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DECIZIA nr.37/28.05.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 

 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei 

Generale a Finan�elor Publice Constan�a a fost sesizat de S.A.I.F. 
- A.F.P. Constan�a, prin adresa nr…………/29.04.2008, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a sub 
nr…………/30.04.2008, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constan�a, Bd…………… nr……, bl……, 
ap……, CIF RO ………………. 

 
Obiectul contesta�iei îl constituie m�sura dispus� prin 

Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr…………/09.04.2008, constând 
în TVA respins� la rambursare în sum� …………… lei, �i accesoriile 
aferente în sum� de …………… lei, obliga�ii rezultate urmare celor 
constatate în Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
09.04.2008, acte încheiate de inspectori fiscali din cadrul 
S.A.I.F. - A.F.P. Constan�a. 

Contesta�ia este semnat� de c�tre reprezentantul legal al 
societ��ii respectiv administratorul societ��ii în persoana d.lui 
S………… M…………, fiind îndeplinite astfel dispozi�iile art.206 lit.e) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat 
�i a fost depus� în termenul prevazut la art.207(1) din acela�i 
act normativ. 

Astfel, actele atacate au fost comunicate petentei cu adresa 
nr…………/11.04.2008 prin po�t�, iar contesta�ia formulat� de petent� 
a fost înregistrat� la organul fiscal competent sub nr………… în data 
de 29.04.2008. 

 
Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 

condi�ii de procedur� prevazute la art.208 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� republicat, Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i 
s� pronun�e solu�ia legal�. 
 
 I. Prin cererea nr…………/23.04.2008, înregistrat� la S.A.I.F. - 
A.F.P. Constan�a sub nr…………/24.04.2008, S.C. CONSTANTA S.R.L. 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor  
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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contest� Decizia de impunere nr…………/09.04.2008 privind obliga�iile 
suplimentare de plat� în sum� total� de …………… lei constând în TVA 
în sum� de …………… lei �i accesorii aferente în sum� de …………… lei, 
urmare constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
09.04.2008, acte administrative fiscale întocmite de inspectorii 
fiscal din cadrul S.A.I.F. - A.F.P. Constan�a. 
  
 În sus�inerea cauzei petenta arat� c� : 
 a) În primul rând, motivele de fapt pe care se întemeiaz� 
contesta�ia se refer� la faptul c�, petenta nu este de acord cu 
interpretarea dat� de c�tre inspectorii fiscali cu privire la 
respectarea termenilor contractuali stabili�i, de c�tre p�r�i 
respectiv,  S.C. CONSTANTA S.R.L. �i S.C. T…………… S.R.L., în 
Contractul de închiriere nr...../09.10.2006. Astfel, la data de 
02.11.2006, petenta a emis FF nr...... în valoare total� de 
....... lei, reprezentând « contravaloare exploatare remorcher 
E....... pe luna noiembrie », scadent� în 5 zile calendaristice de 
la primirea facturii, conform prevederilor art.9 din contract. 
Petenta arat� c� factura în cauz� s-a emis în baza decontului 
nr..... �i se refer� la dou� prest�ri de servicii, respectiv 
livrare ulei motor �i chirie aferent� lunii nov.2006, ce trebuiau 
pl�tite în avans de c�tre S.C. T........ S.R.L.. 
 În contesta�ie petenta sus�ine c� stornarea facturii de mai 
sus s-a f�cut prin FF nr....../30.11.2006, reprezentând 
« contravaloare ulei motor hidraulic » �i prin FF 
nr....../12.01.2007, reprezentând « contravaloare contract 
neperformat ». Motivul pentru care petenta a procedat la emiterea 
FF nr....../30.11.2006 prin care s-a stornat par�ial FF nr......, 
îl constituie faptul c�, pân� la data de 01.12.2006, nava nu a 
fost deplasat� din dana de sta�ionare �i ca atare uleiul nu a fost 
folosit de c�tre locator �i prin urmare nu i se putea imputa 
contravaloarea acestuia.  
 Referitor la FF nr....../12.01.2007 de stornare par�ial� a FF 
nr....../02.11.2006 reprezentând « diferen�� contravaloare 
contract neperformat », petenta sus�ine c� opera�iunea s-a f�cut 
cu respectarea dispozi�iilor art.138, lit.b), din Codul fiscal 
modificat prin L.G. nr.343/2006, �i c� la data respectiv� începuse 
procedura de radiere a transcrierii Contractului de închiriere 
nr...../09.10.2006 din Registrul Matricol al C�pit�niei Zonale 
Constan�a. 
 Petenta men�ioneaz� c�, în perioada contractual� împing�torul 
E........ nu s-a deplasat de la dana de sta�ionare, nefiind 
folosit de S.C. T........ S.R.L.. 
  
 În al doilea rând,  petenta remarc� faptul c� în redactarea 
Deciziei de impunere nr...../09.04.2008 la pct.2.2.2., organul de 
inspec�ie fiscal� în mod eronat a men�ionat suma ca fiind ...... 
lei în loc de ....... lei, iar pe de alt� parte în Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 09.04.2008, referitor la FF 
nr....../12.01.2008, s-a scris în mod eronat obiectul storn�rii 
denumindu-l, « c/v diferen�� contract neperformant » în loc de, 
« c/v diferen�� contract neperformat », adic� neconsumat, ceea ce 
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reprezint� de fapt tocmai temeiul în baza c�ruia s-a emis factura 
de storno. 
 Concluzionând în baza celor mai sus sus�inute, petenta  
consider� ca fiind neîntemeiat din punct de vedere legal motivul 
de fapt invocat de c�tre organul de inspec�ie fiscal� cu privire 
la stornarea eronat� a TVA colectat�. 
  
 b)Petenta sus�ine c� pe durata desf�sur�rii activit��ii a 
respectat întocmai calendarul depunerii declara�iilor de TVA �i 
�i-a îndeplinit toate obliga�iile fiscale privind colectarea �i 
virarea la termen a TVA. În spe��, TVA în sum� de ...... lei 
aferent� FF nr....../02.11.2006 a fost colectat� integral �i se 
afl� eviden�iat� în decontul de TVA al lunii nov.2006. Totodat�, 
în Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 09.04.2008, organul 
de inspec�ie constat� corectitudinea complet�rii �i depunerii 
deconturilor de TVA, precum �i a vir�rii obliga�iilor de plat� 
aferente. 
 În sensul celor men�ionate mai sus, petenta consider� c� 
m�sura dispus� de c�tre organul de control cu privire la 
respingerea la rambursare a TVA în sum� de ...... lei, precum �i 
cu privire la obliga�iile accesorii aferente în sum� de ...... 
lei, ca fiind nefondate întrucât au fost impuse dou� sanc�iuni 
pentru aceea�i pretins� eroare.   
 În drept, pentru FF nr....../30.11.2006 petenta î�i 
întemeiez� contesta�ia pe dispozi�iile legii nr.571/2003 cu 
complet�rile �i modific�rile ulterioare �i ale H.G. nr.44/2004 
privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal în 
vigoare pân� la data de 31.12.2006, iar pentru FF 
nr....../12.01.2007 pe dispozi�iile L.G. nr.343/2006 privind 
completarea �i modificarea Codului fiscal �i ale normelor de 
aplicare modificate prin H.G. nr.1861/2006, aplicabile începând cu 
01.01.2007. Astfel, FF nr....../30.11.2006 a fost întocmit� în 
baza art.138 lit.a) din L.G. nr.571/2003, cu respectarea 
dispozi�iilor art.160 din lege în sensul c�, aceasta a fost 
transmis� beneficiarului �i a fost completat� rubrica aferent� 
semn�turii de primire, obliga�ie prev�zut� de Codul fiscal în 
vigoare la acea dat�. Dispozi�iile legale de mai sus nu prev�d 
obligativitatea transmiterii numai prin po�t� cu confirmare de 
primire a facturii de c�tre beneficiar sau a �tampil�rii facturii 
de c�tre cump�r�tor în dreptul semn�turii de primire, a�a cum 
organul fiscal a sus�inut eronat în timpul controlului, f�r� îns� 
s� furnizeze �i baza legal�. 
 În ceea ce prive�te FF nr....../12.01.2007, petenta sus�ine 
c� aceasta a fost întocmit� în baza art.138 lit.b) din Codul 
fiscal modificat, valabil începând cu data de 01.01.2007, dat� de 
la care nu mai exista obligativitatea ca facturile s� poarte 
semn�tura de primire de c�tre cump�r�tor �i, în acela�i timp, nici 
obligativitatea de a fi aplicat� �tampila de c�tre beneficiar, a�a 
cum eronat au sus�inut organele de control. 
 Referitor la temeiul de drept invocat de c�tre organul de 
control la pct.2.2.3. din Decizia de impunere nr....../09.04.2008 
privind obliga�iile fiscale accesorii în sum� de ...... lei, 
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petenta sus�ine c� pentru sumele aferente FF nr...../12.01.2007, 
aceste dispozi�ii nu corespund cu prevederile legale în vigoare la 
acea dat�. Astfel, petenta sus�ine c� dispozi�iile art.116 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, în vigoare la 
data de 12.01.2007, nu se refer� la major�rile de întârziere 
datorate pentru nevirarea în termen a obliga�iilor fiscale, ci la 
compensarea crean�elor ce apar�in M.E.F. cu crean�ele debitorului 
reprezentând sume de rambursat. În acest sens, petenta arat� c� 
art.116 nu a suferit în timp modific�ri, respectiv de la aplicarea 
L.G. nr.210/2005 pân� la data de 31.07.2007, data republic�rii 
Codului de procedur� fiscal�. 
 Concluzionând, petenta sus�ine c� temeiul de drept al 
Deciziei de impunere contestate nu este completat conform cu 
normele legale în vigoare la data emiterii FF nr...../30.11.2006 
�i nr...../12.01.2007. 
  
 c) Deasemenea petenta sus�ine c� la încheierea inspec�iei 
fiscale respectiv, 09.04.2008, organul de control nu a respectat 
dispozi�iile art.107(2) din Codul de procedur� fiscal� cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare în sensul c�, nu a 
informat contribuabilul asupra faptului c� acesta datoreaz� 
major�ri de întârziere pentru TVA în sum� de ...... lei respins� 
la rambursare �i nici despre cuantumul acestora. 

 
II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 

09.04.2008, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.I.F. - 
A.F.P. Constan�a au procedat la efectuarea unei inspec�ii fiscale 
par�iale în vederea solu�ion�rii adresei A.F.P. Constan�a 
nr…………/21.03.2008, prin care se solicit� verificarea anticipat� a 
soldului sumei negative a TVA la data de 29.02.2008, solicitat la 
rambursare de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L. prin decontul de TVA 
înregistrat la organul fiscal sub nr…………/20.03.2008. 

Perioada supus� verific�rii a fost: 01.10.2005-29.02.2008. 
Din verificare organul de control a constatat urm�toarele: 
- la data de 02.11.2006 societatea, în baza contractului 

nr…………/09.10.2006 încheiat cu S.C. T…………… S.R.L. �i a decontului 
nr………, a emis FF nr………… în sum� total� de …………… lei din care TVA 
în sum� de …………… lei, reprezentând exploatare remorcher E…………… pe 
luna noiembrie 2006 conf. Contract nr…………/2006 �i decont 
nr…………/2006. Suma total� este compus� din: chirie în sum� de …………… 
lei �i ulei motor hidraulic în sum� de …………… lei, plus TVA în 
cuantum de …………… lei. 

- la data de 30.11.2006, societatea a emis c�tre acela�i 
beneficiar FF nr………… în valoare total� de …………… lei, prin care 
storneaz� par�ial FF nr…………/02.11.2006, respectiv contravaloare 
„ulei motor hidraulic facturat eronat”. 

- la data de 12.01.2007, societatea a emis c�tre acela�i 
beneficiar FF nr………… în valoare total� de …………… lei, prin care 
storneaz� par�ial FF nr…………/02.11.2006, respectiv contravaloare 
„diferen�� contract neperformat”. 

Fa�� de cele prezentate, organul de control precizeaz� c� 
între S.C. CONSTANTA S.R.L. în calitate de locator �i S.C. T…………… 
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S.R.L. în calitate de locatar, s-a încheiat Contractul de 
închiriere nr…………/09.10.2006, al c�rui obiect îl constituie 
închirierea împing�torului E…………… pe o perioad� de un an cu 
începere de la data de 10.10.2006. Organul de control a stabilit 
c�, în condi�iile în care societatea a facturat la data de 
02.11.2006 contravaloare exploatare împing�tor pe luna noiembrie 
2006, conform contract nr…………/2006 �i decont nr………/2006, nu se 
justific� stornarea ulterioar�  a facturii în condi�iile în care 
contractul de închiriere era perfect valabil. 

Conform documentelor prezentate de societate, rezilierea 
contractului de închiriere s-a f�cut începînd cu data de 
01.12.2006, conform notific�rii transmise c�tre S.C. T…………… 
S.R.L.. Acela�i lucru este confirmat �i de c�tre S.A.F. - A.C.F. 
Tulcea prin adresa nr…………/15.01.2007 prin care comunic� rezilierea 
contractului de închiriere începând cu data de 01.12.2006. 

În contextul celor prezentate, organul de control a stabilit 
c� societatea a procedat la stornarea veniturilor din FF 
nr…………/02.11.2006, f�r� s� fie îndeplinite condi�iile referitoare 
la ajustarea bazei de impunere prev�zute la art.138 din L.G. 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

Organul de control a stabilit, de asemenea, c� au fost 
înc�lcate prevederile art.20, alin.(1) din H.G. nr.44/2004 privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal în 
sensul c� societatea nu a putut face dovada confirm�rii de primire 
de c�tre beneficiar a celor dou� facturi de stornare. 

În contextul celor prezentate organul de control a stabilit 
c� societatea nu are dreptul la rambursare pentru suma de …………… 
lei. 

Pentru aceast� obliga�ie de plat� stabilit� suplimentar, în 
timpul controlului organul de inspec�ie a procedat la stabilirea 
major�rilor de întârziere în sum� de …………… lei, calculate în baza 
dispozi�iilor art.116, alin.1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal� republicat în data de 26.09.2005 �i ale 
art.120, alin.1) �i 7) din acela�i act normativ republicat în data 
de 31.07.2007.  

Pentru obliga�iile de plat� stabilite suplimentar, organul de 
control a emis Decizia de impunere nr…………/09.04.2008.     
 
 III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 
  

Cauza supus� solu�ion�rii prin prezenta decizie, o reprezint� 
legalitatea m�surii dispuse de c�tre organul de inspec�ie fiscal� 
cu privire la respingerea la rambursare a TVA în cuantum de …………… 
lei aferent� facturii fiscale nr…………, precum �i a accesoriilor 
aferente în cuantum de …………… lei. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.I.F. - 

A.F.P Constan�a au efectuat o inspec�ie fiscal� par�ial� în 
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vederea solu�ion�rii cererii de rambursare a soldului sumei 
negative al TVA înscris� în decontul de TVA aferent lunii 
februarie 2008 depus la organul fiscal de c�tre SC CONSTANTA 
S.R.L. 

Constat�rile controlului au fost consemnate în Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 09.04.2008.  

Din verificare a rezultat c�, în baza Contractului de 
închiriere nr…………/09.10.2006, încheiat între SC CONSTANTA S.R.L. 
(locator) �i S.C. T…………… S.R.L. (locatar), al c�rui obiect a fost 
închirierea împing�torului E……………, locatorul a emis FF 
nr…………/01.11.2006, în valoare total� de …………… lei, din care TVA 
…………… lei reprezentând exploatare remorcher E…………… pe luna 
noiembrie 2006 conform contract nr………/2006 în sum� de ………… lei �i 
contravaloare ulei motor hidraulic în valoare de ………… lei (decont 
nr………/2006). 

Ulterior, prin FF nr…………/30.11.2006, petenta a stornat 
par�ial ……………/02.11.2006, respectiv suma de …………… lei din care TVA 
………… lei, reprezentând contravaloare ulei motor hidraulic facturat 
eronat conform decont nr………/2006, iar prin FF. Nr…………/12.01.2007, 
petenta a stornat par�ial FF. Nr…………/02.11.2006, respectiv suma de 
…………… lei din care TVA …………… lei, reprezentând diferen�� contract 
neperformat. 

Organul de control a precizat în actul de control c�, la 
art.5 din Contractul de închiriere nr…………/09.10.2006 se stipuleaz� 
c� termenul de închiriere este de un an cu începere de la data de 
10.10.2006. Totodat�, organul de inspec�ie men�ioneaz� c�, în 
timpul controlului, petenta a prezentat notificarea transmis� 
c�tre S.C. T…………… S.R.L. privind rezilierea contractului de 
închiriere începând cu data de 01.12.2006, notificare transmis� �i 
c�tre SAF - ACF Tulcea cu adresa nr…………/15.01.2007. De asemenea, 
organul de control a precizat faptul c� petenta nu a putut face 
dovada confirm�rii de primire de c�tre beneficiar a facturilor 
fiscale de stornare, a�a cum prev�d dispozi�iile art.20(1), Titlul 
VI din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate 
prin H.G. nr.44/2004. 

Fa�� de cele prezentate, organul de control a stabilit c� FF 
nr…………/30.11.2006 �i nr…………/12.01.2007, prin care a fost stornat� 
FF nr…………/02.11.2006 în valoare total� de …………… lei, din care TVA 
în sum� de …………… lei, au fost emise cu înc�lcarea dispozi�iilor 
referitoare la ajustarea bazei de impozitare prev�zute la art.138 
din L.G. nr.571/2003 privind codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, motiv pentru care TVA în sum� de ………… lei 
a fost respins� la rambursare.  

Petenta constest� m�sura dispus� sus�inând c�, nu este de 
acord cu interpretarea dat� contractului de închiriere de c�tre 
organul de control, deoarece stornarea FF nr…………/02.11.2006 s-a 
datorat faptului c� în luna noiembrie 2006, împing�torul E…………… nu 
s-a deplasat din dana de sta�ionare �i, prin urmare, nu i se putea 
imputa la plat� contravaloarea uleiului facturat, în condi�iile în 
care acesta nu a fost utilizat. În ceea ce prive�te exploatarea 
navei, petenta sus�ine c� stornarea facturii s-a f�cut conform 
dispozi�iilor art.138(b) din Codul fiscal, modificat prin L.G. 
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nr.343/2006, când deja se începuse procedura de radiere a 
contractului de închiriere din Registrul Matricol al C�pit�niei 
Zonale Constan�a motivat de faptul c� nava, nedeplasându-se în 
luna noiembrie 2006, contractul a devenit „neperformat”, adic� 
neconsumat. Referitor la faptul c� societatea nu a putut prezenta 
dovada confirm�rii de primire de c�tre beneficiar a celor dou� 
facturi de stornare, petenta sus�ine c� dispozi�iile legale în 
vigoare nu precizeaz� acest lucru �i în plus nici organul de 
control nu a furnizat baza legal� privind aceast� cerin��. 

  
În drept, aplicabile spe�ei sunt dispozi�iile art.138 din 

L.G. nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, referitoare la ajustarea bazei de 
impozitare potrivit c�rora;  
    
    „ Baza de impozitare se reduce în urm�toarele situa�ii: 
    a) dac� a fost emis� o factur� �i, ulterior, opera�iunea este 
anulat� total sau par�ial, înainte de livrarea bunurilor sau de 
prestarea serviciilor; 
    b) în cazul refuzurilor totale sau par�iale privind 
cantitatea, calitatea ori pre�urile bunurilor livrate sau ale 
serviciilor prestate, în condi�iile anul�rii totale ori par�iale a 
contractului pentru livrarea sau prestarea în cauz�, declarat� 
printr-o hot�râre judec�toreasc� definitiv� �i irevocabil�, sau în 
urma unui arbitraj, ori în cazul în care exist� un acord scris 
între p�r�i;” 
      

În spe�� se re�ine c�, în baza Contractului de închiriere 
nr…………/09.10.2006, petenta, prin FF nr…………/02.11.2006 în valoare 
total� de …………… lei, a facturat beneficiarului S.C. T…………… S.R.L., 
chiria aferent� lunii noiembrie 2006, precum �i suma rezultat� din 
decontul nr………/2006 reprezentând contravaloare ulei motor 
hidraulic, f�r� s� înscrie, nici pe factur� �i nici în decont, 
datele referitoare la cantitatea de ulei livrat� �i pre�ul 
acesteia. Ulterior, prin FF nr…………/30.11.2006, petenta storneaz� 
par�ial din FF nr…………/02.11.2006 contravalorea uleiului de motor 
în sum� de …………… lei, men�ionând c� a fost facturat eronat conform 
decont nr………/2006, iar prin FF nr…………/12.01.2007 se storneaz� 
par�ial FF nr…………/02.11.2006 reprezentând diferen�� contract 
nr………/2006 neperformat în sum� de …………… lei.  

Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� petenta sus�ine dar nu 
probeaz� faptul c� stornarea veniturilor din FF nr…………/02.11.2006 
s-a f�cut conform prevederilor art.138 lit.b) din Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. În spe��, se re�ine c� 
potrivit actului normativ invocat, ajustarea bazei de impozitare a 
TVA se face în cazul refuzurilor totale sau par�iale privind 
cantitatea, calitatea sau pre�ul bunurilor livrate sau a 
serviciilor prestate, ori petenta nu demonstreaz� cu documente 
faptul c�, beneficiarul ar fi avut obiec�iuni cu privire la aceste 
aspecte în sensul c�, nu a prezentat nici un document din care s� 
rezulte faptul c� acesta ar fi refuzat plata facturii, cantitatea, 
calitatea sau pre�ul m�rfii livrate sau o adres� prin care s� 
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comunice faptul c�, în aceast� perioad�, bunul închiriat nu a fost 
exploatat. În plus, pe factura în cauz� se men�ioneaz� c� plata se 
va face în termen de 5 zile, ori petenta nu demonstreaz� c� pân� 
la data storn�rii veniturilor ar fi dat curs demersurilor în 
vederea notific�rii beneficiarului cu privire la nerespectarea 
termenului de plat� stipulat în contractul de închiriere, fapt ce 
ar fi condus la rezilierea acestuia. În contextul celor prezentate 
se re�ine c�, la dosarul contesta�iei petenta anexeaz� o 
notificare adresat� S.C. T…………… S.R.L. prin care o în�tiin�eaz� 
c�, începând cu data de 01.12.2006 se reziliaz� Contractul de 
închiriere nr…………/09.10.2006, întrucât nu au fost respectate 
prevederile art.9 din contract referitoare la termenul de plat� 
�i, în plus, prin notificare, se solicit� �i plata unei 
desp�gubirii de neperformare a contractului echivalent� cu 
contravaloarea chiriei pe dou� luni. Totodat�, prin notificare, 
petenta solicit� beneficiarului plata facturii aferent� lunii 
noiembrie 2006, precum �i desp�gubirea stipulat� în contrat. 

Fa�� de cele prezentate se re�ine c�, de fapt, pân� la data 
de 01.12.2006 contractul de închiriere nr………/09.10.2006, încheiat 
de petent� cu S.C. T…………… S.R.L. a fost în derulare, rezilierea 
acestuia intervenind de la data de 01.12.2006, a�a cum reiese din 
notificarea adresat� beneficiarului. Drept urmare, petenta nu 
justific� stornarea veniturilor aferente lunii noiembrie 2006, în 
condi�iile în care, a�a cum am ar�tat, pe de o parte sus�ine c� 
presta�ia �i livrarea nu ar fi avut loc, iar pe de alt� parte, 
prin notificare, solicit� plata serviciilor prestate �i a 
bunurilor livrate conform FF nr…………/02.11.2006. 

În concluzie se re�ine c�, ajustarea TVA cu suma de …………… 
lei, efectuat� de c�tre petent� prin stornarea veniturilor din FF 
nr…………/02.11.2006 nu respect� prevederile art.138(b) din Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, deoarece, a�a 
cum am expus mai sus, S.C. CONSTANTA S.R.L. nu probeaz� anularea 
clauzelor contractuale pentru luna noiembrie 2006 �i nu prezint� 
documente semnate de c�tre beneficiar în acest sens, motiv pentru 
care stornarea veniturilor operat� de prestator nu are baz� 
legal�. 

Fa�� de cele mai sus expuse se re�ine c�, motivele invocate 
de petent� cu privire la respingerea la rambursare a TVA în sum� 
………… lei, nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, drept pentru care, cererea urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat�, din punct de vedere legal. 

 
Referitor la sus�inerea petentei potrivit c�reia FF 

nr…………/30.11.2006 a fost întocmit� cu respectarea dispozi�iilor 
art.138 lit.a) �i ale art.160 din L.G. nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare la 
acea dat�, se re�ine c� în spe�� nu poate fi vorba de corectarea 
documentului în condi�iile în care de fapt, prin FF 
nr…………/02.11.2006 societatea a facturat, pe lîng� contravaloarea 
chiriei aferente lunii noiembrie conform prevederilor contractului 
de închiriere nr………/09.10.2006 (în vigoare la acea dat�), �i 
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contravaloarea uleiului de motor conform decontului nr………/2006, 
factur� care a fost acceptat� �i semnat� de c�tre beneficiar.  

În plus, a�a cum am ar�tat mai sus, petenta nu a prezentat 
nici un document justificativ semnat de c�tre beneficiar din care 
s� rezulte c� acesta ar fi refuzat în totalitate sau în parte, 
cantitatea de ulei facturat� pentru a putea fi justificat� m�sura  
de stornare a acestor venituri. 

 
Referitor la FF nr…………/12.01.2007, petenta sus�ine c� aceasta 

a fost întocmit� conform dispozi�iilor art.138 lit.b) din Codul 
fiscal aplicabil începând cu data de 01.01.2007, dat� de la care 
nu mai exist� obligativitatea semn�rii de primire de c�tre 
cump�r�tor. Fa�� de sus�inerea petentei, preciz�m c� potrivit 
prevederilor art.155 alin.6 din L.G. nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, începând cu 
data de 01.01.2007, nu mai este obligatoriu ca facturile fiscale 
s� poarte semn�tura �i �tampila beneficiarului, dar c� în spe��, 
motivele invocate nu sunt de natur� s� influien�eze solu�ionarea 
contesta�iei în condi�iile în care, a�a cum am ar�tat mai sus, 
petenta nu demonstreaz� c� beneficiarul a refuzat în totalitate 
sau par�ial s� pl�teasc� contravaloarea chiriei aferent� lunii 
noiembrie 2006, în condi�iile în care conform documentelor 
prezentate, rezilierea contractului de închiriere a fost 
notificat� beneficiarului începând cu data de 01.12.2006. 

 
Referitor la stabilirea accesoriilor aferente TVA respins� la 

rambursare, se re�ine c�, în contesta�ie, petenta sus�ine c� 
temeiul de drept invocat de c�tre organul de inspec�ie la 
pct.2.2.3. din Decizia de impunere nr………/09.04.2008 nu era 
aplicabil la data emiterii FF nr…………/30.11.2006 �i a FF 
nr…………/12.01.2007. 

Fa�� de motivul invocat se re�ine c� în raportul de inspec�ie 
fiscal� din data de 09.04.2008, organul de inspec�ie a procedat la 
stabilirea major�rilor de întârziere, pentru obliga�ia de plat� 
stabilit� suplimentar, luând în calcul perioada 25.12.2006-
25.02.2008. În aceast� perioad�, aplicabile spe�ei, au fost 
dispozi�iile art.116, alin.1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
republicat în M.O. nr.863/26.09.2005, potrivit c�rora;     

„ (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare 
zi de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 

Preciz�m c�, O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, republicat� în 
M.O. nr.863/26.09.2005, a fost ulterior modificat� �i completat�, 
fiind republicat� în M.O. nr.513/31.07.2007, iar în noua form� 
articolul 116(1) referitor la calcularea major�rilor de 
întârziere, a devenit articolul 120, având acela�i con�inut. 

Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� este neîntemeiat� legal 
sus�inerea petentei referitoare la nelegalitatea temeiului de 
drept invocat de c�tre organul de inspec�ie la pct.2.2.3 din 
Decizia de impunere nr…………/09.04.2008.  
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Referitor la sus�inerea petentei potrivit c�reia, organul de 

inspec�ie fiscal� ar fi înc�lcat dispozi�iile art.107(2) din Codul 
de procedur� fiscal� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
în sensul c� nu ar fi informat contribuabilul cu privire la faptul 
c� datoreaz� major�ri de întârziere pentru TVA respins� la 
rambursare în sum� de …………… lei, se re�in urm�toarele: 

Potrivit documentelor existente la dosarul contesta�iei 
respectiv, anexa nr.6, petenta avea cuno�tin�� �i �i-a exprimat 
punctul de vedere cu privire la constat�rile organului de 
inspec�ie fiscal� cuprinse în raportul de inspec�ie fiscal� 
încheiat la data de 09.04.2008, punct de vedere care este semnat 
�i �tampilat de c�tre administratorul societ��ii în persoana d.lui 
S…………… M…………….  

Prin urmare, organul de inspec�ie fiscal� a respectat 
întocmai dispozi�iile referitoare la dreptul contribuabilului de a 
fi informat, prev�zute la art.107(1) din Codul de procedur� 
fiscal� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, acesta 
exprimându-�i în scris punctul de vedere cu privire la cele 
constatate de c�tre organul de inspec�ie fiscal�. 
  
 Referitor la erorile de dactilografie remarcate de c�tre 
petenta, atât în redactarea Deciziei de impunere nr..../09.04.2008 
la pct.2.2.2., unde organul de inspec�ie fiscal� în mod eronat a 
men�ionat suma despre care se face vorbire ca fiind ...... lei în 
loc de ...... lei, cât �i în Raportul de inspec�ie fiscal� din 
data de 09.04.2008, unde referitor la FF nr...../12.01.2008, s-a 
scris în mod eronat obiectul storn�rii ca fiind, « c/v diferen�� 
contract neperformant » în loc de, « c/v diferen�� contract 
neperformat », adic� neconsumat, se re�ine c�, aceste obiec�iuni 
nu au relevan�� în solu�ionarea cauzei în condi�iile în care, a�a 
cum am expus mai sus în spe��, S.C. CONSTANTA S.R.L. nu probeaz� 
�i nu justific� cu documente semnate de c�tre beneficiar anularea 
clauzelor contractuale pentru luna noiembrie 2006, motiv pentru 
care stornarea facturilor operat� de c�tre prestator nu are baz� 
legal�. 

În contextul celor prezentate �i având în vedere motivele 
expuse, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� legal cererea 
formulat� de c�tre petent� pentru cap�tul de cerere referitor la 
accesoriile în cuantum de …………… lei, aferente TVA stabilit� 
suplimentar în sum� de …………… lei. 
      

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor 
art.209 alin.1, art.210, 216 alin.1, din Codul de procedur� 
fiscal� aprobat prin Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, 
se: 

 
DECIDE: 

 
 
 Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulat� de 
c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L. împotriva Deciziei de impunere 
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nr…………/09.04.2008 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 
09.04.2008, pentru suma de …………… lei reprezentând:  

 
• ………… lei TVA respins� la rambursare; 
• ………… lei major�ri de întârziere aferente. 

 
 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 

prevede art.210(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� privind 
Codul de procedur� fiscal�, în conformitate cu prevederile 
art.218(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) din Legea 
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la 
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul 
Tribunalului Constan�a.  
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