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,ă~\'~6Îi~ită';1 "'er::resp,m, -:':, ., 1 ~~_...~;.;0;{~,(;;;:,:s:'t':1'~~:-:~b'!._Yil'~:F~~dn,';-. -~l·:':f~:':<-;"~'3;td~;':";:t~;'~'~:'i'-'>1 < -." ,-

specia ltatea:tdrita ilitate'so icitată" erec -i : <""", , , " /, ," "'" .','" .... ."<
'. .•.ÎrÎm()tlvare,s7a·atătat;că;în:fapt"prih~~9ţi~n~a,înconţenciosJtdministrativ ..fiscal. formUI*tăf.<

.de 'reclaIJlapta·SS:;·BLJţţRIţf~9ţC9~I~]}~;;·Ir~~Y,· 'Ş~jîrh9ontxa~rct9riu'Cl1> AJfp,.Ţţrniş,':;~,i~:;,s~;)~':.>,':~
.P(]RFP.limişoara,.:.se.:,solt.Siţă •...·in~t~t1ţei,,~ţlul~~a:pecizjei·.nr., •.,J4Q~/2,1.,1.1/16.05.2019..emisa:de;)(~:,~';}
OdRFP'Thnişoara~' ,ca,Jl~are ...···';~').şoîuii9hă~ir,'?optesţaţiei.'f()nnulate: ,.de:, 're~la~ant~.,pe'9al~);7:',:
ap~in.~s.ttativ~, •.~ul,~eape9i~iei •....A~:'·IB:P~~~§·Prtxjnq1qpligăţiil~;fişc,a!~" ..s~1'1j~e!lt;n.ţ;,A~-,~ţ~i~},:;;:;','~';.::.

~fi~l~~~1~~~~~t;~l~1~~~~~1~~i1I~~~~f;~{~:!!~~~:
, '. . Jl~âta .Ad~inistraţia !~deţ~ahă.a, F'in~telor ~~~lice Timiş·'ai:ată,.că soli cită .instantei '1 '

respingerea. ca neîntemeiatăş! nelegalăa ac,ţiutiiilormulate·c .'. ....:, . ..' >< ..i;.' .. ;;.~
.. Pârâtaaratăcă, în;;6pinia.sa;tlu.exi~tăinotive.de )1eteJ11einiyie,şi nelegalitate a:·actelor".;, .:

administrativ' fiscale' atacate, întrucât .acteleutecate .sunt ,emise,Jn ..mod întemeiat şiJegal."
.Astfel, pârâta învederează instanţei următoarele: ' ''., .:.> ...........•.." ....•'. ..':"':"';';:>:'\'<':~

"; J~'Cu. privire )asulnad~ 1Ş2 :423 Iei ţeprţ~~I1tâl!drYA~fer~4tţL.·se~iciii()f 4e.intbi1P.~d,i~i~',;~";':.>::;';';·:'
conform contractllilli)ncl1ei~tcll.SC KFR PEYEl,QPME1'gT.:$Rt': ..'~Soci~tâţ~~'KfR:D~.Y~iop:mbnt';'?',:}".;·:
SRLeste '0' societate cu .sediul'îri.ŢiInişoar~,:înfiinţaţ~îni,~lie .•.20 12,·jilprezeiltdizolyata··tf.art.235 '. :
alin. (dinl,egea nr.31/i 9.90cum'odifjcăt"ile/şicQlpplet~ge,~lteri9af~, 9airrl11are ~~fIoiătâdiAQ~':, .
nr. 1/26.1 02Q15, ~ocumen.{ Pll~Fcât îl\.'M<wJtort1l, .ofi9ifil·.,al R9Il1âniei,partea· a .IV-a,
nr.6618/23.lL2015.' ,......' , ,;:... ....•................'.. ...••. • . '

, Între reclamaniăşi SOG,ietatea.KFRbe~elopmentSRL s-.aînch~iat,. ·l~.data de 24.07~201 ~~'
un contract de .intermediere pentru ,identifi9ar~,~ unorpotenţiali,parteneri pentru,dezvoltarea'sa~,';"",
ajustarea .proiectului imobiliar din ThŢ1işoara,.str. ;.Laurenţiu Nicoară.. tir.18 .•Obiectul. 'contractului:": ".:;c:•.
respectiv vizează' şi intermedierea relaţiei într.e petenta 'şi Agenţ!!ll'TaţioriaIă pentru 'Lo,6uitiţe;:,:,.;;;,:'d
întrucât, potrivit susţinerilor pet7ntdşi. întă~iteae Adresa emisă. de'căţre8ţiCIul ~egipP(.l1!pe9ţn.i,';,;c';i.;{,~
.Locuinţe' Vest .Timiş?â~a 'dincadrul'Agenţief' ":Naţionale ..pentru , L,ocuillţe,'.:îIlregistr(ţt~·:.·s~~~nr.::~)';~

.. 83/05.08.2015,societateaBUI~DING&CQMERTJTALY,~RL.·.TimişQara'este,propti~taraul1llL. ;.
teren.înlpunicipi~I.Timişoara 'vizat-de către ANL în'yederea asocierii' peritnidezvoltarea'llnUi.::". '
ansamblu de locuinţe colective prinPiograIl1ulde.CreditIp~tecar conform Legii nr.T 52/1998.>.';>

Conform art.l :diri contractul' menţionat mai ..sus,,,prestaţia intermediarului se consideral,â>L,{:.;..,
efectuata şi satisfăcătoare pentru beneficiar în momentul în care beneficiarul incheie cuunuisau'~',{,;,-·::·',.)
mai mulţi parteneri prezentaţi de intermediar..un contract, în orice forma juridica; deasociere~/)i(Y':c,:',,;
colaborare / .finanţare /. construire/ transfersau orice. altaJopna decoope·rare. econom,ica,prfyi~d'·:;.:·.'
valorificarea, si/sau dezvoltarea proiectului,. care sa fie acceptata de benefi,~iar~~., ." .':.i ", ";;:' "i,,; t·':"

Conform art.2. din contract,,,qeneficianH,va plăti" interme~iarullli.şl1iţta.9~.· J49~,QOO:.;,~UrQ;.vr)ir1;;.:,~;})~;
TVA şi suma.de '76.000.euro·+TVAca şionorariu··'de~U«(cesîn·momentul.încar~,SCBtiildirig'&->:;->'v'"

Comerţ Italy SRL va incasa prima plata de la partenerul sau'ÂNL". ':.. '" ';< 'c':''''.'''' ,(~,,',~~;>,~,::
În perioada octombrie 2013- august 2014 s-au emis cătrepetenta.un număr de 7 (şapte) , .

facturi de către,fumizorul'KFR.DEVELOPMENTSRL,însuma totala .de787.529Iei,din.
TVA 152.423 lei, achitata integral de către, Se Building.& ComerţItaly SRL, deşi.începând'

. data încheierii. contractului (24.07.2013) şi pana la dataefectuării controlului, nu s-a încheiat,
un contract, în orice formă juridică, :de asociere/colaborare/finanţare/c()n~truire/transfer .sau
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, ,'''~i'.'·âltă'f6i'riîa de cooperare economica; privind valorificarea şi/sau dezvoltareaproieciuluiimobiliar ,
.. >' ~iniţiat:de·:;peteIită. ".} '- . . '~'..' .' ."'. " «, '.' '.' ':.. • " •

.:~:;." .Îri'."drept, sunt incidente cauzei prevederile Legii nr.57112003 privind Codul fiscal, cu
,·;'::~ţnodifi,9·ărileşi.conipleţăi~le ulterioarecreferitoarela regimul deducerilor TVA, care stipulează:

:ff ART. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere
. (I) '. Dreptul de deducere ia naştere la momentulexigibilităţii taxei.·

. (2) : Orice persoană impozabilăjare dreptul să 'deducă. taxa aferentă achiziţiilor, dacă
. acestea sunt destinate 'utilizării în folosul următoareloroperaţiuni: .:' '
a) operaţiuni taxabile;" , .. ,' .,: '.'~ ," -,' .. '. "', " ,\ ." '. .'. .' '.. ..' ,

. ..·.·;:... f.~ART; 134At" Faptul. generator perii~41ivrări 'debuiiurişi prestări:de~erV'icii (1) Faptul
:;:'\"';:;':'~,~:,.::~;,:,generatorintervine li data livrăriibiinurilor s.~ri:*p~tiÎpfe~ţării'şei1/i9iH()t;'.f·.'::",'Y \,;, '.": "': .

i,,\/';;};(.:k\'::f (7)~res,tările ,de servicii care-determină decQntări<saU'.plăţi,succ.esţye, > ţ~ş,uri(ş~rviciile de .
:'>',','·,!;:>i:·::cOl1stI'ucţii-montaj, consultanţă, cercetare, 'expertiză- şi : alte' servicii similare,:'sufif,c()nsiderate.
!i";"';.'<';'·::·\'efeCtuatela data la care sunt emise situaţii de' lucrări, rapoarte de lucru, alte documeniesimilare pe
, . bazacărora se stabilesc 'serviciile efectuatc sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la

data acceptării acestora de către beneficiari," " AR!. 134A2 Exigibilitatea pentru livrări de bunuri
şi prestări de servicii (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator." Din
textele legale'citate, rezulta ca dreptul dededucere â TVAia naştere la momentul exigibilităţii

....~. . .: taxei.care intervine la data lacare are loc faptul generator. .: ' ",;: ." ...•...... .
.'"Pârâta menţionează că faptul generator' intervine' la d~ta livrării bunurilor 'sau la:'data 'prestării

:" .'... ' '.serviciilor care sunt considerateefectuate ladata la care.suntemisesituaţii de lucrări, rapoarte de
: 1 ';:::.:.';:·lucru~:alte documente 'similare 'pe' baza cărora' se stabilesc serviciileefectuate.. . ::':';' . . ,
.~,.;,'. ~;;>:">:,''b~şiîn 'art:l,şi '. 2 . din 'contractUi' 'de .intermediere încheiat de petenta' cu KFR

.. ,:~':,' . PEVELOPMENT SRL, se prevedecare este momentul lacare se considera a fi efectuata prestaţia
,':.'furnizorului de servicii, precum, şi momentul' în care se efectuează plata sumelor evideriţiate în

.' . 'contractca şi contravaloare a' serviciilor prestate; emiterea celor 7 facturiîn.perioada octombrie
'. •'.' 701J,"-'augtist 2014' de către 'XFR"DEVELOPMENT :SRL',.·'prec~m;.·şi.uchitarea' ••·loiţle către'

'. '. "reClamantă, ÎilcondiţHle tricare'nU-a-fosfreâliî~ia'rlid~Îlaaln' preV~derile' 'cbiHlicţullfe'pre:cizate În' .
;;.;::':.:i.;:·,; seţ~:~9~~ articole; '!ePfe.iintă;'q".încă.r~ar~:a:~~~"stbţ'p.re:Yed.eii.si'-;î#/ac~~aş,i'ţţihp!.{:9;·.f~c.#oaştere.a

.. ,,",':,:}he're'aliiăiii serviciilor de:intenn'ediere'ltsumat~' deKFlr DEVE~OPMENT SJ4.,j:irir(contrad:' t, .

"':\' ':,/:'/i';'\P>,Îiţaceste :cpndiţii~ ,devin ;:'irlţidente:ţ~pre§e.{i~rl1e;~rt:145:\ag~.(2):ţ·~d;i, ff~8~t,;:::ft(+) Orice
'j;,:};;;,;1;',);';\;"::~peisoantimpozabilă are :dreptul să' deduci}itaxa":·afereiltă achiziţiilor, âacă'âcest~~bsunt'destinate
~::::-i":"::'>":f:,titilizărifîrifolosul următoarelor operaţiuni: ajoperaţiunitaxabile;" ". .

.\ ..' ,. ,.' '·'În înţelesul acestor prevederi.întrucât societatea reclamantă nu a realizat venituri şi nu a
,. -.'-.-.-":: încheiat' nici . un .: .... contract, '. . în orice" .... formă '. juridică, ' de

....,., ">'asbcieţe/ colaborare/finanţare/ construire/transfer sau' oricealtă forma de cooperare economică, care
" ":.:. săseconcretizezeIn valo~ificafea,sau,dezvo}iareapr6iectuhii ·imobiliar, acestproiect 'imobiliar

. .: .aflându-se în' aceeaşi faza' iIiCipleriiă:ca la efecitUâi:eâ.controluluifiscalaD.tefi<?r~ ·reziî~iâ.c~'se!vicii1e
" ';"',:;:'>:âe'lnterInediere~achitate 'de" reClamarită:către~KFR:' DEVELOPMENT'SIu)hu .au fost destinate

....;',:;,:..::~~~thiiăfir;îif' fo16suf operaţiunilor: taxabile, fmdtiv: periffu 'car~:i~dahiantanu are dreptul: să deducă
':",;: ·.\TYAafetentă.a2esteia6hiziţii'de'seiyicii.:.·~ ;';'.:\';':.'", :.;:.-. '.<" :" :.' """'::' '., .

.' .' :" '. '.' ·'NiCiîn' procedură 'de soluţionarepecale admiilistrativă"a, coritestaţiei şiniciprin acţiune a : .
. :f&inil1at~;: reclamanta nu aduce ;~âiginnehte" susţinute de documente prin care' 'sa', combată'

." . .... ": constătările organelor de inspecţie fiscală sau: care sa infirme conţinutul acestora, astfel ca în mod
.0' ....•• ' ..': : .întemeiat prin Decizia 'de soluţionareacontestaţiei nr 1495/211116~05.2016 s-a dispus r~spingerea
;"'(:~',./;:::::\:;:"~:;'ca:ţieîntţmeiată::a' contestaţiei îritruc~f;îii&ituaţi~;ae''{aţă~i;guinentele'de ··fa'pţşI.,de '~ţeptPŢ~Zeţ1tate' '."

tir;j);~;:i~'~~111~~~~~â;~6nt~~j,eit?~~:;~~.•;"··.•.b.:;..i.~r.,t:~.,.~r.ii.~f.'f..!..•,f.'.,,:.;....~.:.!.:.~.l..:.•.:.li..P.•.:.,.i.;.•,:"..•:.:....~~j".'t~~ţ~;lr~;ifu.:,i.;!:.•.•.1f.[..:,'.....:,:.i.m.; .•..•..i.,.·..••.i..p

.!.•:••:..•.••..1.•.

1

;..:...'.:.'.•t:.,.•i,.'.•.1.·.:.n.•.i.,...f~.,!.•1.,•.!.•.•,:•..•.fi,••..•.•~.S~af"

'!~~:;~f?,P,0:;;J\:;;52\{;; . ,,;;, ..•..; ."", .•."",."',, ; .: '." ", "'" ..
::\.~.,.;,." .~::::":: ••~:~.':' <~ ',,:' .' • , •• ~., .',' ~·11·..t: :> . '" ... ~ . ~\.::.,'-- '~'}.:..'!':'~','; ~
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>:,<.-,' ',: ~ 0, ' _~,'"ro.",:"'~P~~~~i~' ~!;~: \, ..":i.:., . '::.:>. <;, ..

..'..",,,<,,.,.,,,~'W~i,", '" .~~,~".;J~~;'~~&l,~~4î~k!~~~B~t,~.
" :X.",;Ţ,;:;t, ~:2H~~.:F'·,hlJ~~,;~~~,· "·,;oi" <;',;"'Y;'l0'h .f'~Rl:1fQ1p'l e ,CQntt:a?~ul}l1;mC~~Ia~:.cu.' S C:;,."

".'Deve, '.'ment::S r })'''c'' 'a':fl?te'" c' ,neîntemeiată. <. ':: Al >-,' , . , , ",;' ;:' .-
';"""'T,~ .., "qP.,·,;},,,,,.,>·,,,,.t,~,{.,Qn . .' """i"t·w,", ~<"" •••• , ,.,M "~O '. ,,': ,,' , o"

"':i'~~!!,;?4,}2:)~,g:u{,pri'yjie:l~i~şW1H\':~,.':';~l:,:.\:..~,tJ.. . .1t..•~.d~'t~ăpe ,.valo~e,.a?ăugată pentrU.~
", qi~p~~.;imă~~lt~:~.uşţ~rirmY'~~;şi;~enmtlc~~itV,t",'i;r~'C~9s~~t:i(tr~pţijriq~;:ţ~~Ws~e'·fn·afi,~k";,:,,.

'pârâta:îriVederează instanfejurri1ăioarele'c§nsiciţrente·::îu·'·[apt, ultima verificare. s-a efectuait4
,c~tre·9rganel~,de, .:c,ontr21"din .cad~~LD.G.r::.J>,,~,jud.:riniiş, Strt,lctur<l"sle,Administrar~ 'F'iS9~I~ ',:,:

. ~ctţ~it~tea" d.~:',!l1~pe.cţie.,F:i,sc~I.~,-p~p.try .peFi?~~a.p~ă:la, .~.~.l.gJ~2.01.7;,~l1thei~du~s,e.~~l??~'J''/~'>~iit··:'';S~
..m~p~.qţle:.fisc~l~nr.F:- TM ;}.47 /.~,9"83·~gl~"~\,peclz1(\,~e,,._~J.11~un~r~:';ppY~I?:~.qh,!lg,a.ţIl1~,,;:gŞ:$~'~:;;.~:~~:".:;;;;,,;,1
suphII1e~tarţ ,:,pe "p1~t~;,sţ,~!:)ll!t~'A~,Lll1spe~Wt;;\i;ţl§F~Iă.,.;\?<im.m"p~r.sQ~~;JW~c;ll~ţ':!Jl,l'·ffŢM:~'6Qg;:,i"k};1{<?:,';:,~
) 9.032015, ..sQ~ieţatea,tpen:eticiiti<:l.:{j~~ratŢig].lr. e:,·ţl::r;'\r~·',!nisuma:r'de77;664dei~afeietltaturiui::::;::>', .

..P:Ji:~\ir.~~~!f~~!~;~:~!r~~~~~~~·~~t.~~~i~i~{r~~~;~~,~e~~:ne;~o~~~i~~;~~;;;'·.'.
imobile ',S1lde,stinaţia .de..·loqv.inţe,.ş.i,·..şpaţij ,:9Q,ri,l,~r9ia.le",J~~:4~tacpl1tF:ql{ţluLanterior"~.,'reGlamanţa):;;:. "."t
deţinea următoarele docillriel1~eÎnace~t scop;",:i;c":' ";;:".' . '-'.'. . ..'. .,i)";:"" 'l,;:

1., "'Planul de ,··urbaniS111·lpcal,.'aprob~t 'prin Ii.CoŢ.,. ·a .municipiului. Timişoaranr,:27,3';:i:.':"/).',
12010'" Zona de locuinţe colectiveşi funcţiuni complementare; . ..... .' .. "" '".,~)'f
2.Certifi~atul de urbanism nr.31214in.21.0?;2010; cmlsîn.scopul.c.construire-irnobil ;Jq(;q~l1ţe,,>,.~::
colective D+P+3E+M, amenajare acces şi parcajeîn incinta", cOJlformrT)ZaprobatprinH,.C.L.;'>;;-,"
3. Autorizaţiile de. construcţie' nr.28Ş,/ 04.0~.?OlJ, nr.)27J/;17~08.20t1 ',ştnr;J4? l).,3q.Q~.gQ,liY;:\:<.,;"
eliberate de Primăria Timişoara prin care se" autorizase construirea unui ansamblu rezidenţial , : •.. .
D+P+3E+M,' în supr~faţa>de9495::mp,în tota1.78 de .apartarnente şi :spatiicomercialeJapart~r;:.:;~[:<,.,
racordarea lautilităţi şi lucrările de împrejmuire, şi organizare şantier. .".. .'" ..,i •.... , "' .. '

Comunicarea începerii lucrărilor. deiconstrucţiejîn data de 15.02.2012, depusă-sub' .
nr.UR2012-001707 din 03.02.2012 la Primăria municipiului Timişoara şi sub nr.168 / 08.02.2012 .,...
la Direcţia Regionala în Construcţii Vest (Inspectoratul Teritorial în Construcţii).

Din analiza documentelor existente. la .dosarul cauzei, organul de soluţionare constată .
. că:Certificatul de urbanism nr.3121,din 2L07.f010,.a ayut 0.ya1abilitat~ de 12·luni,~stfelr~~la.,.;"
. data desfăşurării- inspecţiei.fiscale. este expirat, termenul, 4e: v~labilit~t~., Se, f~ce~eţ1ţitine,â.,9,a •.ÎQ/'\ :
procedură de soluţionare petenta nu. a prezentat,' a,cte sau alte' doq:~eţ1te .pţjncare. sa,.ate,ste,i~tenţi,a}';.•:',
de prelungire aacestuiasau existenta altui certificat, valabil inpe,doaqa,21.07.201lşipana.ia-:daţa,::·
soluţionării contestaţiei.v .. .... ..... . . . . .' . .~'i'<,:':

: Autorizaţia .d.econstru~ţie.nr;. 288 /04 ..o3.2?11,elibera~ă de.Pţi.I?ă;Ia Timi'şoar~ are ~xpir~L~ ...•.
termenul de valabilitate ~acestafimd deJ2lql11 deja .data-emiterii.cinterval de. timp incare .•. "
trebuiauîncepute lucrările de execuţie autorizate, iar dtit-ata de execuţie este de 30Iuni,,'caiculată'·',?:"/:
de la data începerii efective a lucrărilor, anunţata în prealabil - şi nu.a mai fost reînnoita p~l1a)n'(,o:':'
prezent. .', . . . ',' .' . .. . .'. .', ',.': ',"

. Conform Comunicării Înregistrată la Primăria municipiului'Timişoara,s:ubnr,1)R20J2;::'fi::,~:;·t/ ..~:
001707 ,data. începerii lucrărilor. este ..15.022012.' Rezultă astfel: că, :tennenul ..de .valabilit~t~;>,a,l~;f:};:,:!;:i,l
autorizaţieia 'expirat în data, de 04.03.2012; fiind depăşităşi cturatadeexecuţie, căreavea:telm~rî'~;\'>'>';
de finalizare 15.03 20 15. ......" .'." ' ...' "" ~ -.,

În procedură desoluţionarea contestaţiei pe cale. administrativă reclamantanu a prezentat<':· ,.;"
acte sau alte documenteprincare .să ateste intenţia de. prelungire .aacesteia.valabilă înperioadas;
2012 şi până la data soluţionăriicontestaţiei.

De asemenea, nici în. susţinerea contestaţiei societatea reclamantă nu. a prezentat documenţe] '
din care să rezulte intenţia de a concretiza cheltuielile în suma de 326.9351eiaferenteproiectullli;~:;;.: ,')
imobiliar. ale cărui, l:uqră1j, nu, auJost'~~JJ:larf:l:te, rţs,p~ctix,pu pr.~:?;itJt~,dqv~;Z~,.01?ţ~,9t,iy~.~..sa;·t(ţ;;,,;;;5'!
intenţionează sa desfăşoare în. viitor o activitate economica.care danaştereJa,operaţiurliţax·~hU,e~;;r:::r;!·;:g~
totodată : •..•....I1ici . .... ;la ..,. . .' dosaipl, . '. c~ll?ei' . , anexa(,:~'>.~.":~c,.~Cl~&Ri,%i:::jie":)\;~;:
formulate nu s-au anexat documente justificative . ...' ." . ,':':'.' , >;', ';" .:.

• .'J,' "" , . ' •
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.' ... ' .> Deşi reclamanta susţine că "nu s-au întreprins operaţiuni în alte scopuri d~cât în folosul
"operaţiunilorraxebile'' şi că "trebuie ,să se ţină cont şi de faptul că sistarea proiectului imobiliar a
;'fostgeherată de' lipsa deIichidităţi care s-a datorat unor factori externi- criza imobiliară care se
'menţine' la nivelul societăţilor de. profil, datorată vânzărilor la un nivel. scăzut al bunurilor
imobiliare şi lipsei de investitori în' domeniu. "Pârâta învederează instanţei că, în ceea ce priveşte

',::'.'> TVA în suma de 77.664 lei rambursată înurma 'controlului anterior, în mod eronatreclamanta
.t: . susţine că în cauză ."devin aplicabile prevederile art. 105 Cod' de procedură':' fiscalăcoroborate cu

prevederile art. 10SA 1 Codue'procedUră" fiscală referitoare la reverificare.' În+acest sens,
.. '::'..:'.. .: ,,·reclamanta solicită anularea acteloradministrativ fiscale atacate, întrucât "înprezentaspeţă nu a

" fostîndeplinită procedură de-comunicare a deciziei dereverificarea taxeipe valoarea adăugată
! '''','pentmperioada care a făcut obiectul inspecţiei' fiscale pentru: dare s-a întocmit Raportul de

"rnspecţiefiscaIăF~TM'147/19.03.20J2,,"· , ',,', . .: " ' , ': '. ,', '
.:Art 105 şi' 10S1 dinCodlll'de procedură fiscală fac' referire lareglIliIe privind

inspectia fiscală şi respectiv, reve~ificarea, situaţie care nu se regăseşte în cauzade faţă,
·întrucât ajustarea unei TVA rambursare în' urma unui control anterior nu' face obiectul
. neapărat a unei reverificări fiscale. In' acest sens, art. 105Al Cod procedură fiscală
precizează clar în ce situaţii are loc o reverificare a uneiperioade verificate anterior, după

·cum urmează: .
',,-:,',,' "Art, 1051Reguli privindreverificarea .
'. .;'...' .. ;".:. Prin excepţie de la prevederile art.il Oâalin. (3),col1ducătorul inspecţiei fiscale poate
l<~)';>:':?':'::;deCideţ'everificarea 'unei anumite perioade. ":'.'. .. .

..•.. ,:';:::.'." '., -: Prin reverificare se înţelege .inspecţia fiscală efectuată ca urmare a apariţiei unor date
> -,,I!: '.'. • . : ".suplitneritare; necunoscute" inspectorilor fiscali 'la "data efectUării'v~rîficădlotcare .influenţează

'. rezultatele acestora, .... . .'.
Prin date' suplimentare se-înţelege informaţii, d~cumente' sau ~lte' însc~isud obţinute ca

'. urmate a unor controale încrucişate.rinopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de
urmărire penală sau de alte autorităţi "publice' oriobţinuteîn oricemod de organele 'de 'inspecţie, de
natură să modifice rezultateleinspecţieifiscale anterioare, . .,' ; ,: " ' "
.• . .... (4) La începerea acţiunii de~re"erific~ie/org~nul;' de Înspecţie':.fiscaIă /,yste obligat să

,co~unicecontribuabîllliui decizia de:,reyerifi.qar~;,'care;poate ficontestată ~n'~o,ridiţii1e;pr~zentului
;.":.·/..'.,,..,.,..-:..':;/:::6od;;Di~poziţiile,referitaâre:ila:'conţinui~Lşr::C6ii1unlCârea:"a,vizuiu~:de:'lhspe6ţl~su1lt'aplicabile în

'. ,nlodcorespunzător şi decizieidereverificare.'i':".,"::', '. '., .' ":,,'.:.".:''•. ,.':' :.'
. 01'; în speţa de faţă, nueste vorba de.efectuarea uneiinspecţii flscalecăurmâre aapariţiei

unor date suplimentare necunoscuteinspectorilor fiscali la' data efectuăriiverificărilorrîn sensul
unor informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca 'urmarea unor controale încrucişate,
inopinate ori comunicate organuluifiscal decătre organele de, urmărire penală sau de alte autorităţi

.publice: Mai mult, organele de' inspecţie fiscală au' respectatprevederile pct.i.l 02.1 .din Normele
. .metodologice de aplicarea Codului de procedură fiscala,. date în aplicarea art.l 05 din Codul de

-..",'.,:: :.' . procedură fiscala, 'care prevăd;" ..... . .. . . . . .'. .
. ". ..'. .:'.. . :"102.1. La examinarea stăriidefapt fiscale pentru stabilirea bazei de impunere, organul

,;'-'.->'·f'iscalcompetent va avea în vedere toate documentele justificative şi evidenţele financiar-contabile
>;<"şi fiscale care constituie mijloace. de probă şi sunt relevante pentru stabilirea drepturilor şi

. obligaţiilor fiscale." .
Având în vedere starea de fapt existenta, în sensul ca lucrările proiectului imobiliarnu au fost

....Jncepute, autorizaţiile de, construcţie şi certificatele emise de Primăria Timişoara fiind expirate •
.•.."':., nefiind încheiat până 'în' prezent riicLlln!?ontracf :în~:,vedeteavalorificării sa~4.ezvolţ~ii proiectului

;.:'.:ini6biliai';.îndrept de~in ·ăpIiCa?1i'e;pf~vţd~ti'~fârt}>148··:alin.(1);liţ.â)' şi·*.~)"âhl'tege,(pr:571 / ." ...

;',i~}~~t~~~~fft~a~;i1~ţ~~~r~~~~~f~6~4~r~~~ţ~~(!~~~~~~;J~;~
• '1 •• • " ".', ' ,,' ::,''(.'.: ; t:";,
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.'.\;:' " . , \~~:~:.~·>;·:·:,;,,~~·~;,:}~·~)}§~~t;}.:,)\i·~~M("··"::::"';';~ "", .:' ,.',' ,,',': " . ·'.;;;~r.;.;;,~, .'
.',. "ART. 148 'AjustâNâ. taxei'deduciibileîn cazulachiziţiilor de servicii şi bunuri, alţele,decâf;"":i:,~:'~:

. bunurţle. d~:,papit~l):~:}:.<;:~\~"\;i;{.,:%i;~~;/:;t:' ,:t);·:.,~:'::;;::.":., >'?~;>f:~f,~~;'~·" .:-':'{..:,.,;-";,:~:<;~f.{;,C5?;·'g,:~~'tw~;:~~~~·;:~::A:;,
.: ,.'.::,':-'{lYi!i'(;§?I?-diWle;tA:c.are:ţf~@)He'pI1tti14:Iivrarea" s~ţfe:sinesau -prestarea către. sin~; ţlu:'~e':s/ ~';:,..~.
apljcă!, pţ<:ll;iţ~re;:l'iniţial~,sţ;aj\lste~~::î~:wm.ăto-arele cazuri;,,,.;';,.:,, ':" ~ . . ">~;'.;:.< :., "";.;;, ~~' '.,:"::;r:a5;~4iq~?'~re~'est~::maţi'ipâtj'~~ă~;rrtai>~icfd~c.~f cea/p~ care persoana impozabilă "âvea" A •

dreptulsă'o'opereze.I.:") •.,c / ;";"""·',,'S ,'i:". < .;:,•...., ., ,;' ," ' , .
" c) persoana impozabilă îşi pierde dreptul ..de deducere ia taxei pentru' bumrrile' mobile .'",' ,', '

nelivrate şi serviciile .neutilizatejîn C'1Z\,lţ. unor evenimente precum modificări. legislaţi~e,~ ,":;;"';":;
modificări aleobiectului de activitate,. ,al<icCl~e~(,Qebunuri/servicii pentru operaţiuni care dau drepf, ~>.•i'-:::,
de. deducere şi; ,~lterior,alocare;a$lcesţor~pe~ţru :r~ali~area:.c!e~:oR~r~ţi~ carenu dl;ly,drept;'9i;:'~;:.::<'::;i',;'
deducere, bllllu.rilipsă~ip ge,sţiuIl~~.,.NOţIl1~'metodo 19giq~; ,+,: .<, /;~. ,;, ,:~,...'.>; ;:,' ..::.',;',~,t'·:::'".:'(::c;';:J:,:h;ri~

..,., "Ş3.(2)îllbaza,~.'1,4Ş.&!in:(1).,li1Cl)\şic),;~ţIl·C;Q,4~V:Q)~;p~l,'p~~~28rl,aJţnpgzClpil~tl"e,p,qi~J',~~'~:~n;:P{(;i?
ajust~ţe,.)Cl; d~ţamqdifjc~rU;. ,iIlf~~~~ite, :,tM~~(i,~9u,?tibiJ~.J,~f~r~Jţt~t,bVt1util.or..d~:,n#ţwa. sţosUri,F?ţ~;j\~,~;)b~Li;';

.serviciilorneutilizate, ..a~tiY~lorcQrpq,tCllefix,~Jh'curs~e' e}{ecuţie,activelor corporale flxei'altele ':)i:·.;;~·':
decât celec,are,şiiIlt.c0tisige,raţe'qtP)llfţ de:c(lpiţâl ,conform;.~rt;149 din Codul fiscal, însituaţia în . ,... '
care .persoana .impozabilă pierde.<fr~ptul Ae"d~ducere',a taxei.; Ajustarea reprezintă-în aceastăr ,~:~::
situaţie anularea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată deduse iniţial şi se evidenţiază\,) ,;
în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care, a intervenit evenimentul care a -.generat,'
ajustarea. " . " ":'", . ",'., -','

Astfel, aplicând prevederile Iegalemai sus .citate şi nu pe cele inv.ocate în mod eronaide".
reclamanta în acţiunea formulată" în cauză neefectuându-se o reverificare a perioadeiprecedente; ..:,,·(,'-
în mod legalorganele de inspecţie.fiscală au ajustat TVA)n" suma de :78.464 lei; care reprezintă? ..
TVA dedusa aferenta cheltuielilorefectuate pentru proiectul imobiliar ale cărui lucrări, nu au: fost- ..~.,
demarate. "'.'" . , ' ','. ., ',' .. i>; .', '

..Pe cale de, consecinţă, în mod întemeiat, organele de 'soluţionare a contestaţiei au făcut
aplicaţiunea art:216 alin.(l) din 0.092/2003 'privind. Coduldeprocedurăfiscala, cu modificările şi. "
completările ulterioare, "Prin deciziecontestaţia va putea fi admisă, în totalitate sauîn parte, ori'
respinsă", coroborat cu pct. 11.1. lit. a) din OPANAF, nr. 2906/2014 privind aprobarea

.,Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din ..OO .nr, 9~/2003privind Codul de procedură fisc~,la,;L;:}'{>
care prevede: ,,11.1.. Contestaţia poatefţ respinsa ca: a)YI17-!ntenteiată, ; în.sitqaţţA,':jti,,;:9~~~;·:-:'5··,;~~.;;
argumentele de fapt şi de drept ,pr~z~t1ta:teîn susţinerea colltestaţiei nu sunt de .natura.sa llJ"odţfjc,~:;:t:·;,!-,:;;!i
cele dispuse prin actul adniinistrativflscal atacat;", . ,.' . . .' ,',: ,.:::,;

'Pe, cale -.de conseCinţă,. pentru capătul de, cerere .privind suma 'de 78 :464 .lei -:reprezentând '-"')'.'
TVA aferenta cheltuielilor efectuatepentru proiectul imobiliarale cărui lucrări nu au fost demarare ', -
şi pentru care s-a acordat drept de deducerela controlul anterior, contestaţia urmează a fi respinsă ,
ca neîntemeiată. ','," , , .' " '

3) Cu privire la restul sumelor pentru care organele de inspecţie fiscală au constatat că nu; ".':
sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a beneficia de rambursare. '. . '

În fapt, organele de inspecţie fiscală au consemnat că, potrivit datelor din evidenta ,':, '.,.
contabila, înregistrează TVA colectata în perioada 01.02.2012 ~30.04.2015, în suma de 3.726Iei ..' "~ ,

Conform deconturilor de TVA depuse la organul fiscal tefitori~l în perioada, verificată;' '." ,
societatea verificată înregistrează TVA colectată în suma .de 1.596 lei. Diferenţa de raportare se
datorează faptului ca în luna aprilie 2015 societatea declara prin Declaraţia 300, TVA colectata .
stornata mai mare cu suma de 2.130 lei decât TVA colectată stomată înregistrată în evidenţa
contabila. ' . ' '. " .

Astfel, în timpul controlului s-a calculat o diferenţă de ŢVA colectată în suma de 2.130 lei. .
. În legătura cu suma de 255;27 leireprezentând.Tv A pentru care nu s-a acordat,.drept'de'j';;,;/,:".:

deducere, prin RIt' organele de inspecţie fiscală au constafatl!r.mătoarele:. . .' ,'\:.,r";,)!t'~
. ,- reclamanta a.înregistrat TYA în suma.~,5 ..ŞJei, gil1,b~muLfis~aţnr.6.,2.1,.02.2015.;eniis;'d~;,:,~)i',;;,;;;:~;,;,

OMV' Petrom Marketing SRL în valoare totală de 13,3.1 ţ~iţepreze~ţ~rţsl,.'royţni~t~;9:l';f~A'P.il;fiR,./j,::;i,;.,:~:;'t::
. " "'.' .' :<: :,.~: ' ,":-., '.":.' •. " .::~i.;'~."..:.·.~;::'~:/t."i})
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.. '.
, pentru un autoturism ce nu aparţine şi nici nu este dat în folosinţasocietăţii Building& Comerţ' .

, ;';': ...,JtalySRL.în bazavreunui contract.. ,','. '(', .•. ..' ....••." .... .'
,',:\~::,,:<,.,\"/,<', ~'Îi1111tiafebruarie2015,rec1amanta a dedus TVAîn sumă de 55,52' Ieiaferentă achiziţiei de
, ":,combustibil auto (motorină) 'depe 'bonul fiscal nrJ89 / 21.02.2015etnisde,OMVPetrom

·Marketing SRL, neavând înscris numărul cleînmatriculare al 'autoturismului pentru 'care s-a
efectuat achiziţia şi codul de înregistrare în scopuri deTV A al societăţii Building & Comerţ Italy
SRL;rec1amanta a dedus TVA în sumă de 23,01 lei dinfactura nr.213952 /30.01.2015 emisă de

..... SCMirierva '92 SRL Bucureşti reprezentând cazare.pentru Pilenga Giuseppe, administrator al SC
Building& Comerţ Italy SRL.Facturaţste emisăperiuinelepersoa~eifiziCe (J>ilengaGiuseppe) şi

, .n~,pe. al-societăţii Building & Comerţ .Italy SRL ';teC1arnântaaîriregistrafTVAîn.sumade17 4,16
'leidedouă ori in evidenţaicontabilă.Tdin factura"emisă 'de Vodafone':România SA

, ),m;:VDF118906776 / 27.06.2012 în valoare totală de 924;01Iei;respectiv'tn hina: iunie 2012 şi în
.Iunadecembrie 2012 . Prin această Îmegistrareeronată,agentuleconomic verificat a dedus TVA
nejustificat în sumă de 174,16 lei. ' , , .

Rec1amanta consideră că îndeplineşte condiţiile legale pentru a beneficia de rambursare,
.:fiindrespectate prevederile legale în materie.Tiind vorba despre achiziţii în folosul operaţiunilor
societăţiistipulate de art.J45 şiurm. dinCoduLfiscaL' .
, TVA dedusă este aferentă uneiachiziţii,' fiindaferentă unor servicii prestate petentei de.

către O' altă entitate juridică, servicii care au fot utilizate în scopul realizării' unor operaţiuni
'Itaxabile.; , , , '

, Astfel, reclamanta afirmă că deţine pentruîntreaga sumă. îndiscuţiefacturi care cuprind
toate.informaţiile prevăzute laart.155 din Codulfiscal. Totodată reclarnanta susţine că organul de
'contf()!' 'nu a luat în considerare 'documentele'pecare le-a pus la-dispoziţie, respectiv contractul
încheiat cu furnizorul de servicii şi anexele la facturilesusmenţionateîri care se.detaliază serviciile
prestate şi orele facturate, anexate. " ..' .' , .

Reclamanta se raportează şi la prevederile dreptului comunitar; respectiv la Directiva
2006/112/CE, subliniind ca a prezentatfacturil~.solicitateexpr~s în lege, .. '"-.'.'.,; ...•.•....., "';

În contradicţie ·cu toatesusţii1~rile ,r~ţHl111ariter;.ţai:~deşi~usţillţ ..,qăar.:'ti 'îndeplitiite, toate
....•.condiţiile .pentru deductibilitatea :ta~eipej'vafhâ!~â"ad~ugat~, ;:aşa''Cutţl'..~~t:~le '.stipulare de
:.prevederile interne' şi comunitate; m~având'obligaţiade a:d,epunealte dpcl.1riierttej ustificative, din

.;contră" din analiza efectuată de..organele fiscale, cât' [şidin documenteledep~§eladosarulcauzei,
'[:.';:rezulta.'că,' în ceea ce priveşte'suma:de.,i.'130 leireprezentânddÎf(~renţa de' TVA colectată
'·,·nedeclaîită.<de'reclamantă, decontUl d~ iVA' sau Declaraţia 300 "se verifică 'cu' 'jurnalele de

,'ctimpără.d, de vânzări şi cu balanţadeverificare. .' . , "
. , . Astfel, pentru perioada supusă controlului, rândul .1..la "17 se•.verifică cu jurrt~lul· de, vânzări,

rândul f8laJ2 se verifică cu juinalulde cumpărări;lairândul 33,la 42 severificăcu balanţa de
verificare:. . ..... . .....> ..' . . ..... ... '...' ';'
.. ' .Î~ drept, sunt aplicabile pre~ederiţe·;OrdiIlelorA.N:A.F 1790/2012şi3665/2011'pentru •
aprobarea modelului şi conţinutului 'formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea' adăugată", .
precum şi ale·O.M.F.P 491/2014,'actenormativecareîn Anexa 2"Instrucţitinipentrucompletarea .

. .formulaiului (300) Decont de 'taxă pe, 'valoarea adăugată" stabilesc modul de completare a
';~<:deContllluide TVAşi sursele de unde provin "inforinaţiile. ; . '. A ••• -. ••••• .,': .••.•

. Din texte legalerezultă că toate datele şi informaţiile din decontul de Tv'A'sunt preluate din
-.evidentacontabilă şi jurnalele de vânzărişi cumpărări.Tie informatic, funcţie de programul de

." contabilitate. al. entităţii, •fie. rnanuaL'Astfel~'s'i~u~ţgle"încare nu, există cor~laţiiîll!re aceste" date
':'sunt, cazuri'particQlare şttrelJui~justifi,9qţţ~9\tq,~~whelit~şi' ţt1;expnq~ţii;q~;,9~ţţ~;99l1.tti~u,~9iţi;'\ .'
,','::,' ...••' .'~i~i., .•Îiri~.pre~~rit~;,~dţi.~4~;~:}şţ,f#.!.cHn;Fi.4~;:;:~9,tl!e,~ţ~ţ1~::.t;9@H:l~t~'(î.n:~;~~9;g~ţţ~ţ~'/::'~~~~~~pil,ă,

"~,'o (::; "":Utecliimanfănu'ia' adU's' â'r'umenter~retitQ:are.tâ'ăc'esf{~:S ';eq{;:'Asţfel;:înrru(5ât',şQlt!tiQti~tţ~'cgiţţ~$taţiei
• .. ", _. ' ••.• "" ,." .' .' o', g, .. ".; "".'.~·-~·-""1::" ...,,'.;;,'-I"',f~·'·"~i'·',,.~.·,·,,."'~;'l'··i':P:,-"",,/""""""./'-!"''''''.'' ':~".'\' .•, ,,',_,_"',.':.i'-1"·-"~'··:;'.'··-<V"';"'---""')f,~;.""I<.,..~4',"-""",,-,<,.,;,,):,, ~

";~:" ',;,",".;':seJace, în 'limitele sesizării,"iat îhtruq~t"oţganti1"ae':$:ohlţi«nare;riu;'$~' pO'iite"siţ~~tif\1i','ţQnte~ţatoarei"
., Jn ceea ce priveşte justificaţea moiivUlui'peniţitc~~'~cea~ta inţelege 'sa coiiteste~stillia de 2.13.0 lei'

: "',' ': :':'--\t:.' t , ,. " .";,:,,.:-,,: .: .' """;.," •.•.. ' ... ~ 'el .. -,1'".; '. ~";(,,:'~,-./;>,."_~'.,'" \ '~"., , ,
,·::;·:.~(U:_\J,~,,~."~,;~;".:;.:\::::\,:: ':,.: ;,.", ,._-"' ..... , .:~::,~,:::;';:
'.)}:.f~.':~Y:5':.' ... ;" ."" "o" -.'. . ....• .'. '.: <,. .

.;., .i. .\\ ,.: .•• /' ""'< '.,':>}.;.',::~.,,',:; ,:r'~;,.\·,,2:,ii,~.:·';.':' . -, , ..,,',' , ",'.".";,:', .,\i: ' '
,~,<-"..",.,..:-«.~ ~-'" ,-.:,,", '.,' /;'f'::, "'," '
: -; , -.' ;, '\, " ,"1' '~,,' " .' ,,', ,>i:" ~'.:~..::' _ -,' ..-:. -':,:' "',:,:' 0_.>' ~". , :.;_:: '.- " . ",'o" _1,_ :. _"_ , ~,: ,'::~ . !'- ,: ,":" c . ii .: /', ) :';.:< . .,:.):~ :;~'.>:'>,1" ;:).' .. '" ::::; ;:.'::" "" .

~ ': ~:: ~ ;, :,~~'.~::::::>:;',::;"L'i;>r~:~~;.,'.:';,:;\.~',<: ,,'\'., ,,'~',.,'..' ,"'.-;',':. . '" ",'),',:,:".':',~;:'"'.,,,";"~':,',;,_;"'~:".;',',"~,:',.':. ",',':';',',':":;',~,:.'~_:,",,':,'::\~:,'<,.~,\::,:::":~':,~.: ;':'--;'0':'::'" ,: ", __, ':,",".' ,::':. ",'", .,.',•••........•..',,.•';,.'".:.:,.,.:'..:: ',..';"•.......,..;.:',..•...•...,.,:.,•.... ,:,•.'~;.~.:::.•..,~,:,:,',.~:':.:~,;:,:,~.',',.,~".,..'~..,:,:.~,:,.~~,..~;:...•::.'..,::.,:<,~ ;:.,.l:\.'_.'.;.' .. ~:,~.•..'..,:~.:'.,.,.,,'~.•.,',,'.',~.'.':'.:;.;'.'~,' ..',:.,..:.,.,',' .•.:,:,.'~., Z, •.·;,~,,:,:~,,":':'.'.,'.',.:,,:,:,..~.;..' :'.:,.,•.'...•..,.~.;,':..:~,"..·.;..i,·.•,·.,.·,.",·.~.•..·;'.•,·.,'.·.·,'.:,',':. '.:. '.','.,""',.', ~~ //'.:L :
:.' ,~,,>:,::.~..:~,,:f''::::~;.~.:,"~,.'.<,.:,'~~ :)~';iti:)~:':'~::,{ij:K/i~;il1t~{:.I,:!·,·,;~\~M_~i·i:}j~~i,:/:.' -- ~ ~ ~ r ' • '.' _ ~ :: T. - - •• '". ~:'~,~ ,~~, :<:~,:_ ~. _" _. .' - ." ","',';~'~:''" ': ..~"~-" >' :'. " -",,"~~" ~' ~-.: ~ -.. ,'",', "", ': -;: , .



"~~Â". ':,' .~'~ .:;;~i:;~;';::,:r:'·"(I;':~~;;~r::':<:,::,,:,~I' ", "> ..:.~";?ti~: .:~:·:;r·::"~>/~.. :,< ••

Dtisar'nr:3888/30/2016.' .:. .... .," ." "'. IL:·..r ';". ""),', ,;' ':. -.;:' l'

,.',' .,'~)":~;iif~A~;:;~~~~~,~:~~~:;::~:{i;~~:~,;<~,: ..~, ~,:,i:~·';ţ'{~:~jf~rf:~\~1(.(:"..',::~,',-'.";. ",, ..., ',:.:,,':..,'~:.:/j~~t~~,~
, 1repre'zentaQ.q',:TVA, G9leqţaţa "nedeq~aţ~ţa;~pe'ntru acest, capăt de cerere contestaţia de asemeriea
. 'res.pi~s~:c~Ji~~~t~$bt,at~/· X?·~;·::~<C~t~~:~k,.~t~·:';';'.:'' .1'. ':, ,;, ". r)./ ...." 1 ,< , ..... ,.. .": .... . .. .. ~::,.::~::' '...

',' '(ţi~pl~~~~~~~'g~yeşţ~,2~~:~:Jăr~~~~9pt~}i'~j~,~ed~c~re,:.î~.,.~~m~de,?~5.1ei,deşiIe.21~iml~~:şu~ţin~~·"'•.).•:,
că ,deWl:e....(a.cturLCQl1J.pletate·~oiUorm"Rl;eveq,eplotart.] ~5 .Cod fiscal, ca TVA dedusa .este .Aferenta " ' .~".

. serVj~U'~,s~~~it)Ji;fot~;4~iliz~t~,i1iir~~()BJlr::ii~tizăcl.j'~,un~r';',fip~~~iiţÎhi.-faxabiJe, pr~d~~~:cf~ şliripî~,..
~ .• 'ti•. "-..·"'"r,~o~__e '~~l'>/":!;s~-" ": .....•.• ,.,(,1 O\: •.~o;:'- ~t$." ~'·>i"f.t'::;.."':t>{~1-:'M"'{ 'ii.~. . * •• -t f";:,- .•. ""'_':",,"- r 0->< .~ "," ,..., .r f"'id~ ,":.1 !.I-~",tj",,'O,,;}'"
, deţmere'"a 1.1ner-facţun, care. mdeptlheşte'~co,ndlţIile, de:cform~' prevăzute de. Codul' fiscal,; nu.:este'[

sufici~~ta' pentrua .Pţltea b~neficiaA~ ,di:eptul ~e.deducere a,;ry~~.ţn~c~t d~a~pi-in: ~p~ţin~t~rei{., .
aceasta I}u,p9aţe'.;fi ·coţls~dera.tă,,~'"q9cYAienr jl;lst.ifi9~t~~>·1)1~(Jţll*, chiar, . îp.:lip~a.U~stiţi~~!r .'

. concrete-a c()nţiIi}ltul1:li.e.C~)ll9l!1ic.~ldocumeiltelor de ~~ care s,';ade,dus, ŢVA, con.~id7!ă p~r.~t~,că,:·..
operaţiunile; nu sunt destinate utili?:ărnSn fqlosul deoperaţiuni taxabile. .:" .. '.; . .••• .;<: :))~"hţ':;~, "
. " : :În'drepţ;su~t'aplicabi~e cau~el.,u~ăto~ei~p'rt)vederi':.:· " .. " . .' " .',"

, Art.145 alin.(2) Cod fiscal: '"Orice'persoană impozabilăare' dreptul să deducă taxa aferentă "
achiz~ţii~~r, d~că' aceste~ s~mt desthiate utilţi~ri(ţn:rol()s~1.lirn}ăt~arelo~ ()l?eraţiu~:' a) op~r~ţi~V,: .;' :.';j
taxabile ,.,', " .' ",' , :.

,', '".' " ..;.,. "', ,.' ,.," '::::,- '," ',' ,;;,. " "..•...'. . .... , ...., r . ·•.t:~'.f·

. Art.6:din Legea,82/1991a59ntabilităţii;'republicată:, .' '. .. . .•... ' .... ',';.»
. ,.,,( 1)~:. Orice' -: 'operaţiune"'::. econ9mico~ fin~cţ~r~ <,' .efe~tţIat~. '.,se .,c'onse~ţ~~)J; jp:{ : ,<:1JM

momentul efectuării ei într-un ..do~um~nţc,a!e stă lll;:bâza ·.înr~gi~str~lpr ;Jn '(c>Ql1ţabiUt~t~';'~{"'~\{'~::::
dobândind " ' astfel' calitatea ,.: .:,de ~oCUment: -justificativ. ""'::: '.>t·'Y;\~::E-;.;'},:·;;::.";' ' 'i~
~ (2) Documentele justificative "care .~t.au,l~ .baz~ ,înregistrărilor. în c~nt~~iiit~te.~şaj7~!lă,<.

raspunderea, persoanelor care le-au întocmit; VIzat ŞI aprobat, precum ŞI a celcrcare le-au'
înregistrat în, contabilitate, după caz.". . .

Pct.2 din An~xa 1 la OMEF -nr~ 3.512/2008 privind documenţele' financiar-contabile ,,2:-
Documentele justificative trebuie să, cupri,ndăurmătoarele .elemente principale.denumirea
documentului.denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa .persoanei juridice/fizice
care întocmeşte documentuljnumănil ':. documentului şi. . . data.' . .' , .·.întocmirii.
. '. .-.acestuia.menţionarea, p'ărţiÎq.ţ care ..participă]«. ~fectu~ea ,?p_~Ţaii~ij e.co9o>m),9o,~ţi~~~-hlfe:
(când este cazulj.conţinutul oper~ţţ~!lii e~~n9Jl1i~o.~fimm9!~reşţ""a~~i, cŞnd·,este;:g~gesm-i:J~iti~.i~l.tr

. legal al efectuăriiacesteia.datelecantitative şi; valorice aferente,operaţiuilii. economico,:,firiarlc'ia~e .
efectuate, după' caz.numele şi'pr~nUmele,',precum şi~senmăturiJe:;'perş(>Em~lorcare .răspund .d~"
efectuarea' operaţiunii ec~noD:1i9b,:,finai1ciare,,.ale ,pers()atlţio~ctl atribuţii ;'de control 'fimmciar "
preventiv şiale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz.alteelemente
menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate. .

Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabiliţate pot dobândi calitatea de ) ,
document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute. de normele . ,.,';
1 1,,· n' .... ~ < " ~ , l'

ega e ln VIgoare. ' . .' ',' '., ", . ... '. . . " ... ' ,,' ..«',' -,',,",

Rezulta 'ca orice operaţiune i.economico-flnanciară;'. în momentul efectuăriivei se' ~,>:.,':~;~.
consemnează într-un document care trebuie sa cuprindă.anumite. elemente pentru. a, putea;Ti'.:~/..,-{,~~):
considerat, din punct de vedere legat: document justificativ. 'Or în situaţia în care documenttiCfle::':' ''<-
nu este emis pe numele petentei (factura nr.213952/30.01.2015 emisă de SC Minerva :92SRL:)i:~' ::::;.
Bucureşti' pe numele persoanei 'fizice Pilenga Giuseppe, administrator al petentei, reprezentând .. ,":',
cazare), fie reprezintă consumuri pentru mijloace de transport care nu sunt în proprietatea' sau în -:, .
folosinţa petentei (bonul fiscal nr.68121.02.2015 emis' de OMV Petrom Marketing sai. .
reprezentândrovinietă C.N.A.D~N.R.tnu sunt completate.conform normelor legale mai sus citate.: '
acestea nu pot dobândi calitatea de,document justificativ 'pe baza căruia sa poată fi dedusa :IVA. .'._',~, "~~;'

, Pe cale de consecinţă, argumentele şi. susţinerile reclamantei.nu ..surit'denatţIra,a'infi.iTI!:a';'Y;·~'.:i';:;')
constatările din actele administrativ fiscale c.6nieşt~te,.inotiv :nentlU caieşipenţru' ace,;si.,9apăt~9~;;\';ii,i'?::\!'
cerere urmează. a. fi .respinsa ca,ne~n.ţ(fnieiată,i,~,acţillliea ;f()rt11ulat~>:p~.altfel."şi-:cOntestaţia:;;in}::~:i;,·~.':';;L
.procedură prealabjlă a.fost'soluţionata în'şen~u1.respinge·rii9a'tÎeîl)ţ~in~{~t~.şi pentru, agesţ capi\ţ:'<;te:\r;:};·,·!
cerereîntrucât ..argumentele,. de faptşi de.drept· prezetţtate,' în susţinerea \~~ntestaţieinu,sunii'~~ :;;t:Y::'j'(,':;'j

.natura samodifice celedi~p~se pnl1actulad!llini,~trativ.. ~sc~Latacaţ. '.. '. ' r: ': .. '

,; .

. 1', . ," .
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"-~
Dosar ilr:3888/30/2016

' .....'.'.~Jriceea cepriveşte accesoriile aferente în suma d~2 1.677 lei, aferetiteŢVA, sunt aplicabile
,preve4ţ!il~dinOG92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, carelaart.119-120Al .
prevede:'. ' '.. . .'. . . . . . '. . ..' . .; . .

.:: ..'··.',iÂRT:'! 19 Dispoziţii generaleprivind dobânzi şi penalităţi de întârziere
. . ,(1) 'Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către' debitor a obligaţiilor de plată, se

datoreaza după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârzi~re.
ART; 120 Dobânzi '. .
(1) Dobânzile reprezintă echivalentul .prejudiciului .creat. titularului .'.creanţei fiscale ca

',urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de' plată la s9a:deriţă ŞÎ"şe'calctilează pentru
.' "fiecarezide întârziere, începând cu'ziua imediaturmătoăretermeriului 'de··scctdenţă 'şi până la data
"'stirigerii sumei datorate inclusiv. .. .' .....''(', ':

" ;ART~120Al *)Penalităţide întârziere." . . ". '. . ..... .
. (l)Perialităţile de întârziere reprezintăsanctiunea pentruneîndeplinireaobligaţiilor de plată

la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile art. 120 alin.
(2) - (6) sunt aplicabileîn mod corespunzător."

'" ! . Având în vedere principiul de drept potrivit căruia "accesoriul urmează principalul" şi
. având în vedere ca reclamanta nu aduce niciun' argument în ceea 'ce priveştemoduldecalcul al
;'acestora,pentru acest capăt de cerere.acţiunea formulatăeste neîntemeiată.
"....,.".f Cu privire la capătul de cerere privind anularea Raportului de inspecţie.fiscalănr-Fs'Tlvl

:477/11 :092015 'şi a anexelor a:ferente precum şi a tuturor actelor întocmite de' organul de control
"l'eperiqadailispecţiei, şi inclusiv a Dispoziţieiprivind masurile stabilite de organele de inspecţie
<:: ';fiscal~t itr.4 741/11.09.2015 de care face vorbireînvederează instanţei următoarele considerente:

.. . 'pârâta solicită admiterea excepţiei privind. inadmisibilitatea faţă de Dispoziţia privind' masurile
stabilite de organele de inspecţie fiscală rirA74·1i11.09.2015 şi respingerea' ca inadmisibilă a
acestei cereri având în vedere că reclamanta nu a atacat decizia emisa în soluţionarea contestaţi ei
,formulată de reclamantă împotriva, motivpentrucare . .•... ....,.....'.' .. i ......•. " ..'.'; ..... .'. -, '.

'. .' Este inadmisibilă pe caleacoritenciosuluiadinihistnltiv.fiscalacţIUnea.·foriTI~latăîmpotriva
. ~Dispoziţia privind masurile .stabilite'' de organele de inspecţie: fis9aIă·nrA'741/1J. 99.J20is pentru

nerespectarea .prevederilor :' Art. 268;:ait.272irrt.·. 281?'(2)' din' Legea .207/2drS ~'privind',Codul de
.,::'pr6'eedllr('fiscaIăîntrucât îIlinstanţa. speciala :de \cohtencias' administrativ: se poate·. formula

contesta.ţh~doarîmpotriva deciziei' emise de organele fiscale de' soluţionare în procedură prealabilă
.... \.. /

.Potrivit Codului de procedură fiscală! Art. 268' privind posibilitatea de contestare: al. (1)
împotriva titlului de creanţă, precum şi împotrivaaltor acte administrative fiscale se poate formula
contestaţie potrivit prezentului, titlu legii: Cotitest~ţiaesteo calea,dminţstratiVă de-atac .•.II caz în

' .. careobiectul .unei acţiuni în 'c6nteil:cios adminisirativîl c()nstitiiie;îil' prinCipâl,'atacareadeCiziei
emise în soluţionarea contestaţiei ..·..pe 'cale':âdministrativă, ;iar~.îri 'subsidiar,' atacareaactului
administiativ j;tiri care se stabilesc obligaţii;aşaclÎm stipulează' arC 281 <a:lin.(2} din Legea

. J207!2015c~roborat cuart. 8alin.l din Legeacontenciosului 'administrativdispl1nca:'i(2) Deciziile
:"en'iise' însoluţioharea contestaţÎil6r împreună: c'u'actele administrativ fiscale Urcare 'se refera pot fi

';;"atacate:>de"'către' contestator sau: de. către 'persoanele .introduse în proceduiădesoluţianare .a.
. contestaţiei la instanţa judecătorească de contencios administrativ competenta; în condiţiile legii"

. Prin OMFP 1.939/ 2004 pentru aprobarea formularului "Dispoziţie privind măsurile
stabili~edeorganele deinspecţie fiscaIă"seprecize~zăcă:. .' .." '.' ....,' ...':..... '.

." ,:~,,':'::··,p:orniularul· '."Dispoziţie'cpriviD:d'măsurţle:~~sfabilite ·'le '()rgantflţ;;<ie~: inspeCţie/fiscală"
"l"~,:,: .". "'" .,.~ ,", .' .,' "',."."', ;""_':":, - ,",' /': _,""0.:._" .:!':':"',-~:·",>"l>:'\·::.f>"",.;.,.l~,;,","'.";-,. ::-"::",:,;-,."", ..,<,:,:",, ':,::,:""':"~ ,.,.,'-",::_"~ :""':.:' ,~':i"" ,'., ~

. •..•; ...•.•' )' ţeprezint~ actuladministrativnş.c,al<~~ni$.,dejqrg~ţiKl~:~~:inspegl!~}ţi.$c~l~:~~:.~plis~~a,Rr~Ytf~erilor
;"::..)'. ";··:leg'aleprivind' obligativifutea'contiibilal?i1ilQfae'Jnti~epijnfmăSurife':~tabiJitţg';'/y/;'::r{J!.\';;:·.'''.': ...•.....

:. ,.;:~~~;'~,~/~\:~::?~:::.F(.:, ", '. :,:'~' ;'>~;":~:'4: ~lr~ "/::'i::;~:';;' : .
.'/.,.:. ( "~,;>,,

ei ,"



~1t~<?liiiW&"1~~;Î4i~~~Jii!9,ţ;f9AAtjla,lÎ'';~PRtriv;"M, ~,9
~, ., .... 9JaIiil.{1:;·' 'l:airi CQduLdeprocedură'fiscară",!~i''''''

;:-;'}!,J.,.' ,', ., .. ' ...•.•;".';:>.' ."":",, XL~'~j~~i1i.;\i
\!A~~ţ"ae ," '

,,;,..,.,~ftţ>.,,;,):;~~g~taE~.,...W::~,Sl,jal~{i\~ ,
tiidţ dIminuare a pierderii fiscale stabilit

împotriva .....deCizi~i:»;de.'. .reyerific~e!j) ş

.SOl\~~,:)~~~:~i~~i~j;z~tăja~·.;;~141(Z~~.~.CO~;~i;9r;·<ti~,i~î;;~~~l;il~i;~g~~I:~RS'i'~
-.regi()n5l1e.;.',ll'~::·ţ1«ânţ~lot,'BM9U9~;4p.:a,Săţg;;:.rjâi~.,,ţerit()rial~'îşi'~w,domicUi~!.:fis~a.l.·contest~ta,I1J7::";.(,'.';':> ,

. .pentru' coi)ţest~Nl,~ :',c~~~a,~c.~,'()bi~9! .•iirlp9.~ţţ~~·t~e,'so~.t~puţF~::,(I'l,ţR;i~{ra;m~l~f. ~S~,~,şqi.!.i";~~~Ji:i~';:l::[?J,,
acesto!a,măsut:a4.e4iwinuw~apiefci~ritfi~~al~, Sn c;uWitUrtlqe până -,la.,5,.m.,ilioanelei;precUni;şi}·;\ix"t .

.'pentru;. cRnţ7~ţ~ţiţ(y.~;,il.l4t~l'ţ~te;,îJPl'()ţriva.:.5!~pliipor'de ;'r.eye,riţi~are;,;c\l;:~ţxp~pţia,'celoremise ...d.e/:i, ...•.~i
organele centrale deJnspecţiez90ntt:ol; " .. " ." . .' ,,"., •.

(2) . Contestaţiile fOrtn~lateîmpotriva altor a9te administrative fiscale se soluţioneazăde';'~' ':,
către organelefiscaleemitente," , . . . . ' . . ..,.. ..'

Prin urmare,' structura specializată.de soluţionare a contestaţiilor din, cadrul direcţigof\,1':,
generale regionale ale finanţelor publice are. competenta în.soluţionarea6qnţestaţii1or,JorÎn~1~ţ~>',··:;·.)
împotriva deciziilordeimpunere..» actelor administrativefiscale asimilate d~cizii1ordţ irnp~#ei~'::"·i::~;'·.'F
deciziilor pentru !egulârizai'e~'situaţiei emise.în conformitate, cu legislaţia înmaterie vamală,"a' '.
măsurii pe ,cl~lŢlJnuar.eapi,erderiLfişcale stabiliteprindispoziţie. de .măsuri,' precum şi împotriva •.
decizieidereyerificare. ; .'. '.'"'. .. '. . , .
'. . Prin u~are,'în.,peea,~e. priv~şte,cont~staţiile formulare. îmP9triva dispoz;iţieide.măs~i <

emisade organele deinspecţiţ fiscală, ace~tease soluţioneazăde cătreorganuletrtiten( respeCtivi,'.:'
de Activitateade.InspecţieFiscala, întrucât.intră în categoriaj.altor acte adtninisţrativefiscale",' •.' ,

. ···....Pentru' consi?erentelearătate, contestaţia,înprocedură;prealabilăJormulatăde,reclatnanta:ii
împotriva masurilor.dispuse priri actele ad!!liID:strative fiscale, înmod,înten-teiat:a' fosttransrriisă.;-'
spre competentă soluţionare către organul competent din cadrul AJFP Timiş respectiv la ", .•
Activitateade Inspecţie Fiscală, iar reclamanta poate ataca în instanţa' de conteijcios,admhiistiiiiiv :;';,.'.,:.~"
soluţia emisă de.orgartul.de.soluţiop~re~diri.caclruţAJFPIimiş..·' .." ~., '.

'.. Totodată, prin.acţiunea formulată, reci amanta l1ujnciică, niciunmotiv.denetemeinicie .' '
Dispoziţiei privind măsurile stabilite.de organele de inspe9ţiefis~aIănr.4741111.09.2015 emisă deAJFPTimiş, ...' .... .'.. ' .. '., , .' .... ". '. .' '. ....,

Cu privire la raportul de inspecţie fiscală, pârâta menţionează şifaptul că sumele înscriseîn,
raportul de inspecţie fiscală reprezintă doar.constatări ale organului de inspecţie, care nu.se pot' _-.J

concretiza în. obligaţii de plata opozabile contribuabilului şi susceptibile afi supuseexecutăriisilitec,; ..
în caz de nepl,ată,îrllipsa unei decizii de impunere,în condiţiile în 9are l~giuitorulap~evăz~t"iri.'-,·"··,,':~;
mod expres faptul că numai decizia de impunere poateconstituititludecreanţăîn materie fţ.§Aâ(ă,ik.1);:i :~qM
care la rândul său poate fi contestată pe cale administrativ fiscală la' organul fiscalemitenfia(::»:
soluţia împotriva acesteia poate fi contestată. în instanţa de contencios administrativ. '. ..... ..~ ........;

Cu privire la cererea privind anularea tuturor actelor întocmite de organul de control pe.
perioada inspecţiei, se impune Ca reclamantul să precizeze .actele pe care înţelege sa le atace şi'.
respectiv să îşi motiveze actiunea cu privire la actele atacate în caz' contrar cererea reclamantului,;;';,.:
este nemotivată, nedovedităşi văditneîntemeiată. " ". . :', ,"

Urmare a consideraţiilor expuse, în cauză nu există motive de netemeinicie a ,actelor:'
administrativ fiscale.motivpentrucare prin Decizia Nr. 1495/fl1l16.05.?qJ.6.jnm~dîntenl~~at\.
organul de soluţionar-eacontesţaţiilordin c~qr,ulDORFP Timişoara ~dispus:·.. . ... . :..',:.'::·;:;:,~}!r:

. ' l.Respingerea, ca. neîntemeiată, a,cqnteşt8;ţieifonnulate împotriva Deciziei de, itnpqn~i~">;i~'c,::!,'
privind obligaţiile fiscale suplimentare stabiiite de inspecţia fiscală nr.F~TM 50111i:o9~ioi5'cUi" , '.'
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",<jl,Ţ1Y.irţ'Jâsuma:de 254.949 lei' reprezentând; TVA stabilită suplimentar. în' suma dei33;î72 lei;
,::'dbbâriiideîntârziere în suma de 13.006 lei; penalităţide întârziere: în suma 'de'8.671Id .:

.". ",2. Constatarea-necompetenţei materiale a' D.G.R.F.P Timişoara privind: soluţionarea
-contestatiei formulate împotriva Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie
fiscală nr.4741/11.09.2015, aceasta urmând .a fi soluţionata de către A.J.F.P Tiiniş~' .

, .. .Pârâta solicită respingerea eventualelor cheltuieli de judecată' cariefondate 'faţă de
instituţiile pârâte, întrucât nu se află în culpa procesuală. . .. .... .

,, ' .', Pârâta solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi j udecareacauzeişi conform art.3 32 alin. .
. ".':.: .::..ultim coroborat cu art. 4 il alin 2;'şlurmătoareleC:pr.Civila în bazaadelor deladosarul cauzei.

'.."', . .ÎI.1:,t~rme·nul de jude~ată,din ;data~ de~14:d~cembrie 2016:,;',':rechim'anta,· prin
::r:Jep'rezent~nt,~a:depu~<la dosar precizare d~acti1ltl~'cu privire la' obiectuf'dosarll'lul,prin care
:·)::)f;~*~tat·}ă'lapunct~I·:3 al :actiunH~';prin')'acteJiiţocmit~'pe perioad~ih~I>ectiei fiscale face ,

.. '; . ,. referite" la Dispozitia privind' rilăsurile:'sta'bîlite de: orarieIede: ins' ee i~.Cală-nr-._
·-, . 474i/~1.09.20r5: act'coîiiesta o' ata cu eciziade impunereemisă de ~rgane~e 'de control dar

famasă nesolutionatâ,' soluţionarea acesteia ':fiind de 'competeri'ta 'Intimatet tde rang 2,
. ,'Administratia .Judeţeană a Finantelor Publice Timiş: " ..', ':' . '. . .

Reclamanta arată că, până la data formulării' precizării de acţiune, nuI ~s-a comunicat
decizia de soluţionare li contestaţiei du privire la actul-sus-menţionat. Ţinărid cont de clarificările

. aduse prin art. 281 Cod de procedurăfiscală, ;,În situaţia nesoluţionării contestaţieiîn termen de 6
.'." '.:.': luni .~~··la .data depunerii contestaţiei contestatorul-se ipoate adresa instanţei de contencios

\~.:ad~.iriistrâtivcompetentăpentruănularea actului. ( ..)" : .. '. ',' .... . .
.. -.' ..•.Reclamantasolicităşi anularea Deciziei nr.1495/211/bis/04.07.2016, privind îndreptarea

'. erorii materiale cuprinse in Decizia riT. 1495/211/16.05.2016, emisă de; pârâtă ca' urmare a
soluţionării contestaţiei formulate de reclamantă (anexa 1).'

Prin întâmpinarea la precizarea de actiune formulată de reclamantă, precizare
depusă 'Ia dosar la 23 februarie 201'7 de Ad~inistratia Judeteallă a Finantelor:.Publice Timiş
a solicitat instantei admiterea excepţiei privind· inadmisibilitateacapătului 3 .decerere privind

......• : . anulareaRaportului de inspecţiefiscalănr. F~TM 477/11;09'.2016·şÎa anexeloraferente precum şi
. a tuturor actelorîntocmite de organele de:control pe 'perioada inspecţiel;fiscai~şi inclusiv faţă de

..•..' ··.·bispozhlaprîvind'măSUtile·stabilite·<deorgâtieh{'(d~dn.specţie.f'i§caIă:"nr'}:4741/11,09.2015 şi
',' 'respirigerea.cainadinisibilă aacestei'eereri,'respingetea :'~a;fiirid.••.tardiv :fortriiiiâtăjl precizării' de
. ,:;::~~cţiuhe'laaI2;'lea termeri de judecat~'mC6ndîtiile'în:care,modificarea şi/sau:ţOri1pletarea.acţiunii

se poate formula în termen de 1O zile de la' forînularea' şidepunereaacţiunii.trespingeteaca vădit
neîntemeiată şi nelegală a întregii acţiuni în contencios administrativ aşa cum a fost precizată de

. cătrereclamanta SC Building &' Comerţ Italy SRL,' menţinerea ca temeinice şi legale a actelor
administrativ fiscale constând In:' Decizia nr..: 1495/21llbis/04.07.2016· emisă: de ,DGRFP

.' Timişoara, Decizia nr. 1496/211116.0G.2016emisă 'de,DGRFPTimişoiU-a,D~d~ia'cie)~punere nr.
. . . F~TM501/11.09.2013, Dispoziţia' privind 'l:nas~ilestabilite" de .organele vdetinspecţieTiscală

.JJI.~741111.0~.2016,Raportul deinspecţie fiscală nr. ~-TM4?7/l1.09.2015 şi a anexelor aferente
'.;.şhrienţin6reâ'ca temeinice şi Iegalea obligaţiilor' fiscale stabilite de organele, fiscale în Sarcina
;'reCIaril~tei:precUrri ŞI respingerea eventualelor cheltuieli de judecată, ca nefondate. ..~'

'.".~;, .::. ,;~';1,::,,~'" Totodată;' pârâta' solicită=instanţei: respingerea ca •nefiind utilă şi pertinentă 'cauzei a'
",: ,e'.. ,', '.- '. .' expertizei în speciaIitatea contabilitate, solicitată de reclamantă, . .

În' motivare, s-a arătat că, prin precizarea de acţiune formulată tardiv la acţiunea în
contencios administrativ de către reclamanta SC BUILDING COMERŢ ITAL YSRL se solicita

'. ., ;, instanţei;' la' punctul '3 alacţhmii':'teclairiailţa :~at~"'că"prin<act~'înţbcrnite:p~'peţib,a~a inspecţiei
·'.. " fiscaleiface ··referire la. Disp()ziţia'<:priYind;~'m~s?riie' .':st~bilitţ'.'de·;::··ipspecţia.',\"~fis~âIăfir;'
.......,/.;474111l.0?:20 151~,actc6ntestat doaiJr( Rt(jce~Ură;;pr.~ăI~bilă.<de'reclamafită/Qcla.t~"c~decizia de
·····:'<·i)<::~~~~~~{F,:,1â~:~tmă·:~~,.~:~ăma~:ri~ş(V.}tţi1#~~~~~~il:~~:ţt~:~Jf~;ţi~iş,;;j'·~(,.··;;~·.';·,i;:?\,·:;:~:;':;::'••·.·";"•..•;!.~:... '.' .

. ' . . o',.'>'; ':";:'.':;':
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Pârâtacop.sideră:tatdi'v.ăprecizaread~.ac;ţipnela ~12~lea te~en dejud~c~tă,î;pondiţii'l~,~••
care' reclaman,ţ~.avea lagispo#ţi~ lPzile ~ăîşicql11pleteze/1119~ifice. şilsa,u.precizeze actiunea .• ;·· :"'""

neleg~1*~~'~~~}'~~~1~~a~i~~;~~~!~~fi~~~~r~~;~~~:t~~~~~~~l:~l*:;:~;~~
t49Ş/2.l.~{b.iş0Q,1·QÎ;f919"e,h\i~~·~q,~ţI?qlY':~*;nmiş(taŢa.p'ri~trtg;îIicţr~ptare,~...erpxi~..;~fIl~teriale~;:~âţ.;şi:;;ţ'U:E,·;.\;;
De9ţzţa'" pr: .J,~ţ9ţi/21 V16:o.5.201,~,ePJ:isă:,,de:~q9~P,~Ti~ş.oara în şoluţionarea·,' c,ontestaţiei' ", :,
recIeJmantei la~organde Ji~cal~ 'sunt' temeinice :şilegale" îritrUc~4t:. I ' .' ' ::'. " ," ";:"~'" " '~:,: ":":" ':,: ..,:;,

,..""'i;' 1,!C)Î'pr~tite;,la:sWIla.',4e.(()2.A22)~i;i,,~pţ~.~x~ţâp4TY~:~ferenteseryicii1o.r d~.in.t~ripe,digr~"?~'i;"E!<:;
confonncontractuluiînchehit.cuŞ9KFRDBVfLOPMENTSRL., . '.. ' ' '.":":,.'"';':".'
. '.,' S~ci~t~teaK.FRbe~el~pme~t"SRL'e~t~,\():societate, c~sediulînTţwişoara,î~fiiniată i~iul,~?;'~"(':'

20l2, în prezentdizolvată'Cf.art235 alin.ldin'LegeanrJJ/1990 cu modificările şLcomplet~f;il~,,~.'
ulterioare, ca unp.a,rY'.i:lHotărâriiAqAnr.V~6.lq.20 15,dO~UlfleJ:lţpublicaUn ty1011ţtorulQf.icţ~Vf!J!::.~::

Rom,~~~ar~~;'~~;~'1~tq~i;~~t~~1~~iil?Pf"~W·~**'·S;~~c,b~i~,1~.d~t~<I~.t~~~z.;*2J~~~;1?:;.:t·
un contract de .intermediere ·.pentru,ldentlfifeJrea;unorpottmţlah par1:ene11.,pel1tru'dezyolta,r~a'$~U:)"""<
aju~tai'ea.Rroi~ciulu{'Imobi1iar"dih -::rimlşoarâ)'str~Law:el1ţil.ţ.:N'icoară,·hr.L.8 ..gPiectul,·.sontractuÎuL;/:f •.
reSRecti~' .·Yize?k('ş(ţnţ~mie~i·eiy~ :i~laţiei' 3Qtte;,'petente'şiAg~l1ţia ....~ aţională .r'intrit'" Loctlin,te,:',.";·"
întrucât, potri vit"'s~sţil1eriiqr .petent~i.şţînt~#e;4e .•Ad~ţsa~nii,să de căireqficiul' ~e.gipl1arpentru.··
.Locuinţe .Vest .•...Timişoara '4in.~adrUIAge~ţi~t'N aţionale pentru Locuinţe," înregistrată .'suh.nr~
83/05 .08.2015"şocietatea BUI,LDING&Cq.ţytERT IŢALY SRLTimişoaraesteprqprietaraun\Ii
teren în municipiul Timişoara vizat de către ANL în vederea asocierii pentrudezvoltareaunui-r,
ansamblu de locuinţe.colectiye prin Programul de Credit Ipotecar coIlformLegii.nr. 15211~98,i:.i<\<'i~/)':'~·::::;:<

'..Co~fo~ art. 1..din c~ntractul,. m7nţ~oriat"mai .Sl1.s!.pr~staţia•in.t~~edi~f.Ulu~; :sec,?Il~iqefă.H:'L:?~'c:
efectuată ŞI satisfăcătoare pentru b,eneficlar Jn.l)1()mentul)n:care beneficiarul-încheie -.,9U:un\l1~,au':A')\.:•.~."
mai mulţi parteneri prezentaţiide intermediar, un contract, în orice formă juridică; d,e:".~ '.
asociere/colaborCll;'e/finap,ţeJre/con,struiţ'e/tr,ansfe;,;.satlQr,ice;.alt~ formă, ,de··cooperare,' econoinhiă,',';;;{; . :",
privind valorificarea şi/sau.dezvoltareaproiyctului, caresă fie acceptată debe~efici~r.. . ....~,

. Conform art.â.din.contract., beneficiarul va plăti intermediaruluisuma de 149.000euro+· ..
TVA şi suma .de76:000 euro:t TYA c aonorariude succesîn momentul în care,ŞCBui14ing,cţJ<i:~t;:.
Comerţ Italy SRL va încasa prima plată de la partenerul său ANL". '. . .' . ,,:";:',!>':

. ..În perioada octombrie 2013~august 2014 s-auemis către petentă, un număr de.7(şapte)':'::!:<C:'i
.facturi.de.către ·fu.rni~QrurKFRDEVELOPMENTSRL;îp suma.totala de}87;520,.lei,':diQ::~~' ;~.\::!'
TVA 152.42~ leiachit?t?inte~ra~de cătr,e $qBui19ing~&Com,e~tlţClly,SRL;j4eşi,: înGel?~pA·;9,UL•.),:;;}.\ţ

. data încheierii.contractului, (24.97.2013) până)adata, efectuării.controlului; nu s-aJncheiatnici:,un::;\:7 i.

contract. ..Îrl or,j.ye'(oI1păjuridică?d~"il:soCi~re/coh:tborare/fipanţar~/c()ns~lUire!tr,~nsfer.s,a~qrice,aJ~,,:.,
formă decooperareieRonomic~, privind valojificarea şi/~au dezvoltarea proiectului.imobiliar iniţiăt;;',,"(i:' ..
de 'petentă, . ..... .' . ." "i',., ..i ',', . . '. ..' .." '.',

În drept, sunt incjdente:cauzyi preYederileLegii,pr.Ş7112003 privind, Codulfiscal1.cu,,:,L, ..
modificările şicompletările.ulterioare, referitoare, la regimul.deducerilor. TVA; care" stipulează'la':;'"
art. J45 privind :Sfera de aplicare, a dreptului de deducere, .următoarele.Dreptul de deducere ia :. ,
naştere la momentul exigibilităţii taxei. . . .. ' .' -. ' .':.' : •.,

. Oricepersoană jmpozabilă .are .dreptul să,deducă taxa afer~ntă~chi~iţiilQţ!d~q~:,~c~st~,a ,sll,pţi'c,;;,::,;::,:,
destinate utilizării în folosul. următoarelor. operaţiuni : a).op~taţiuni taxabile;'" ',.i:.:··i;'>'i. '>:.'. »<,<.{ i:~::(;;,;t";:'~,U:'t'i,

• -',i' •• ' "" '".,":'; ;"-,"'.: ",:",.,-,~_-.-.-;, •• ,',.-,' < :,;.~.' •• ':,·'i,"""'''~:r;~,'-ţ-.,-·
-'--,.,'':'"

26



,., .. ,

",---.
·Dosar ,n":3888/30/2016

, :;"":Totodată ART.134 indice 1 privind Faptul generatorpentru livrări debunurişi prestări de
: serviciidispunea căi{l) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sauladata prestării

.. . :serviciilor (....)(7)· Prestări le' de servicii care determină decontări 'sau plăţi succesive, cum sunt
..,,,,,, , :::-·;:'.:seryicîIlede construcţii~montaj, consultanţă; cercetare, expertizăşi alte servicii similare, sunt

.' '~'',;'co'nslder~te efectuate ia data 'la care' sunt 'etIils'e 'situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente .
. . . similare pa baza cărora sa stabilea serviciile' efectuate sau: după caz, în funcţie de prevederile

· contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari.t' Iar, AR!. 134"2 privind Exigibilitatea
/~.. :-<. pentru livrări de bunuri şi prestări deservicii prevede ca Exigibilitatea taxeiintervine ladata la

': . care are loc faptul generator." . '. . "-;' .- .' ..•.•; '.' .: " .. / .. :'. '.
.'. '.. '.. '. . Rezultă, ..astfel, că dreptul dededucere a'. TVA la naştere 'la momenti.irexiglbilităţii taxei,
···...:·;;:ccrifidntervÎnela data la care are loc faptul gene~âtor. '::':,: ...,,:, .. ,: ;':.'.-;.> ..••

',"",:',:' . <.Prin urmare, faptul -generator<intervineIa dataIivrării-bunurilorzsau ladataprestării .
::;,:':.::"'seiviciilof,<care suntconsiderate efectuate la' datâ: li~ate' sun] eri1ise.'situaţif"d.e·Jucrări; rapoarte de
-"., .. lucrări, alte documente similare, pe baza cărora se stabilescserviciileefectuate. ' .' .•

""'':,'';' "Deşi în ard \ şi 2 din contractul de iriterm~diere încheiat; :·d~.petentă cu KFR
DEVELOPMENT SRL,se prevede care este momentul la care se consideră a fi efectuată prestaţia

\,; furnizorului de' servicii, precum şi momentul în care se efectuează plata sumelor .evidenţiate în
. ..•. contract ca şi contravaloare aserviciilor prestate,' emiterea. celor 7 facturi în' perioada octombrie

2013 ', august 2014 de către KFR·:DEVELOPMENT 'SRL,'precumşi 'achitarecClorde către
·reclamantă, în condiţiile în care mi a fost realizate niciunadin prevederile contractualeprecizate în
.tele doua articole, reprezintă o încălcare aacesfor prevederi şi, în acelaşi timp, o recunoaştere a

·..·:.'<nereali:z;ăiii:serviciilor de' intermediere asumâte de KFR,DEVELOPMENTSRL prin' contract. .',>' ., ... ".'îriaceste condiţii :devin incidenteprevederileart. 145 alin.(2) Cod fiscal, care dispune că:
·'."(2)',Orice 'persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, 'dacă acestea sunt

<:» " destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni: a) operaţiuni taxabile;" ",'., .-.' . ,
'. ''-' În înţelesul acestor prevederirîntrucât societatea reclamantănu arealizaf venituri şi nu a

. ,încheiat .' nici un _ contract",' .în-. orice Jorrnă.:"juridică, de
asociere/colahorare/finanţare/construi~e/transfer sau orice altă formă' de c'oopeiare' economică, care

.. ...., . 'să' se concretizeze în 'valorificarea sau. dezvolţarea proiectufu.i '~t#'qbiliar;: âge'st ;proi~'~t 'Imobiliar .,
..>:;aflându-seîn aceeaşi fază incipientă ,ca la efecfuarea'c6ntr6hllui'fisc~1 ari.te*tbr/r6itlhă~că serviciile.

, ". '.•••..;., de intermediereachitate de. rec1amaţltă pătr~:J\FR:ţ)E.Y.EtQPMENT SB+':;hti: :a~.'.f9stdestinate
:~i-t::.:-i~'>::;>':):.utilizării~înfolosuloperaţiunilor taxabile, riidirv'."pentru·care: i'ec1affiâ'nia':riti':ăre'drepru1-să deducă
;.)..,', ;-:"';~'-TVAâferentfacestei achiziţii deservicii.':;::· ',.. " '. ,,' , ;.:: ." ~,:i:',,,,,'

:\. . '.,,:.. ,: ' 'Nici în procedură de soluţionare pe cate administrativă a contestaţi ei, şinici.prinacţiunea
-<, . formulată, rec1amanta nu aduce argumente susţinute de. documente prin . care' să combată

.' ' " .". constatările .organelor de' inspecţie fiscală sali' care să infirmeconţinutul acestora; 'astfel că.în mod
...,: întemeiat.prin Decizia de soluţionare-a contestaţieinr 1495/2f l/16.05.20i6's~a'dispus respingerea,

" .'Caneîntemeiată,a coritestaţiei întrucât în 'situaţia 'de faţă, argumentele de fapt şi de drept prezentate
.>",;' ':.:,însusţinerea contestaţiei nu sunt' de natură să modifice.celedispuse prin actul administrativ fiscal

;<\~~t"::'ă:t~c1it;"\~Pe'cale>deconsecii1ţă,pentrti;capătUl 'de ce~ere privind suma de 152-.423' lei reprezentând
' ".;' TVA dedusă aferentă serviciilordejntermediere, conform ~'contractulu( încheiatcu SC KFR

..', ;""~".::> ::'t)e~eibphient'sRi; contestaţi a urmeazăafi respitlsă, caneîntemeiată.' . i;':; .: :: ," ..
. ': ,':~;"2:YCu'privfr(na suma 'de78.4641er cu titlu de taxă pe' valoare' adăugată pentru care s-a

;:-,'" dispus "rnăslrra' âjustării TV A şi pentru carea fost"recunoscut dreptul de 'rambursare în anul 2012,
. pârâta . învedereazăurmătoarele considerente: 'în. fapt,', ultima verificare .s-a .efectuat' 'de către

:rj;;:}>,:',:·..<:::j,,;:;:()ig~ţl~h;d~;,~.CQţlţrol,':di~ ·c~qi'4I;:,D~Q.f.?}:;I'·N4:Ţjji1iş;:~:'ŞtructlţÎ'â:~,.d~:;.-::~g~~ilis,ţţ~~:1'Ris.~a!ă.·.~
'; ":, ':: 1"", ", :" .'. 'Activitate~' .de Inspecţie: FIscală: ,penfru'-"perioada 'pât1ă."la ;31;O1.20'12-, ;Jtlclîeiha~,.se; ';Raport '.de '\', -,

i . ','" , '.:" inspecţie~ 'fiscâlă' ·nf.F"T~· 147 :( 19;,b3.2'91:~;'.~i'))):ec~~i~·;'ae·dmpUfiere·~(Ij~l}'.ţ~~>'~~Ui.âţiile·.'fis~a:le,.. ;·:· '

·.;:,.!,';(.. :.!fi,'.~il,rt(..i.::I..~.~ei.'~r~2~~'.PIâtt:~abif!~~'~~1~~~~~lţ~,~t,fţ~~,:Pie~â~e';;~i~~~~~~~:~..200 ...•.•..•.•..

. , ' . ,,.:: :~('>.:-",\":~;~::".;'. ' .. .: ; .,.
',··.{.t,:,;,;:.',',~,~..~.:.j,'.~V'.•.,.:.:·:.)!'':· . , ..";'~' ';"', .
-: ' - ,;.;',;J~,:·:j~~~';~:·~~i~:·?;~~;(

.. -.'". ':'M
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. ~. .



::9§~i~i~f;\~f~~~~t~:>.~,;..::,

.~. ,'.","'" ,<:~::::~~~1~1~:~!1:
.l 20 1:0~;·~ol1~,qţ19PVinţ~,<?()1e.ctive"şiX~nsţiypţ:,c,~tl1plet?1~nţ~~;>{,'., . '.' " .' '.'i, "'.':, .

: .'·;:'2!C~rtIf1c:~#d:~<~e·.Urpa~isqi:nr·212J,X4il1 .•·..2,1.;07;29.10,. e.~js;:;.ţn\' ,sc()pul',:,;2Q~.~i,IViţ,
imobil 'locuinţecolective: bfP+3E+M, 'ameri~jare acces' şi parcaje~,În incinta'.' ;·cohf6rnlRU . '.

,.apr,ob~l~~~kâ~i~~ţJ}~~~~~C*·~i28~li,~{li,~N,1~lî7:1%i7.d~:$t1,~il;i~~:I?~§:kWt2~!~~~~t2;;1!
eliberate, ,,:de'~r,imJ~J'i~>Ţjmi.ş<?ar~,.)ri,p..care},seJa.utpriz~s~1c()nstrtlir~a,;unui<a1l;şamblu.·.·xezide.~ţiah" ', , .
D+P:r 3ţ:*.I\1~,'n~;·ş:u~!~faţa:,Q~:'94~§Amp,:îl1\1.~t'1J.:7(de·ap'1t:tathent~şi$patii.: comerciale ·.la·p~fţeţ{;; ':',
racordarea laţitiliţăţi"ş! ~uCF~ile,4~î~prejtp:~ir~şi'Qrg~izare şantier.c. '.' -.'.' •.... ':\\

,. Comunic?!ei;t:începer,iilu9ră\ilo{ ge ,ţcmstrucţic·il1i .data: de ".15.02.2012, ...~epu$ă:s\ll) i\('.,}:,"
nr.URf01,2:.0QJ 7074.itl.03~02;2012IaPriI11ăfianjunicipiul~i Timişoaraşisub nr.168/q8.02.2012Ja'';;;;:,,';;;
Direcţia ~egiomllain Const:u~ţikVe~t (In~p~ct?ra.~lTţ.riţoria~ în Co~sWucţii).; .,,,.:- .,> :~:.;,\.-'\1\;;

"Dm documentele, existente l~,dosarulcauzei, organul, de SOIUţI0J1areconstaţa:Cel1:lfi~at).1,h4~(;:::j~
. , :. _ ,-,o . , , .:', r-z _,,"';': -"',"',"-;, . ',.- -.'" te -,_:", •• :;;,,-,j-'<!""'<-_!'.J~'''''~~,

urbanism nr,3121 din 21.07.2010,' aavut .q.·.valabilitate.'de ·12JUlli;'astfel căJa,4atade,smşm:p.rii::·,\:;;:'
inspecţiei.fiscale ,eşte~xpirattermţnul de, valabilitak,~e . face I11enţillneitcă.'îIl:pr6c~<;l~r~;';.4.e'>;>~~';T'j

. ~oluţiomlrepet~m~J1H apreze~tat~qţe. saua.lte~~<?cml1eqteprinca.ri'ş~âţ~sţe; jnt~nţi,a.,<iţ,pr~lp?girel':, ",
, a acestuia, şţttlexistenţa; 5lINt;ce.ţii~,caţ,v~daRil,JIl·pe.rioa9a} 1.07}O llJi'l?ât)ă la. ~a.ta,sbluţÎ(~lJării:;;:),
contestaţiei. J, '. . '.: . '.. . ..... '. '" ..... '.. .... "

..' , Autorizaţia:de'cpnstrucţienr;288(Q4.03,.2011,eliberaţăde,Primăria Timişoara are expirat
termenul de valabilit?te-.acesta fiindde 121~ni deia,dataemiterii, interval de timpîn.care.·
trebuiauînceputelucrărilede.execuţie autoţizat~,jar durata de, execuţie este de 361uni, calculată,'

. de la data începerii efective a lucrărilor, anunţată în prealabil - şi nu a mai fost reînn9it~ pâll,ăîIl:'
prezent. .. . . '. . " :';;~::;;;'.:; ",

'.:Conform, Comunicării-înregistrate la ..}>rim~hl:.m.un)cip~ţllui :.Ţimiş(jara?suli,;nr;;UR2Ql~';,::.'":,,;;{
.001707, ..data.,înser,erif 1ucţări1qr este .15.q?~912:Re~ulţ~,astf~~,9ă;;:.tet#e~~t~,e;:,y:a,1~~!litatk~,~1~;:;:/;:',:/
autorizaţiei a :expiratîndatad:e04:03.2012;Jiind depăşitaşi durata de' execuţie, ci;tre.a.vea terme.n"': .
de finalizare 15.03.2()15 ... ' , .' .:", . '.' ,< . .",'::,'::,:,,~;~,

, . În procedură de soluţionarea contestaţieipe cale administrativă, reclamanta nu a prezenta(\;~,'
acte saualte docuÎ:rl~nteprincar~'şăatest~intenţia de' prelungire a acesteia.valabilă.înperioadaj: {":'
2012 şi până la data soluţionării contestaţiei. . " . . . ":';:<,

De. asemenea, nici îri susţinerea contestaţi ei societatea reclamanta nu a prezentat docutrieritei";Y:+'
din care să rezulte intenţia de a concretiza cheltuielile în' suma de 326.935 lei aferent~"proi:es~lui);·.'J>,
imobiliar ale cărui. lucrări nu au fost demarate, .respectiv, nu prezintă,~ovezi9biectiye'~dai?::~''':il:;::f.
intenţionează sa desfăşoare în viitor o activitateeconomicacare da llaşt:ere II;l~peraţiMniiJa.'.'a.:l?P:e;;?,:~e;.';,'{'S
totodată nici la dosarul cauzei anexat acţiunii formulate nu s-au anexat documente justificative~;:':\r':; ,.'i;

Astfel, deşi reclamanta susţine ca linus-au întreprins operaţiuni î.nC:llte.scop~rLdeqât.în.y,
folosul operaţiunilor taxabilc'lşlcavtrebuie să se tină cont şi de faptul casistareaproiecfului}:-.·;·
imobiliar afost generata. de lipşa de lichidităţi carys~adatorat unorfactoriexterni -, criza
imobiliară ca~e..se nienţim~lanivelulşocietăţilorde profil, datorată vânzărilor latmniv:elşcăZll(a,I.<',1>
bunurilor imobiliare şi lipsei de investitori in, domeniu. " învederam instanţei ca, • .: .•.' ,:,,"
In ceea ce priveşte.Tv A în suma de 77.66,,4 l,eirambu,rsata înurma.controlului ţU1ter,ior,înl11og':i::,;"~:
eronat recţarnlU1ta<s~şţil1epa' î~' qatl~a. 'id:ey;iri:':~p.1icab,ile"preyede~ile"~J.'t",lq?;,cod:d:e!W99{g~i,~~:i;;';;:':'}~~;~
fiscală coroborate cupreveder~le ..aţi; 1p5Al, Qo,<i,depr09e.dură fisc~1~re.{:eriţ9~e,Ja:J:ey;:erificar:e.':~b'i;:.;kj:
In acest sens, re91C!mantas9licităan\llaI'eaacţelor 'a?mjnJsţratjy[Is9i;tl,e aţ~9ate~:îp:®,c.â,ţ;,~.'inBrţ~~p'ţăi,W:\:~b/ş
speţă 'nu a fost îndeplinită procedură 'de comunicare a deciziei de'reverifi93.l'e:aHlxei;pevalo~rea:·'S< ',>

. '", . ' , . '", .-, . '. - .'

'" ~., . .
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.Dosar nr:3888/30/2016 '

.,"';adăugată' pentru perioada care' a tăcut obiectulinspecţieifiscale pentru care s-a întocmit Raportul
.: deinspecţie fiscală FvI'M 147/19.03.2012." " ' . . ."

'·:>:,\:>;;,.,...@.:'WŞşi .1,05 indice ~ din Codul de 'procedură fiscală fac referire la regulile privind
:~";::inspecţia'fiscâlăşi respectiv, reverificarea; situaţie care nu se regăseşte în' cauza de fata, întrucât

'::':"::.âjustareâ'\ffid, TVAran:ibursata in urma unui control 'anterior mi face obiectul neapărat a unei
,,;,,. " reverificărifiscale. În acest sens, art.l05 indice 1 Cod procedură fiscală precizează clar în ce
, ': r .' . ". situaţii' are loc o reverificare a unei perioade verificate anterior, după cum urmează: "Art. 105

:':." indice) Reguli privind reverificarea . . ..
.. .. 'Prin excepţie de laprevederileart. JOS alin. (3), conducătoruljnspecţiei' fiscale poate
,.decide reverificarea uneianumite perioade. '.. . ",'. .'''::~ '" ,; ' ..

" ,'., =: .Prin .reverificare 'seîi1ţelege inspecţiafiscalăefectuată .ca urmare ~.,hp·ariţiet unor date .
" .........:....••...··."suplimentare necunoscute inspectorilor fiscaliIadata efectuăriiverificărilor care:influenţează
.:,'f.~·,>\;,;:'·:\i;ezultateleâcestora. . , ,,' .' ,... . . .. .:' ..::.. ".:' ........, :.', '.. ... .: ..

'~...:: ",';: .<. ".'. " ,,'":,'Priii date suplimentare: se înţelege informaţii; documente sau alte înscrlsuri obţinute ca
" '-: : ' . .: 'Urmare a' unor controale încrucişate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de

.'.'.' , :.. urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de organele de inspecţie; de
\. j '. natură sămodifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare." .'.. .

." (4)"Lâ începerea': acţiunii de 'reverificare, organul de inspecţie fiscală este 'obligat să
.. comunice contribuabilului decizia de reverificare;' care poate fi contestată in condiţiile prezentului

;, . , ..:..904,~Dispoziţiile referitoare la' conţinutul. şicomunicarea avizului de inspecţie sunt aplicabile în'
'~.. ". mod col"espurizătbr şi deciziei de reverificare, '\ .' . '.', . . ' .

':" {,: '.. .,Or,' în speţa de faţă, nu este vorba de' efectuarea unei inspecţii fiscale' ca urmare a apariţiei
.. • .' >- unor date suplirnentare necunoscute irispectcrilor fiscali la 'data efectuării 'verificărilor, în sensul

,unor. informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a unor controale' încrucişate,
- '.inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi

publice. . Organele de inspecţie fiscală au' respectat prevederile pct.· 102.1 'din Normele
'metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscala, date în aplicarea act. 105 din Codul de

." .'.. 'ptocedtrră fiscala, care'prevădr: .. ." . . ". , .... ~,' . .: ': ,,':, .. .' :",',' '"
. .'! f02.1.ta examinareastării de fapt'fi~câle""pentlu:'~stabilir~~' baierae:'ihiPi1tier~~'orgaiiul . ,.

,: ::,,;.fiscalc0tnpetent va avea în vedere, toatedoc~menteIejustitlcative 'şi;'evtdepţele)ihâi1cJar~contabile ', .'.... şi ·fiscal(care··· constituie mijlo~ce'de .probă' şi'. ~lliitr~leyântep'~rtfrli'i"siâbilire~{"drepturilor şi'
.< ..;~;:. :>obligaţîilor fiscale." "" ' '.." "i',:,· . .' '., ' .'

• : ,:, •••••• ' <, Având în vedere' starea 'de fapt' existentă, î~ sensul că lucrările proiectului .imobiliar nu au
J "~ fost incepute,: autorizaţiile de construcţie şicertificatele emise 'de PrimăriaTimişoara fiind

.': --~._.. ';expiiate?'nefiind încheiat 'până în prezent nici un .contract în vederea valorificării sau dezvoltării
c ".proiectuliliimobiliai',în drept devin aplicabile prevederile art.148: alin.fl ) lit.a) şi lit.c) din Legea
.: .:«:': nr.5 7 l 12003 privind, Codul fiscalcu modificările şicompletările ulterioare şi 'cele, ale pct. 53

. alin.(2)din Normelemetodologice aprobate 'prin H.G.rir.44 Iio04'cu modificărileşi completările
ulterioare/care prevede că:' .... .: :." •. .•. ,.;.;:., .. -. >.." .:.J" :~'..' .'

.,~. ': ':;AR T. 148 Ajustarea taxeideductibileîn cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, alteledecât
bunurile'decapital ,'~" .", .... ",:".': .... ' .' :,' ':'.' .. '/",.,.. : ,::, .... . ..

:,/,.:, ';:.,';\{i}:în condiţiileîn care regulile 'privind livrareacătre sine sau prestarea către 'sine nu se
:"'aplică~:dedlicefeâ' iniţialăse ajustează îri următoarele cazuri: . ... ... '. ... '. ".

s.: .' .' \ <' ....,.:; a)deducerea este mai 'mare sau mar mică decât' ceape care persoana impozabilă avea'
.... .. dreptul săoopereze; (.;).. '.' '.' ,". ". .

:;"':;·:;";.\,';::.;·),::;.>,:::'r.~,~:,gt~",per,~9.~n,:a."im,.~.9.,z~pil~:}şj,pi~1'4e·~gt~l'ţ1:Il'··4e~~~~~.uge~e..a.··:t~~t·p~#ţ~·'\~~~f,ţ!~' ..n1o~ile. ' .
,,/"',,':':'::,::,(;<.:" ::jielivrate:~~;şi;;serviciile~,rietiti1iiate'~'în :;'c-aitî~""';'uti(jf::'·evenhrierite:.precum::.Hn6ditlcăti'.Jegislative, .
• .". :" -,:;i·<·:: ;X':m64Hi~~l'al~~6iecfuî6Fde'ticţfviţâU;:)~96~~~:;4~::~~tlnlsetYi~irp~~tt~,~p'!~(âiţ~~J;f~~:ţl:~irdtept ,.L

.: ", '" .. '. de'.deducere şi;' ulterior,' alocafea atestora, pentrlfrealizarea',de operaţiunrcare':hii'dau drept' de ,,:",
';""'1'~'.'~'~> \,,-.:.,"<,y~ •. t ~ ,".:.' •••• I'i;"~~" :,'\"'/I'~'. c.>. ~ .. ,: ,,,,,,,,,,,,,,., ;!~-, "

, " ' "" ,.:"deducere, bunuri lipsă di'n'gestitine., Norme metod91ogice: ",.' ;', ,':.': -. :: .. : .:.'t:r.'. ".';..':L r, -: .' .,,:

,o" .' ' •• :!~'.. !•.•• ". ~,.... o'" .~ ••• : •. ~.,;.:.~'~ ••;>.,./.:~ # '",:.:

,", · <r' ; ,'j :, j ;::".,. \' ::; . ':·.·.::':.···~2';9J:::·'·:': ~:~', ':', .. ,,;,~,' :::'. .' .' .' ..
. . ." . '~~.:: ,::., :-.~< . - . '-~" .

; • ~'. . ~ ". ,:'; .... !~';.'. . 1 '- .•

, ., ,. '., ._-' • • # •••

. '.' •• • -: ." .~- '. ,.. <. '. ..;~.;t~·,:/,.",.• 'r"

.-. '. ~~.•..•...-:. .: .!.,"\- ,.,' ' .•••.. , .. "-;-

." •.•• -;l~~ • -,j '.: .. ".' .~~t ...' --



-·/·'~:c:i.'·~53':@~..~Îi;'baza.Şit.) 48.,aJill~(lflit:~Y;şi::2)' elinCodul'fiscal,' persoana impozabilă tn!~uie;'să<',-,:;;,:';'
.ajus.feie:,:·.J~rd~ta~.·1podificăfii.;interV~f!iţe:~t~a,,4eduqtibil~·aferentă bunurilor 'de natura stocuriioili~~L:,{:
,servic~il9llie.\lţi!iiate~;aptivd9r· ~9it?"Q~ale.:fix~Jn\ curs.de execuţie,' a~iiveI9r corporale.fixe, altele'.';.:':;:,:
dec~i'.tetti.,care;sunCconsidţrate Jjill}u~.rd~c~pităI..coIif9nn'at1.·149,'diic'Qodulfiscal;;jnsit:Uaţla in'~:;····.,~ ';'

_y •... -'o .~.p.,-;i .•.•••.••..••••• : ,_ :'•. v ~~,,-. _;j(~ . 'o· ~_;.-~ :'-"'. '- f;< •••.• ' -:,'.' 0'0':"" -"' .. i" .-~ ...•.
.~are:pe,t~<i?~a'impozabilft pţer~e,:dtţpt~l, de'dţd~qere-a taxeis' \,h ';Ajtistarea repreZil'ltă~JnJlceas.tă:;'·::\";./."

., ~ 'k.' -' e:~...'i'<.f;;- ~'~ . .J.~•• ,.. .., '. ," "" '~ -",' "'. »,••" ,'.,/, {-~- .'""".1:,_;: "~.. ~ • ,-.{.-. ~I;'~-'" - , ., '''_ . ,- . ,_ _ . '"". ._,-!.' ~' ; . -,."7 •... f, .,', - 'i l ..-". _o. ..-: -.'

simaţieâţiillareadrepmlw'dededllcei:e' a tăxei'p<?valoareaadăugată'deduse iniţial şi/se evidenţiază' <":.y;'
în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care. a intervenit' evenimentul care.ia generat.;:~··;:;;"",·,
.ajustarea/'" .• '. ....'.. '", . ".. . -. . .: <~. '~.' ••••• 1.;:.,.;, .;:. ,.;,.,'·f;:.;::,,:'.~:<···:'T~:gr. ~'~

.Astfel, aplicând prevederilelegale .~ai.'sus.citate. şin~:pe.,gelţji?:y~c?t~ ţn.moct;.ero#~ţ.!4ţ·;'?t'\\·:,:;
reclamanta.în acţiunea formul~ta~,ţn cauza peefectuâIl~u-se.q.g~y'etifiţarea perioagefpţeced~rii~'; .):;,,'.:< ,!-

. în mod legal organele,de.insp~cţie,fiscală au ajustat TV A în .suma de, 78.464 .lei, care r~.Rrţziţltă,~,,',',':.
TVA dedusa.aferenta chelţuielilot,~fectuaţe.peptruproieciuLimobi1iar:al~cărui .hicrări.nu ·âtij'~st>;/. ~
demarate.. ,:." ..,ţ .•.• 'i, ,'.' .,.,...• , .•. ;:." ;':,' i : ' ....• ':. " ..•.•.••... i'·::':'.'··:·

Pe cale de consecinţă, în mod întemeiat organele de soluţionare, a contestaţiei au făcut ;':';.:' ~
aplicaţiunea art.216 alin.(l) din 0.0 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, cu,modificările şi:" ..:
completările ulterioare, "Prin decizie contestaţia va putea' fi admisă, în totalitate' sau .în parte, ori, ....
respinsă'tcoroborat cu pct. 11.1. .Iit. a) din OPANAF nr., ~906/2014priyiIld.aprob~11:ea l::,
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din OGnr.92/2003p,rivind·Codul de proced.llrăţiscal~,·,7" ".;.
care prevede: ,,11.1. .Contestaţiapoate fi .respinsa ca: a) neîntemeiată. Vîn ··si.tUâţlahi ~care' '~:I
argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt' de natura sa modifice' .'
cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;",. .. . .

Pe cale de consecinţă, pentru capătul de cerere privind suma' de 78.464 lei 'reprezentând.';
TVA aferenta cheltuielilor efectuate pentru proiectul imobiliar ale cărui lucrări nu au fost demarate .
şi pentru care s-a acordat drept de deducere la controlul anterior, contestaţia urmează afirespinsă ... '
ca neîntemeiată. . :. . '., . . .' "

3) Cu privire la restul sumelor, pentru care organele .de inspecţie fiscală au constatat că mi
sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a beneficia de rambursare. În fapt, organele.::de.j~speclie·•., '.
fiscală au consemnat că, potrivit. datelor din evidenta .contabila; ,înregiştrează:.ŢYA,~91e.pţ~,t~;Jp':'\·:"'·i~:;'::·
perioada 01.02.2012 ';',30,042015, însumade 3.726 leiConformdeconturilorde TVAdepusel~C>i";:;:::,,';
organul fiscal.teritorial in perioada verificată, societatea verificată înregistrează. TVA' 90lectatâ'în '.: '
suma de 1.596 lei. Diferenţa de raportare se datoreazăfaptului ca în luna:aprilieZâl Ssocietatea ..,
declara prin Declaraţia 300, TVA colectata storriata mai mare cu suma de 2.130 lei decât TVA
colectata stomata înregistrata în evidenţa contabila. .

Astfel, în timpul controlului s-a calculat o diferenţă de TVA colectata în suma de 2.130 lei.
În legătură cu suma de 255,27 lei reprezentând TVA pentru care nu s-a acordat drept de

deducere, prin RIF organele de inspecţie fiscală au constatat următoarele; reclamanta a înregistrat'
TVA în suma 2,58 lei din bonul fiscal nr.68 / 21.02.2015'emis de:Or.vrV:p'etrom Marketii1gSRLîn:"\::~:',~
valoare totală de )3,34 lei reprezentândrovinietă C.N.A,D.N.R. pentru un ,autQtuPStn:';~tei~U;';'(:\'
aparţine şi nici nu este dat în folosinţa societăţii Building & Comerţ Italy SRL înbazavreuriui' ...:
~~. " .

. În luna februarie 2015, reclamanta a dedus TVA în sumă de 55,52 lei aferentă achiziţiei de": .
. .combustibil. auto (motorină) de p~ bonul fiscal nr.l89 / 21.02.201Ş emis de OMV Petrom .
Marketing SRL, neavând înscris numărul de înmatriculare al. autoturismului pentru care .s-a .
efectuat achiziţia şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al societăţii Building &- Comerţ Italy " "".
SRL;reclamanta a dedus TVA în sumă de 23,01 lei din factura nr.213952 / 30.01.2015 emisă de ,'.. ,'o •

SC.~itlerva '97 SRL Bucureşti reprezentândc.azfU"epentru;P~leng~G;iuse.?pe.~~dmini~t\ator~L~Sj\·i/;;~..~,:;·;:
Buildirig & Comerţ Italy SRL. Factura,este emisă pe numelepersoanei fiţ~ce (RIle.ng~Oll:1~e'pp~)şl'.,:}~:,:'·::,;:
nu pe al societăţii Building &. Comerţ Italy SRL;reclamaI1ta·a...~WegistŢat.·TVAîri's~mad~·1?4aq/;';,::';~>:j:.

. . lei de rdouă.vori în evidenţa contabilă, din factura. 'emisăde,Nodâfone. ·..Iţomânia;"SA::.<': :
nr.VDF118906776/ 27.06.2012 în valoare totală de 9~4,01. lei, respectiv în ţuna)ll1\iegQl~,şi)#,~~'.

, < .,,";' _', , " /,.' ~. • _. " "'o .... ..,' ";>.,; . ..... ". ", _ . ::,,' ,

30


