatea de Inspectie Fiscala, a transmis Parchetului de 
pe langa Tribunalul Judetean Dambovita Procesul Verbal nr. ... incheiat 
la  S.C.  ...  S.R.L.  in  vederea  constatarii  existentei  sau  inexistentei 
elementelor  constitutive  ale  infractiunilor  prevazute  de  Legea  nr. 
241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

III. Avand  in  vedere  sustinerile  contestatoarei,  documentele 
existente la dosarul cauzei, constatarile organelor de inspectie fiscala si  
actele normative invocate de contestatoare si de organele de inspectie 
fiscala, s-au retinut urmatoarele:
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1.  Referitor  la  TVA  stabilita  suplimentar  in  suma  de  ...  lei  si 
accesoriile aferente TVA in suma de ... lei.

Cauza  supusa  solutionarii  este  daca  Directia  Generala  a 
Finantelor Publice Dambovita se poate pronunta pe fondul cauzei, 
pentru suma contestata de ...  lei, compusa din taxa pe valoarea 
adaugata in suma de ... lei si accesorii aferente taxei pe valoarea 
adaugata in suma de ...  lei, in conditiile in care au fost sesizate 
organele de urmarire penala.

In  fapt,  inspectia  fiscala  partiala  la  S.C.  ...S.R.L.  a  cuprins 
perioada ...  in  ceea pe priveste modul  de evidentiere si  declarare a 
taxei pe valoarea adaugata.

Organele de inspectie fiscala au intocmit  Raportul  de inspectie 
fiscala nr. ...  in baza caruia a fost emisa Decizia de impunere nr. ..., 
decizie prin care s-a calculat  taxa pe valoarea adaugata respinsa la 
rambursare  in  suma  de...lei,  taxa  pe  valoarea  adaugata  stabilita 
suplimentar de plata in suma de ...  lei  si  accesorii  aferente taxei pe 
valoarea adaugata in suma de ... lei.

Se  retine,  ca  din  totalul  de  ...  lei  reprezentand  TVA  si  ...  lei 
reprezentand  accesorii  aferente  TVA,  suma  de  TVA  de  ...lei  cu 
accesorii in suma de ... lei nu a fost cuprinsa in Procesul Verbal nr. ....

Prin  adresa  nr.  ...  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  din  cadrul 
Directiei Generale a Finantelor Publice Dambovita a transmis Procesul 
Verbal nr. ... care Parchetul de pe langa Tribunalul Judetean Dambovita 
in  vederea  constatarii  existentei  sau  inexistentei  elementelor 
constitutive ale infractiunilor prevazute de Legea nr. 241/2005 pentru 
prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

Avand  in  vedere  ca  intre  determinarea  obligatiei  bugetare  si 
stabilirea  caracterului  infractional  exista  o  legatura  de  cauzalitate, 
solutionarea  pe  fond  a  cauzei  urmeaza  a  se  suspenda  pana  la 
rezolvarea laturii penale.

In drept, art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de  procedura  fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare prevede:

“Suspendarea  procedurii  de  solutionare  a  contestatiei  pe  cale 
administrativa

(1)  Organul  de  solutionare  competent  poate  suspenda,  prin 
decizie motivata, solutionarea cauzei atunci când:

a)  organul  care  a  efectuat  activitatea  de  control  a  sesizat  
organele  în  drept  cu  privire  la  existena  indiciilor  savârsirii  unei 
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infractiuni  a  carei  constatare  ar  avea o  înrâurire  hotarâtoare  asupra  
soluiei ce urmeaza sa fie data în procedura administrativa;[...]

Prioritatea de solutionare in speta o au organele penale care se 
vor pronunta asupra caracterului infractional al faptei, potrivit principiului 
de drept “penalul tine in loc civilul“.

Avand in  vedere cele  mai  sus precizate,  se  retine ca pana la 
pronuntarea unei solutii definitive pe latura penala, Directia Generala a 
Finantelor Publice Dambovita nu se poate investi  cu solutionarea pe 
fond a cauzei, motiv pentru care se va suspenda solutionarea cauzei 
civile pentru suma contestata de ...  lei, reprezentand taxa pe valoarea 
adaugata suplimentara cu accesoriile aferente.

Majorarile si penalitatile de intarziere aferente taxei pe valoarea 
adaugata calculate prin decizia de impunere nr. ... emisa de Activitatea 
de Inspectie Fiscala din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice 
Dambovita, reprezinta masuri accesorii in raport cu debitul. Deoarece 
pentru debitul de natura taxei pe valoarea adaugata in suma de ...lei, 
stabilit  in  sarcina  petentei,  contestatia  urmeaza  a  fi  suspendata  si 
pentru capatul de cerere reprezentand accesorii in suma totala de ... lei 
aferente acestui debit contestatia va fi suspendata, conform principiului 
de drept “accesorium sequitur principalem”.

2.  Referitor  la  TVA  stabilita  suplimentar  in  suma  de  ...  lei  si 
accesoriile aferente TVA in suma de... lei.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  este 
investita sa analizeze daca suma contestata de ... lei compusa din 
taxa  pe  valoarea  adaugata  suplimentara  in  suma  de  ...  lei,  cu 
accesorii aferente TVA suplimentar in suma de ... lei, este corect 
determinata.

In fapt, S.C.... S.R.L. a fost verificat de organele de inspectie ale 
Activitatii de Inspectie Fiscala Dambovita pentru perioada ..., in ceea ce 
priveste taxa pe valoarea adaugata.

Organele de inspectie fiscala nu au acceptat la deducere taxa pe 
valoarea adaugata  aferenta  achizitiilor  de materiale,  mobila,  lenjerie, 
etc.  si  prestarilor  de  servicii  cu  reparatiile  auto,  in  suma  de  ...  lei, 
intrucat  au fost  incalcate prevederile  art.  145 alin.  (2)  din Legea nr. 
571/2003,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  care 
stipuleaza ca  “(2)  Orice persoana impozabila  are dreptul  sa deduca 
taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul  
urmatoarelor operatiuni: a) operatiuni taxabile;”. 
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Organele de inspectie fiscala au constatat ca societatea a dedus 
TVA pentru bunuri achizitionate si servicii prestate care nu au legatura 
cu obiectul de activitate, respectiv “Comercializarea energiei electrice”. 
De asemenea in contestatie petenta nu argumenteaza taxa in suma 
de ... lei neacceptata la deducere de organele de inspectie fiscala.

Se retine, ca pentru a beneficia de dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea  adaugata  aferenta  achizitiilor  de  bunuri  si  servicii,  orice 
persoana  impozabila  inregistrata  ca  platitor  de  taxa  pe  valoarea 
adaugata trebuie sa faca dovada ca acestea sunt destinate utilizarii in 
folosul operatiunilor taxabile.
 Prin adresa de completare a referatul cu propuneri de solutionare 
nr. ...1, organele de inspectie fiscala au defalcat din totalul accesoriilor 
contestate de ... lei suma de ....lei reprezentand majorari de intarziere si 
suma de ... lei reprezentand penalitati de intarziere, aferente taxei pe 
valoarea adaugata in suma de ... lei.

Avand in vedere cele retinute mai sus, urmeaza a se respinge 
partial contestatia formulata pentru taxa pe valoarea adaugata in suma 
de ...lei. 

Majorarile si penalitatile de intarziere aferente taxei pe valoarea 
adaugata calculate prin decizia de impunere nr. ... emisa de Activitatea 
de Inspectie Fiscala din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice 
Dambovita, reprezinta masuri accesorii in raport cu debitul. Deoarece 
pentru debitul de natura taxei pe valoarea adaugata in suma de ... lei, 
stabilit in sarcina petentei, contestatia urmeaza a fi respinsa si pentru 
capatul  de  cerere  reprezentand  accesorii  in  suma  totala  de  ...  lei 
contestatia  va  fi  respinsa,  conform principiului  de  drept  “accesorium 
sequitur principalem”.

In  drept, cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole:

Art.  145  alin.  (2)  din  Legea  nr.  571/2003,  republicata,  cu 
modificarile si  completarile ulterioare, stipuleaza:  “(2) Orice persoana 
impozabila  are  dreptul  sa  deduca  taxa  aferenta  achizitiilor,  daca 
acestea sunt  destinate  utilizarii  in  folosul  urmatoarelor  operatiuni:  a) 
operatiuni taxabile;”.

Art.  119  din  O.G.  nr.  92/2003,  republicata,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare, stipuleaza:

“Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a  

obligaţiilor  de  plată,  se  datorează  după  acest  termen  dobânzi  şi  
penalităţi de întârziere.”

www.mfinante.ro
5/9

C.C./decizii/01.11.2011



3. In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la Raportul 
de  inspectie  fiscala  nr.... Directia  Generala  a  Finantelor  Publice 
Dambovita a fost investita sa se pronunte daca poate fi analizata 
pe  fond  cauza  in  situatia  in  care  acesta  nu  constituie  titlu  de 
creanta, respectiv act administrativ fiscal susceptibil a fi contestat.

In  fapt, S.C....  S.R.L. prin  contestatia  inregistrata  la  D.G.F.P. 
Dambovita contesta si Raportul de inspectie fiscala nr.  ...

Se retine faptul ca in conformitate cu prevederile art. 109 din O.G. 
nr.  92/2003  republicata,  rezultatele  inspectiei  fiscale  consemnate  in 
Raportul de inspectie fiscala nr. ..., au stat la baza emiterii Deciziei de 
impunere nr....., ce produce efecte juridice de drept fiscal.

Astfel, titlu de creanta fiscala si act administrativ fiscal susceptibil 
a fi contestat este numai decizia de impunere deoarece numai aceasta 
creaza  o  situatie  juridica  noua  prin  stabilirea  obligatiilor  fiscale  in 
sarcina societatii contestatoare. De altfel, in art. 206 alin. (2) din O.G. 
nr.  92/2003, republicata,  cu modificarile si  completarile ulterioare,  se 
prevede cu claritate faptul ca obiectul contestatiei il pot constitui numai 
sumele  si  masurile  stabilite  intr-un  titlu  de  creanta  sau  intr-un  act 
administrativ fiscal.

Raportul  de inspectie fiscala nu creaza prin el  insusi  o situatie 
juridica  noua,  el  fiind  supus  avizarii  sefului  de  serviciu  si  aprobarii 
conducatorului organului de inspectie fiscala si stand la baza emiterii 
deciziei  de  impunere.  Sumele  inscrise  in  raport  reprezinta  doar 
constatari  ale  organului  de  inspectie,  care  nu  se  pot  concretiza  in 
obligatii de plata opozabile contribuabilului si susceptibile a fi supuse 
executarii  silite  in  caz  de  neplata  in  conditiile  in  care  legiuitorul  a 
prevazut  in  mod expres  faptul  ca  numai  decizia  de  impunere poate 
constitui titlu de creanta in materie fiscala.  

Avand in vedere cele de mai sus, pentru acest capat de cerere 
contestatia urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila.

In drept, art. 85 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevede:

“(1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului  
general consolidat se stabilesc astfel:

a) prin declaratie fiscala, în conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin.  
(4);

b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri.”
Art.  109  din  O.G.  nr.  92/2003,  republicata,  cu  modificarile  si 

completarile ulterioare, precum si pct. 106.1, 106.2, 106.3 si 107.1 din 
H.G. nr. 1050/2004 stipuleaza urmatoarele:
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art. 109 - “Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale
(1)  Rezultatul  inspectiei  fiscale  va  fi  consemnat  într-un  raport  

scris,  în  care  se  vor  prezenta  constatarile  inspectiei  din  punct  de 
vedere faptic si legal.

(2)  La  finalizarea  inspectiei  fiscale,  raportul  întocmit  va  sta  la  
baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferente în plus 
sau în minus, dupa caz, fata de creanta fiscala existenta la momentul  
începerii  inspectiei  fiscale. În cazul  în care baza de impunere nu se 
modifica, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea 
bazei de impunere.

(3) Deciziile prevazute la alin. (2) se comunica în termen de 7 zile  
de la data finalizarii raportului de inspectie fiscala.”

106.1 -  Rezultatul  inspectiei  fiscale  generale sau partiale  va fi  
consemnat într-un raport de inspectie fiscala.

106.2  -  La  raportul  privind  rezultatele  inspectiei  fiscale  se  vor 
anexa, ori de câte ori este cazul, actele privind constatarile preliminare,  
cum sunt  procesele-verbale încheiate inclusiv  cu ocazia  controalelor 
inopinate si/sau încrucisate si orice alte acte.

106.3  -  Raportul  de  inspectie  fiscala  se  semneaza  de  catre  
organele de inspectie fiscala,  se verifica si  se avizeaza  de seful  de 
serviciu. Dupa aprobarea raportului de catre conducatorul organului de 
inspectie  fiscala,  se  va emite decizia  de impunere de catre organul  
fiscal competent teritorial.

107.1  -  Titlul  de  creanta  este  actul  prin  care,  potrivit  legii,  se 
stabileste  si  se  individualizeaza  obligatia  de  plata  privind  creantele  
fiscale,  întocmit  de  organele  competente  sau  de  alte  persoane 
îndreptatite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a) decizia  de impunere emisa de organele competente, potrivit  
legii;[...]”

Art. 206 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, precizeaza:

“(2) Obiectul contestatiei  îl  constituie numai sumele si  masurile 
stabilite si  înscrise de organul  fiscal  în titlul  de creanta sau în actul  
administrativ fiscal atacat, cu exceptia contestatiei împotriva refuzului  
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.”

4. In ceea ce priveste capatul  de cerere privind Decizia de 
masuri  asiguratorii  nr.  ...  cauza  supusa  solutionarii  este  daca 
Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  se  poate 
pronunta asupra cauzei in conditiile in care contestatiile formulate 
impotriva actelor prin care se dispun masuri asiguratorii nu se afla 
in competenta sa materiala de solutionare.
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In fapt, prin Decizia de instituire a masurilor  asiguratorii  nr.  ... 
emisa  de  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  din  cadrul  D.G.F.P. 
Dambovita s-au dipus masuri asiguratorii asupra conturilor bancare si a 
sumelor datorate debitorului de terte persoane.

In drept, sunt aplicabile dispozitiile art. 129 alin. (11) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care prevad 
ca: “(11) Împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire  
măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate  
cu prevederile art. 172.” coroborat cu art. 172 alin. (4): “Contestaţia se 
introduce  la  instanţa  judecătorească  competentă  şi  se  judecă  în 
procedură de urgenţă.”

Organul  de  solutionare  a  contestatiei  in  conformitate  cu 
prevederile pct. 9.9 din Ordinul nr. 2137/2011, pentru acest capat de 
cerere  a  inaintat  contestatia  organului  competent,  respectiv, 
Judecatoria Targoviste cat si Biroului Juridic din cadrul AFP Targoviste.

Pentru considerentele mai sus aratate si in conformitate cu   art. 
85 alin. (1), art. 109, art. 129 alin. (11), art. 172 alin. (4) si art. 206 alin. 
(2)din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, 
pct. 106.1, 106.2, 106.3 si 107.1 din H.G. nr. 1050/2004,   pct. 9.9 din 
Ordinul nr. 2137/2011, coroborate cu art. 70, art. 214 alin. (1) lit. a) si 
alin.  (3),  art.  216 privind Codul  de procedura fiscala,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare se:

DECIDE 

1. Suspendarea solutionarii contestatiei nr.... formulata de S.C. ... 
S.R.L. impotriva Deciziei de impunere nr. ... pentru suma contestata de 
... lei, compusa din taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar in 
suma de ... lei si accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata in suma 
de ... lei.

Urmeaza ca Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita sa 
se investeasca pe latura civila a cauzei dupa pronuntarea definitiva si 
irevocabila pe latura penala. 

Transmiterea dosarului cauzei organului fiscal emitente al actului 
administrativ  fiscal  contestat,  urmand  ca  la  incetarea  definitiva  si 
irevocabila  a motivului  care a determinat  suspendarea acesta sa fie 
inaintat organului competent, pentru solutionarea cauzei.

2. Respingerea partiala a contestatiei nr. ... formulata de S.C. ... 
S.R.L.  impotriva Deciziei  de impunere nr.  ...  pentru suma contestata 
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de ... lei, compusa din taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar 
in suma de ... lei si accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata in 
suma de ... lei, reprezentand majorari de intarziere in suma de ... lei si 
penalitati de intarziere in suma de ...lei.

3. Respingerea ca inadmisibila a contestatiei formulata de S.C. ... 
S.R.L.  din  Targoviste  pentru  capatul  de  cerere  privind  Raportul  de 
inspectie fiscala nr. ... emis de Directia Generala a Finantelor Publice 
Dambovita – Activitatea de Inspectie Fiscala.

4. In  ceea  ce  priveste  capatul  de  cerere  privind  decizia  de 
instituire  a  masurilor  asiguratorii,  Compartimentul  Solutionare 
Contestatii  din cadrul  D.G.F.P.  Dambovita isi  declina competenta de 
solutionare, competenta revenind instantelor judecatoresti.

5. In conformitate cu prevederile art. 218 din O.G. nr. 92/2003, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 11 alin. 
(1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ,  prezenta 
decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data primirii, la 
instanta de contencios administrativ competenta din cadrul Tribunalului 
Dambovita.

                 ..
      Director Executiv, 

www.mfinante.ro
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