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, o ' Pe rol se află °soluţion~r~a;acţiuniioî~::·o~ontehCibs· ad~illi~trativ :şi'fis6alformulafe'o cl~ , .
; ,,"'reclamaritaSC BUILDING,.· ~:, COME:RT.o.TtA.LY,:SRL;",îri~~..69n#~dIctbriU':cU pârât'eltf··AN:AF;. "~o

DGRFPTIMISOXR]ţ; - ADMl1~tSTR:Pd~-IA:;JeflETEA.liJ1fAFINANTELâR PUBLICE TIMIS - ' '
.' ::XCŢIy'ItATEADEINSPECtIlfFIS'CALÂ/şi,ÂNÂFo"~'biR.ECTiA GENERALA REGIONALA

o' A. 'FINÂ.NTELOR'PUBLIC'E'::;TIMISoARA :.;.; ,SERVICIUL, DE'.', SOLUTIONARE' A
";" ::;CONTESTATI1LOR 2, având-ca ~biedanulare~df~di1jiriisit~tiv."'· '; , '
. '. 'o ',,; Laapelul nominalfăcut.în şedihţa'pl.lbli~ă, nicila prima strigare, 'nici laa douastrigare a

.' ,.' cauzei, părţile nu au răspuns. ' ...,' ..' :: . . . '. .
.' ..:.; .D~tărarăcitarea părţilor. -, .: , o'. '

" , .Svafăcut referatul cauzei; 'de către' grefier," care învederează că mersul dezbaterilor şi
,'~>,.concluziile pe fond au, fost conseninate. în.încheicrea.de'Jşedinţă din 4 octombrie' 2018, când'

'; ';;:'o',:';:"\:o':'ih~tărlţa~:\din"li~săde timp:' p'ehtfu"deHb~rai~;':â:~âriatpiontihţaiea:peritru>i8 octombrie 2018,
. ':~:°r.espectiv peritru 1 noieinbrie 20 1s, respectiv pentru astăzi;' i6 noiei11brie'20 18: '.~··...:~,::~~~~~(~:,:~i.;1· '.~ .: _ '.~' \." ••• ',:=.-' '" .:-" ';l " ""_~:'.~' ,.•.• 7: ~':' -. .~J.: -; ':.' .; .. '.1 r'
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'În'deliberare,consţatăilt1nătoarele:"'~"" ",;, ,o" ,,' :.'" »:: ,", " , ' ,o'
. "', , ".>:' .rrin··~~ţtu~~a·d~ilăî~r.~gisţfată ,p~,:r?I~I:;t~:'i~:~~.~I~ltit,'ţimişi;SeCţi~,'~e.'Q~~t~nc~os'
-.'Ad~mlstratIV ŞI '}?lscal;,.subIlr:'3888!30/2():l§rJadata'~e'ZJllla12016" reclamaIltaSCBUlldmg

, ,.:& 'Com~d: Italy' SRL 'a' cheniiitîh:!'juBecâtk'pâr~J~l~!\NĂF,:DGRFr "Tiriiişbâra.:'~:··Ad.ni'fnistraţia"
',.:(.Judţţeatiă':·~a Finanţelor oiPubli~t{:'fimiş:~,'A.~fiYit~t~a~~d~Unspecţ~e.;::.Fischt.ă:;şi1\NAF-:~:;DGRFP,·

" ..•... r'!." . .',~ ,', """:"',' .':;'.< ., ". ' .... .' .: ,.; ... / ~,; ..... -- ,"';.1 .. \.\.". '.~.,:. ".'.:~., •• ' ;'.· •. ,._,.'· .•'1. ,.. , " >,. : ... ,•. - '.~.;. """'"." •• "

';"':,"Timişbara'~ Seii!idill'de Soluţi6rtare:a.'Cont~st~ţiil6f;2~':şoliţitân,Qi#stanţeiţa;·priţlhbtă,rârea pe
.. " ..; 'i >~are'o.'ya ':prominţa;în cauză, să :4isp_uhă'th~ţ~fuţlur~if/;2'f8'aia'Co4i.1t'de pi~C~dhr~'fisC1Wt(art 281 ..

. c( .~,~~~~~~~~~~~~,,'~:" .'
.. ' .. ' ..:: 'S61iiţionâÎe ..a, Contes'taţîil6f2; ;,'&t:sediiiL::îh::-'TimIşoara-;·sti:. ".'Gheorghe '.Lazăr' rir~; 913, 'judeţ.

o:'< .Timiş.AdministraţiaNaţională .'d~.Adrriiriistrafe··Fiscafă~'DifecţiaGenerală' Regională a Finanţelor
" : ">Pub1ic~:Ţimi$oara, AJFP'Tiriiiş:'~:Âctivitate'h deInspecţieFiscală, 'cu. sediul în Timişoara, str .

.~'~:.',Ghebigh~' Lazăr ',nr~':9B~'judeţ Jlmlş;ptln ;câte'ş()li81tă"'a~ulfo~a următoareloracteadministrati ve'
, ,"'fis2al~:be6'i:Zia°'i{r.:'1495iil i/f<j":65.2.0tţ)".ciirli§ă':,d~';p~âtă';6a"tÎrhla:te_a";soiuţionării O''-contestatie···'-

,~;. :,~~.,';;lo.rwuţ~ţ~:'?e:;c~ţr~:!~plam~nţ,~?şţ;:';~~;}~~le:p~:t?P,~W~cţriţ~;;,#i~î~~:4p~tiiiej,'4~iili~~n~r~: pri~ind ..
. .:', ;"./: o1şligâţjiIeffiscale' suplimentare. deCplată,~tabilite.'de; hispe.ctiâ:'fiscală' peiltrU'!persOane:juHdiceiu':. F:-

~i)~tf::1..;t;\\;!:\:;ţM.':i,:~Qt/:(f:q~;~0.1.5;:'mi#fareă)Iţâpotţ~h.lL<4~~'·hi$pţ9ţi~,f.fi~câhfN;';,F;. TM:::1.77/1 1-.09..2q'15.,~i a
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speCIe. ..' .''~:;4'~4<f~M";~9~~â:'),.'
:,~5,~t~~~~'J),~,'1·.;\.,),'.";',;.,Ji.·'·';;.i::.:,,},i,';'.·.t:/'"
"'.' ata/" e;..,OJ:'02:2Q12r30.Q " ,

, l' ,","'d ,(" ,,",~' ::3'''"'';, '>'''-:'~!''-.:'" ~)""l}'~"'iM-x~;:"~ I ':,l;;'i~'l~~~~~~fi;;~;,
" "16.1'.464Iei pel1tru peno~da:O 1·.Q2:201~-3,:.; .. ,,'" ' , ",> ,ri" '''i,'','',:::,;»

sarc~ ;~::~~i~tg;~~~;t:;~~;;~l~~v~tf~t~~!~I;:~~tl~;"'i~\\;~~~!!\r'
, "',Impotny~' a~ţ~lo~:~~cl1le,,~u~Wf~ţ~H~~ţ~i,JIY,S~~~~ţ~~~~·fo1E1ţll~t:,xp~t~s.ţaţret(at1~x~.1)i,ţ~r~;;

fost respinsă de către, ()rg1:lnelede"s()l,uţi6~~r~,~~~PBtest~ţi~~;l'~inpec,izhim\ J495(211!16~Q5 .2.0;1;

(:n
exal~'"celece unn~ă =. YOi~;~;~id~~;~;.penl~L~~~,;~'imri~~~~W;;rbil!dedi~i~iK~~~~!e

soluţionare R,contesţ~ţieL, şipe;,c~le,d~';99lJs,~9inţ~:'a;,de,~iziei' (le{impuIiere ,"şi' 'a :actetor,fisGal~:';;:'

::~~:~~J1;~;o~~~;~ţl~·î1î.:fjffie!fJ~~~~Q~~:~;G~~~{ţ~I~"Js~§i~;~~%~t~11~~'~'(
:. '. 'Organ~l~de 1rlspeRţiefls~alff.l~ sia.~tlţt;s~;;,~\l'~w1ţ''Î4deRHnţt~:G9~<iiţl,ir~pe#iii/'ă~petiefid~'a}";l

. de.'rambursare a taxeip~ valoare'ădălÎgaiă M'er~iiţă;~onirac.t:uiti(de,.i#tei:medier~. Jnchdatd~'.'cătţe': ,.
<'.' , '-",' :' :"'" , .,~,;",' -",.- ",,,,:,,,,~,,'~.:,,\t·' -; ".'oi'" ,'f'''·,'-'-''''··_·::''.-'''·'·:''·'J~i."_,:"",,,,,,,,, "'>";"-: ':'_:;_·':'_, .... ;.<·.\I",·.·.,:.,1 .. \J .• (,: '>·".,(·.,~,)~::,~';<-;;~.:;'_\!:,~·'.;;,.,.:.·!'.;>r_~':"';.

·reclamantăcu •.SC;KFR;PeyelopJ,11ent, SRţţlfăt~l1dcăpreşţaţia ·inţetIPe,(U~lui. nuafost,efectuata: ',,:.
întrucât nu a fost încheiatn~ciun9oritlictqu 'Yre~~uIdin.inţ~ri,Ue4iariiprezentaţidecătre respectiva.

;, societate, şi că nu am prezentat 90cumente>di~;. Cat;esă. rezuţte' hiteIlţhl; de:a;d~sfăşura în':viitor o '.
activitate economică care dă naşt~re1a.opera,ţiuti,i"taX:abile.,,: .' ....•'.'.' :', " '..,', . '.," ,
, '.... ,.'.,.Organelede soluţionare, ..a.c9~t9stali~i;.f()FInHt~t~~~.~uţinHt'~ont.,~~c,~le!,l1ye4eţ~te,de;~ătr~;."r;"
mine.imenţinând conslu~iU.Y,,?i~;a9t~ţr.fjsg~1;r;.~HIjM~.ş!tate.?:.~~~;(ţf~ytp~:yt~ca~~;~stţiII1gţiv~;P~Rlt;~,".'::."..i .•......

. care au procedat astfel, llmlţandu,:,se.J1\lmata,rellla.,?rgu~eJ1ţele,ch,pr.apoJ:1:u!de,,1J1spe9ţw,;fisq!llA.ţ;>;~.;i~,ţ,(·;."i
· . . Contrar. celor susţip.uie~.de c~treo!ga.fţe,le:Ae,inşp~~li~ :,~s~~1~;.ţ~ic.l~nw~t~,;~.taclJţ',,'49i~?~,:;.\;;"~,~,
îndeplinirii condiţiilorpentru a putea beneficiadetambt1tsareataxeiîndis~uţie:'" .•....,,;, ...' \"".<', \" ,

Astfel, după 'CUf11 s-a reţinut' şi în râportulde".jIlşpecţi(flş~~I~;;înţoclŢlit,:rec1atnaJ1ta,;a., <.

încheiat, cu ~C .KfR: Dev,elopmep.(,~RL'uJ1C9Iltr.ac,t9~;int~lTIle4ie,re:pentrtl.identiflcarea.Uilgr' '.
potenţiali parteneri pentru dezvoltarea sauajustarea 'proiectuluj.i111,obiliar din Timişoara, str .•,
Laurenţiu Nicoară,nr.15. Obiectul contractului respectiv vizează şi intermedierea rela,ţieiîntre.,;;, .:
recl amantă şi Agenţia Naţională pentru Locuinţă, faptmenţionat-la.pagina.R din rap9J,'tul.,il1tocmiţ
dar ~~~enu a mai fost reţinut î? considerentele pentru./care,s:-.a considerat..ca nuj~del?linesc'1::"
condlţ1l1e pentru ratnlJursareataxelp~yal()are,' adăugată ..•' . ,. ;' ,;:',.:";<.".:',,::,'.;:,;.';:,,:;,,~;:;'. ;,'

. '" In cadrul deciziei, de -.şo,lUţţQlla.re,acontesţaţie~; ..'sţi,eţm~, fa.PtHl,:~ă>obţ~ct#I,98E#,~~tllţ~b':~~; ,<
susmenţionat îl·.conşti tui~,'.şi.irite1]11edierţa"r~l~ti t;i. întt~,>~ţ9.1am.aiită;,ş~J~g~nţiâ .Naţi o#al~:~penţi-u>"~;:·.\i,.

. Locuinţă. Cu·toate acestea, se consideră că ~efiill~ )ncneiaţllic:Iu~"c9n#~e(saji Wi'tip de;C?,9pe!#f~'}H, .
economică, puse I'O~r~ţilJ.~;al~gaţii1~ţ.~cl&m~Ilt~ţ{\ ...,i ":' '> .;." '.'" .:,'>' ",.», ::',"yr),!;:·:r;;I' ;.;,
".', .. ,:Organele;d.e'·lIl$pecţle~scal~.;nllar~t'.lcat;e;'~ste"t~mţl~l,J~gal ,îpb~acăruia ·nu.~ll.luatîn ...•.;

·considerare.înscrisul., Adresaemisădecătre. Oficiul Regional pentru Locuinţe yest Timişoara din,
cadrul 'Agenţiei . Nationale peiltruLocuinţe' înregistr~tăsubnr ..,.83/.05;.082.0 15qin, care'rezuH~'S::"
următoarele aspecte, foarte importante. privindîndeplinireaobligaţiilor şi efectuarea prest\:iţiilo,t':de;'/:, , .:
către intermediar în favoarea. recIamantei;în. prezent'feCIamanta .,este. '.'proprietara unul .,teren în',:,' .••••....

,,',' municipiul Timişoara vizatde. către ANL jnvedel:e~~so'ci~rii pehtrud~zv()ltarea:'ull,ulilil$an1,~1~\4~t&i:i;;%;;
locuinţe colective prin rrogramulpeCreditIpot,ecar confQnllLţgiio/~,)52;,1?98, .•..•..•.:,:': ",,;.:;J:id,,":-r,.\,i::{ţ\:':;;

, Prin inscrisul .respectiv,ANbconfirmăfapţul- 9()Y,e~itde:~lţfel, 'qe:.c.~ire,rec;lalnitIlt~,;prh'ii\;r,;,,'i,
documentele justificativepuse -Ia dispoziţia', orgClneIoţd~.illsp~cţi~:fiş,c,~J~~;;;c;ă..~ţIIlt;printr~,c;eJ.\6:,,:;, ,ii'

operatori cu care. instituţia. respectivă colaborează peritru:de'zvoltareaansam~hlril()r cle:l9'ci,iillţe.'i#'t:;,:";'X:,;::
. municipiul Timişoara. . , , .'. . . " "
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.,.'.""" -"=,:.'.. .' ·Or, în aceste circumstanţe, sunt îndeplinite condiţiile pentru ca reclamanta să.beneficieze de
..'" . , .. ',,'rambursarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturiloremise de către SC KFR Development

.SRL pentru intermedierea relaţiilor între reclamantă şi'ANL, fiind în mod evident serviciiprestate
.:în favoarea sa şi în îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate ..

.:. ..-: , . Pe de altă parte, colaborarea cu' ANL presupune asocierea în vederea realizării unor
~ .. .ansambluri rezidenţiale care să fie ulterior înstrăÎI~ate 'pentru o sumă de bani persoanelor eligibile
./.::::pthi progranml respectiv, fapt care' denotăintenţia .reclamantei de a desfăşura în viitor o activitate

..:' .~~-:·;~26nornlcă'care dă naştere la operaţiuni tâXabW~.:·· .' :',: .... ". " ' .' '.
. ."; '::::~În-acestseriareclamanta a depus la dosarul cauzei Adresa ni'; 27/26.02.2016einisă de catre

ĂgenţiaNaţională pentru Locuinţe, Oficiul RegionalpentruLocuinţe Vest Timişoara (anexa 6),
care face dovada existenţei şi' continuării colaborării cu ANL

. '.' ....Faţă de cele arătate mai sus, reclamanta .solicită admiterea contestaţiei cu privire la suma
~:sush1enţionată,"'fiindîndeplinite"pte'VederiH~ Iegaletnmaterle, respectiv' ale' art. 145 şi urm. din
. Codul Fiscal: '. . . .... .

':. '; .', ':"Cuprlvir~ la Suma de 78A64;leicu titludetaxă pe valoare adăugată pentru care s-a dispus
'. i(:'\i':t':"\;;i~~urâ aJUstădiŢV A'pentru care 'i s-a recunoscut dreptul de rambursare în' anul 2012 ..... " ...... .:<\ }:;?'F:;?:;;";;~~'{-':'qupă~;~ctim.:,se:'~oate' ·o.b~~i\taţJi1;a6t~ţJ')ntbbihite,' organele '4e 'lnsp~cţie fiscală: au ajustat
: ,'.', TVA dedusă, aferentă proiectului imobiliar pe cite îl are în derulare' întrucât au constatat faptul că
.' ''''!'. 'autorizaţiade'construire a expirat la 15.02.2015 şică nu 'aş fi putut face dovada unor motive

.r.:; ~.:; independente care să fi dus la sistarea investiţiei. '. '. . . "
. .' .. -.' Îri primul rând, reclamanta arată faptul că prin Raportul' de Inspecţie fiscală înregistrat sub

"nr: F~TM 147/19.03.2012, a beneficiatde rambursare TVA în cuantum de 77.664 lei aferentă
. proiectului imobillaf în discuţie. . '.... ,.,;. ;. ," ....' . .... " .' .

. . ' '. .Îri acestecondiţii, devin-aplicabile prevederileart.'I 05 Cod de procedură fiscalăcoroborate.. .' cu prevederile âri: 105 Cod de procedură fiscală:" (3}Inspe~ţia fiScală se efectuează 'o singură dată
.' ';":pent~~~;fiecareimpozit;' taxă, contribuţie' şi 'altfsUm~'datorate bugetului general consolidat şi pentru
";"'-:fiecaţe:~~tîff:;·s~P~s~.lfPoiitâfici:;'t .'." ..•"":' :,.~':,-."';;-:: ..•d •• ' •• ,:' .>';.... .' ...'': ' "

Reguli privind reverificarea , ". . ., .
"(1) Prin-excepţie detaprevededlearC 105aliii.(3).' conducătorul inspecţieifiscalepoate '

decide teverificarea unei anumite perioade.' . . , '"
. . (2) Prin reverifieare .se' înţelege' inspecţia fiscală efectuată ca urmare a apariţiei unor

.'.'datesuplimeatare necunoscute inspectorilor fiscali la' data efectuării verificărilor; care influenţează
.\ ~'. :';';'~ezultatMeacestota:-':'· >";:-/,: ",.,<: "\:"~."<.': .. , .. :........
'... ::.' ..... ' '.• '. .: (3) ;.Priri 'date suplimentere se'înţelege inforrii~ţii; doburhente sau alte înscrisuriobţinute
;;:.•;~:,:{;\)',\~·:'~c,~·~ar~if$~r\~bntt6~le; întrilcişâţe/iriopiriăţe~~ori: comtirtic~We'organului' fiscalde către organele
'/'.'::; .:"'~:~;:·.f:ae\irm~lre:p~nalăsau' d~ialti'autoiităţi' publice ori "ol?tirlllteîn orice mod de organele de inspecţie,

.. \,~". ,".~~:<.'dldîatură'să modifice rezultatele inspecţie'discale anterioare. " , ' '. ': " ~
. . ....' '(4) La începerea acţiunii de 'reverificare, organul de inspecţie fiscală este obligat să
-.,',' ', comunicecontribuabilului .decizia' dereverificare, care poate ficontestată în condiţiile. prezentului
.-, . ... cod; Dispoziţiile referitoare la conţinutul şi comunicarea avizului de inspecţie sunt aplicabile în

"'<'modc'c)'respiinzătdr şl deciziei de Aievefificare~II:'-: ..•. . , ,.,., =. : . .
:".;;, .: . '.:: Faţă de prevederile legale'susmenţioriat6'~:reclamanta înţelege săinvoce prematuritatea
.'.':::::i.'::~r<:·r·:măsuiii>ltiate··:de··'către' organele .....de' inspecţie': fiscală 'şisă' solicite .anularea -.actelor fiscale

.: ..-'::.:··~dmirii~tiaii~e emise ,el!. privire.Iaacest aspectrîntrUc~t)li'prezent1l speţă nua fost îndeplinită
.." .(:'·'l;>.;·;.;;::p'f6ce(Hir~;de;cprriunicâreâ·deCizi.~l;derevedfi:c.~re';i(taxei··pe.'valoâre·'fldăugată·peÎ1trif'peridadaeate'

> :,: ,. '_ • ':'" '.' ' ~'.' '.: ' '!' . oi. '," . ,,' .:' ' " .. :, -, : '".', ~ ~ .." '. ;":;: ..,' , ~:, .', ." ::,.", • " " ., .' ". "'\

• ',,"ro " .~" ,iki'ţ""':":".')':~'·!''''';''':'::~'':' ,';;< ;':;' . ,,: ;. ',' ", '.< ":-'~; ':, .

".'
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...::..~'::··;ţ':i;~\·ţ;~I'fi~f:)····\·"'·\··.;~~3{;j:;~;~~~~:~:f.1r '

=.Dosar;îih. J30/2()16::';i~?. ~'"
. .."(\N~;r;::ft':7:t~',,~(~~:r::~l'~~:::~:~~l{~~~,~ff.': " ,:" .~;1~'"~. .,;;,., !.~;'.' : ,;',' '~;:'ţ>':':: '<./ \ U::,~> ~

-; ,,·,/.;Q.rg~nele de soluţiC?ri~~ "~)Fqnţe,sţaţ~e':,~u'a:răt~t.C~~JIf".spt?ţa~t?.~aţă .~~ .'esţe,',oblig~ţ<.?rj~~~",,'
emiterea unei decizii de, rev~l;"!fic~r~.,!*-ţ!llg.~ţ'eşţ~.~orba.de,sl?[e ajustarea t~~ţi pe valo?re a~ălig'at,ă", ~j. ..',

.......~~~m~S~~~~I:i~;~ii~~~~~i~~~~~~Yri,i~te:~>~~t;;~tl~k~~~~:,~~~~;tţJ~~~::~~~,~e,;01~
...' ,': ..~xc.epţi~'!l}'care_~~te.:n~Sţ}~~ţ~·~e!p'iţ~le#)!,Qei:::p.~S~ziJ.cAeit:~r·~~Jf1p~~e,::org~~Je., d~;jn~p;~:9ţi~,.t1,~§~J~~:,:~'~.'~:"~&;

.{ ,:. :,~.:reverif1'câlld pbtig~tiH~ fiscale 9&r~~#u~fo~:~ţapiIţte 'şi':'~~Î'Îfţcate'prfri.:Rap'Qftuf"de·rnspecţîe)rscâ1.ifţ,·~·,;/,
,înregistratsub nr. F-T~ i47/1~:03~~O12;:'dat~la,care a ben~fiCiaţ.d:7,r~m~~sar:e :TYA:îtt ~9\l.ap.twli)~;/.
de 77.664 lei aferentă proiectului imobiliarîn discuţie.,' .. ;" "\.' ,~"": .'.'~" ;;>' . , .•.; .' +»:

. . În al doilea rând, 'arăt faptul că înpre'Ze~ţa~speţă, 'n~:este 'îD:deplipiţ~'~ondiţţa legală pentru a·· ..-:.'.
putea pune în discuţie ajustarea taxei pe valoare,adăugat(peţJtru că lipseşte elementul principal; \.:
respectiv.alocarea ulterioara de c,ătre mine abunului pentru.realizarea de operaţhmL9are.nU?au,.·(::,.'
drept de deducere. -: . "','" . ,,;")' . . .··"Ji;·.:'r,;,;;;<·.·:i,·
. .. Reclamanta nu a întreprinsoperaţiun! în, alte scopuri d~câţ ît;lJol~~\l1..<?p,erMil1ni!qt:;.,t~Cl;~lţ!~..;i":;.;::".',I,·
În situaţia de fapt, trebuie să se ţină .cont şi de \l.rmătorul.~sp~~* slstâp;~~Rroiectltll,lLJ~()pm~'a::f.9.s;t':i.~L.';,'r:;L;
generată de. lipsa .de ;.lichi~ţtă.ti.9~~i) ş-a.5!a.to,nlţ upor~ f~st()ri,;e~:tefD:it;~::cri~ai,ifu8~gia,r,~·:c~~:.;·$~l}f':'':<'
menţine, la, nivelul societ,ăţiloţ;i ~~~;profil·:,9aţ()~~t~·,~ânzărn9r:la .tm.-:nţvel s~ăzrit '"al ;~!l.~ur,q()~;;: .' : "
imobiliare şi lipsei de .investitori ~Q.}9.meniu.~Or,aceste fapte sunt notorii, dovada unui fapt .notoriu' J
nefiind. necesar să fie. administrată, .Elementele justificatiye în acest :sens se regăsesc. în însăşi .
activitatea societăţii care este în scădere şi pe-piaţa de profiJ:,-', ::., ""'.r. ." ...,,' " :: .:-

Prin demersurile efectuate, reclamanta nua schimbat regimul de' deductibilitate privind taxa' •.
pe valoare adăugată, bunurile în discuţie nefiind utilizateîn operaţiuni .care ~.udaudreptul .de .
deducere. ., .' . .1 . . . . ".' .< / .~.

După cum a arătat şi la punctul 2 din prezenta acţiune şi a dovedit cu înscrisuri einârlârid. de "~ .
la instituţia în discuţie, în prezent, reclamanta este proprietara unui teren în municipiulTimişoara'i;
vizat de către ANL în vedereaasocierii pentru \lezvoltarea unui ansamblu de.Jo~uinţe· colective : .
prin Programul De Credit Ipotecar conform' Legii .nr. i5~/ţ'99B, în acestecondiţii, este. evident că ....
bunurile în discuţie vor fi utilizate în cadrulunor operaţiuni care dau dreptul Ia deducere. .'. ., " :" .. , ,

În aceste condiţii, rec1amanta solicită anularea actelor fiscalecuprivire la acest aspect. . .
Cu privire la restul sumelor pentru' care organele de inspecţie fiscală auconstatat.că . '., ,.- ;.,

rec1amanta nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a beneficia de rambursare.
Reclamanta arată faptul că îndeplineşte' condiţiile legalepentrua 'beneficia de.rambursare.:

fiind respectate prevederile legale în. materie, fiind vorba despre achiziţii în.folosul 9pe.~aţAl1.nih~E:/
societăţii. . . . '. '::. . .:.;:'~' ".

Temeiul de drept pentru cele menţionare mai sus, valabil în ceea ce privţşţe.:t.oa.t~:asp~c.ţ~,le"
învederate mai sus este jirmătorul.Raportarea dreptului'rec1amanteC de, deducere a taxeiipe.
valoarea adăugată la prevederile dreptului naţional în cazul defaţă, reclamanta )ndeplineşteto,a,.te.:/,,·
condiţiile pentru deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată, aşa cum sunt ele stipulate de art. 145'"
şi urrn, din Codul fiscal. .

Reclamanta îndeplineşte cele două condiţii necesare stabilite prin articolele susmenţionate,
respectiv: taxa pe valoarea adăugata este aferentă miei achiziţii, fiind aferentă unor servicii prestate'
mie de către o altă entitate juridică; serviciile prestate au fotutilizate în 'scopul realizării unor
operaţiuni taxabile, şi anume în scopul desfăşurării activităţii-mele comerciale, seryţciile,:ge. '.'
intermediere şi achiziţiile de alte servicii şi bunuri vizând.activitatea societăţii.v- . '.' i:.· .

Astfel, reclamanta .deţine pentru întreaga sumăjrr.discuţie fa9tu~icare:·.cuprind:;:toa.i~;.
informaţiile prevăzute la art. 15? din' Codul, fiscal. Acest aspect este recunoscut de organul de .
control care nu a contestat existenţa facturilorsusmenţionatesau lipsa, vreunor Informaţii solicitate.. ..·:\~.':.~
în mod expres prin prevederile legale în materie fisc~Iă. • ..' .' . •.... . . , '.' • ..... ..,.

O primă condiţie impusă de prevederile legale în materie de TVA este îndeplinită'. ,
În ceea ce priveşte scopul pentru care au .fost prestate serviciile în discuţie, este evident-că' ','

se circumscrie condiţiei impuse de către prevederile legale în materie.iserviciile fiind solicitateîn ,...... . . . ,"' ,'.:,
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,:: ,', ..~;;," .. , .:,

:;",; '.,'"':tolosul"openiţiurulor ta~abile, respectiv pentru a obţineconsultanţă cu privire la .activitatea .
" ,,' i '.' . comercială desfăşurată de către reclamantă şi' de a obţine acorduri de asociere, contracte sau orice

, .' ... .'.,alte forme juridice prin care societatea reclamantă să obţină venituri~.
· . Pe cale de consecinţă, şi 'această a doua. condiţieimpusă de lege este îndeplinită de către
reclamaIltă. '.'..' " '. ,..: ." .. <:':', ,.. . ....•. . "';' .

• '. :') ~ v , ,Reclamanta subliniază faptul că organul'decontrol nu, a luat' în considerare documentele pe
" care .le-a "pus la: dispoziţie; 'respectiv contrectultiicheiai cu' furnizorul 'de servicii şi anexele la: .

.;.:.;,,'" <:';factUrilesusmenţionate în carese detaliază' serviciile 'prestate şi orele facturate, anexate cererii de
\.::-: .:·<·:,,·:?tliertiât~înJudec~tă .: :,' '. ",:;" '..:...: .... :. ,!, ,...., ...'

l.:i:··:.'·,\i;·?(::jL :0/,':".:, R.aportm.·eâ: drept~lui recl~antei de ;d~duc~re'a taxei pe va.l6area adăugată la pr~vederile .
>:':'.': dreptului comunitar. '.. '. .' '. .

Directiva2006/112/CE-ArticoluI178, lit. a) prevede că..Pentru exercitarea dreptului de
deducere, o persoană impozabilă este necesar sa îndeplinească următoarele condiţii:

(a) pentru deducerile întetneiul articolului 168 litera (a), în ceea ce priveşte livrarea 'de
. bunuri sau prestarea de servicii, aceasta are obligaţia de a deţine o factură emisă în conformitate cu
,,:;;::::articolele 220·236 şi cu articolele 238, 239 şi2.4Q";'.·:.·:::·: ..': .'.;", .... ,.' . .
,.' .' ..' .~....: În speţă, 'condiţiile prevăzute'de Directiva 200611 f2/CE sunt îndeplinite, reci amanta a

-: :.. '.;~:,'prezentat factUrile' solicitate expres în rege.' Organele' fiscale competente 'nu'au contestat acest'
.,::;: .', ~,:'-:,a~p~6(' . : . .<..... ;:, . . ~ ',': ,:.: .....'. :. ';": . '.' '. , .' .' .
..,-:: .::c\:::; "•.';;'. Pe cale de' consecinţă,' singurele' documente justificative cerute sunt facturile de achiziţie,

'. . . '. care să cuprindă toate elementele prevăzute în prevederile legale menţionate. .
· . . După cum se poate observa din cele menţionare mai sus; decizia organului fiscal în această

"chestiw1e este. lipsită '..de' bază legală.'Reclatnanta· . îndeplineşte toate' condiţiile pentru
'deductibilitatea taxei pe: valoarea 'adăugată.iaşacumsunt ele stipulate de prevederile interne şi

'comunifure susmenţionate. .:<;-:'; . ". ".:;: .'.' " , :': ,;' '.,'. .... .' .:: .
.. ' '.' '-:- 'Rcclamantanuare obligaţi~'de:~ Aepuneaţţe·q6cimlentej~stificat~v~. Menţionează faptul

.i: '':.':-: ,-,:.că ·re<?l~anta.:a·pus la dispoziţia' orgatieI6(de':Jnspecţie -fiscalăşialte documente juştificative cu
';' .·..;\jitiVi(e~H~·:âspebtel~~: arătate tnai"sus,resp'ectiv:dontracte'~: documei:ltci'emise ':de către instituţii prin

. care se.confirmă activitatea' desfăşurată,' etc: '.::. -..,' .' . '. . . '.' '. .
· ':':"'Cu privire 'Ia celearătete h1aisus~"înţe1eg{să iri\loce';şi ju'riiprude~ţa Curţii, de Justiţie a

'·Unilinii' Europene, care a arătat în mai multe' rânduri că principiul neutralităţii fiscale impune ca
. deducerea TVA-ului aferent intrărilor să fie acordată dacă cerinţele de fond sunt îndeplinite, chiar
.daca anumite cerinţe de formă au fost omise de persoanele impozabile (Hotărâre a din 8 mai 2008,
Ecotrade, C-95/07 şi C-96/07, Rep., p. 1-3457, punctul 63, Hctărârea din 21.06,2012 Mahageben

-:.. :..KFTşi Peter David C-80/11, C-142/I.1)., , ;.: '. '.' .. '. '.' .. '.' ..
.r:..', •.. Îndeplinirea cumulativăa celOrdouă;'c~iidiţii .susmenţionate' determină automat,' în baza

".'Jegii~deductibi1itatea· taxei pe valoarea adăugată în discuţie; Mai mult; elementul necesar dar şi .
, suficient pentru ca rec1amanta să poată să îşi deducă TVA este prezentarea unei facturi emise în
conformitate .cu prevederile art.: 155 . Cod Fiscal, condiţie îndeplinită de către rec1amantă şi

: necontestată de cătreorganele fiscale: . , '. ".
"o '. 5. Cu privire la taxa pe valoare adăugată colectată, reclamanta înţelege să conteste cele

'. reţinute de către organele fiscale întrucât a îndeplinit şi a respectat normele legale în materie de
înregistrare a taxei în discuţie, fapt care reiese din anexele raportului de inspecţie fiscală'.'

..... . Rec1amanta şi-aîndeplinit obligaţiilede declarare a taxelor în conformitate cumodul în
'~ .::care a .aplicar normele .legale în materie rhp'oţtat 'la operaţiunile .desfăşurstede cătresocietate ..

.... .....;.". ,,'prgaD.~ieJiscalţ!;au. constdet~ţţ.~,:~ffi~treb4iţl$~~~;4ti :§9ipPQţjafuehtfişc~kdif~rW f~I?r9~~:atrage-
;?;!·,:,:::'}';F~:~;{4~l?~:.s,ţ~er~i)#î§dificţ}t~~,~1jl.~4~'i,~ilii:;a~!ICl~Fl~~~~·a.·obligaţii,loi~',iil':::(Iisc~ţie,::şi',deYcomplet~ea a '.'
\,,,,,,;,:.· ...,.ţ,declaraţ111oraferente. ','.'" ", .' ,1"",,, ,'," ",' . "

":'"~~I':}~::;; ::.,."',", ,.JÎn)~c~ste·c~ndiţii,'solicit,,~dmiiere~ ~iez~~tel~a?ţil:mi'asţfe1 cum a ~ost.formulat~ .." . y; ,~,'" , ..
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:,:".:~:.:,;··~f,g~f~:;~;:~;N~it/ft;~:~::f,j.~(;:>;(,:1f.;L:: .'....
-, .Dosan nr;3888/30J2016.<::'.. " '. " . ," ',,"'. <"':' ..' ·.';'~~.<."c ;": .

. ; '. .:.• " .;'d,s::lJj?' drept,::.reclamanta" iti~oci!'ltar('lj2J8);din, Coduk de., procedură fiscală O.G;., 92/2003'(.1;.',.~-~.
:. , ,'. . .,. r~pub(icătă, alt.14 "d.j!1·t~gea'p;~55Wl"oo.4;;~r~'~,uhl;şiceie)ilt.e:'~li~P9ZiţiI legale. şrp'~i~~ipi(4e.;~~pt;f~V'~'\,~

'arătate în·cqp!"insul cereHL.·~: ":-i'hl;;r .·;;f'rc:,~~;.~~;.·i. ;·.:~}t7":", '.,,;: -:::_.. J~:>:co:)j~..){~~;:;ij:;r;:&:;{~~<':~~::;:•
. . ' .. ~')n.,piobaţiyne"recl~~ţ( ~?J:ifiţă:â~Il1înistrare~' wm~toarel.or. probe:,prob(.cu!.îriş:cF.i~uţi, ..:~r.;;~{:-:.;

'. sens' în care' anexează în copieurmătoarele ..înscrisuri.Decjziadefmpunere privind::bbligâţiile::./~' "'-;-,
· suplimentare de plată' stabilite de i#specţii,ţlscaIă.nr. ·F·.T~{ş6ljl1.09~20i5(an~~~l), bi~p~?:hiâ"":':: ....
privind măsurile stabilite de organele de in.specţie, fiscală n(4?41111.09.~015(anexa 2), RapoŢfuJ,::,;.\>
de inspecţie Fiscală nr. F·TM477/J,L09.201Ş (anexa 3), Contestaţiaformulată de către reclamantă .':
împotriva actelor fiscale emiseîn:',sar9ina·sâ·.(~exa4); Dec!iia'ni.1495/ii 1/16.05'.2016 prin,care:'
s-a soluţionat contestaţia formulatăde către.jeclamantă (an~xa5); Adresa m"27/26.02;2016eÎniş~ .... , ....

· .de către Agenţia Naţională pentrw:;:tpcuinfe,~Qficiul Reg19~alperitni 'Loc'iljnţe Vest' Timişoâra, '.'
· (anexa 6),obligiu-eapârâtelor să d.epllriă'lă-',poS~rui'cauzei' ţ9aţe documentele care, .au stat la 'baz~,;,;:;,.,,;;
erniterii .,a~ţelor ~adro,inţstr~ţ~y~;fi~,9:~!,t;',~ol?;ţ~~t~tţ~(dpsa~l '~qmi,~!.~#~t.\y>,:i§kpyţţţz.ă.ţri:~p;e9,i'\.\i.ţaj~,~'f;h:~\~}:,ifJ
Contabilitate L Fiscalitate priri ~~~:şă.fstabil~~s,q~'~~p~rt}11judiciar. d,esemnaţtîp..ci=1:~~dacă. pţpţnţ,i;i: 'i.:·
înregistrările pe. care , le-a ',efectu~t1inC6l1ţa~ilitat~, rec1'mlanţa, '.pentru. operaţiunile "coritabile:; ':
efectuate a avut la bază documente justiflcaiive şi. a îndeplinit-condiţiile legale,in:matetie, .
obiectivele urmând să le ~dezvolte ulterior formulăriiapărărilor de către intimate şi :depunerii .' " .
actelor solicitate mai sus: " '. .'.

. De asemenea, reclamanta solicită administrarea probei cumartori, a probei cu.cercetarea.la ~/.
faţa locului, precum şi a oricăror alte probe care.se dovedescnecesare şi utile cauzei pe' parcursul
desfăşurării procesului. ..' . ',' " .

Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei la 7.iulie 2016, pârâta Direcţia Generală".
Regională a Finanţelor Publice Timişoara a solicitat instanţeisă dispunăr . ':,',' '.:' .:< -;,';-:": . '.'.:, ':

. 1.) în principal, să îi pună învedere reclamantei săîşi precizeze acţiunea'-îri=ceeice>: e,

priveşte cadrul procesual,având în vedere că actele administrativ fiscaleatacate au 'fqsteinise'd~ ..
A.J.F.P. Timiş şi D.G.R.F.P: Timişoara, nefiind emis niciun act de către Agenţia Naţionalăde.
Administrare Fiscală,' chemată în judecată de către reclamantă prin acţiunea formulată; ." '. ','. .. ..,

2.) în situaţia în care reclamanta nu îşi va preciza acţiunea sub aspectul cadrului
procesual, să dispună citarea A.N .A.F., cu sediul în Bucureştii sir. Apolodor nr. 17. sector 5, pârâtă
în cauză, urmând ca în funcţie de emiterea mandatuluijn favoarea .D.G.R.F.P ..·Timişoaraîn
vederea reprezentării A.N.A.F. pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara:'
să invoce excepţialipseicalităţiiprocesuale pasive a A.N.A.F.; . . . ',"

3.) referitor la petitulnr. 3 din acţiune vizând anulareaR:I.F. nr. F-TM47?!ll·.O~.~()l5".~};;;~
şi a anexelor aferente acestuia, respingerea.aeestuia caInadmisibtl; .' . L" .;.,.. ; ..•..,'. .o'~':\::~.:;'.'~ I~(,

4.) de asemenea, referitor la petitul nr. 3 din cerere privind anularea "tuturor' actelor -- ..
Întocmite de orcanele de control pe perioada inspecţiei flScale",să îi pună în vedere rec1aniantei. .,
să precizeze care sunt actele. a căror anulare o solicită,nefiind admisibilă o astfel de cerere .
formulată în termeni generici; .

5.) pe fond, respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi menţinerea ca temeinice şi legale a ", :,.
Deciziei nr. 1495/211/16.05.2016 şi a Deciziei de impunere. nr. F-TM 501l11.09.2015,pentru,
următoarele. :.~ !

., În motivare, s-a arătat.că prin acţiunea. formulată în. temeiul. prevederilor Legii: . .
contenciosului administrativ nr. / 554/2004, actualizată, înregistrată pe rolul Tribunalului.Timişla :.;,.,
data de 23.05.2016, reclamanta S.C. BUILDING & COMERŢ IŢALY S.R.L~.a soliciiat-instanţei 'i';:'<:"~'"
de judecată să dispună anularea Deciziei D.G.R.F.P. Timişoara nr. 1495/211/16.05.2016 emisă în:/-:' ~, ,
procedură prealabilă, a Deciziei de .impunere nr. F·TM 501l11.09.2015,'.a R.I.F.;nr ...y~rM.·,..;.. .
477/11.09.2015, a anexelor la R.I.F. şi a tuturor actelor întocmite de organul de inspecţie fiscală cu ,'"~o

ocazia controlului.. ' , ,.
1.) în principal, .solicită instanţei să îi pună în "edere rec1amantei să îşi precizeze'<-

acţiunea sub aspectul cadrului procesual. .. ", . ....
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. , . . Astfel, Decizia desoÎ~ţionare a contestaţiei Irr.1495/211/16.0S.2016 'a fost emisă de
;.D.G.R.F.P. :Timisoara, iar decizia de impunere şi raportul de inspecţie fiscală au fost erilise de
A ..J.F.P.Timis. ..< ,., ,':(;"','. '-' .: .

'Or, prin acţiunea formulată reclamantaa solicitat judecarea în contradictoriu şi cu Agenţia
.' ,:'.:: ... .Naţională de Administrare Fiscală, cu' toate' că această pârâtă nu a emis niciuriul dintre actele

-':.:. , ·~:::~~;:-'.·<.'.:~.-:·administr~tiv'fiscale contestate. .. ' ,,' .:.. ~'. ~ .. _ .,,' .~.,. .:-. . . '
;ft\~~~~f~~i\<f;:.:';;;:<,;?:i\<:';,~,;).însituaţia în' care: .reclamanra nu: va renunţa la judecată faţă de A.N.A.F., solicită::>~r~·:\::'-:;':::">;instânţer:decontencios administrativ sădispună citareaA'NiAf'. la 'sediul acesteia din Bucureşti,
:}::-.::.:',.:. ~."str.Apolodor nr. 17, sector 5, învederează instanţei dejudecată că' nu este îndeplinită procedură de
"".' ': ..:. :,.citare cupârâta A.N.A.F., aceasta nefiind citatăla sediul din Bucureşti. . .,': '.

. '. ..' , . Menţionează că, după .citarea A.N .A.F. la sediul din Bucureşti şi după emiterea de
, ". către A.N..A.F. a mandatului şi delegaţieiîn'vedetea, reprezentării intereseloracestei pârâte, va

..invocaexcepţia lipsei .~aJităţiiptocesuaIe'pa~iYe,~:A.N;A;F.,pe .rnotiv ca .niciunul dintre actele
administrativ fiscale atacate nu afostemis deA.N~A.F. ,.' " . '.

.' ,,' ~

" ,,'

" " ...

,).'-, . ':":':<""':;: 3.) Referitor lapetiţulvizândanularea R.LF. nr,,'F-TM.477/11.09,2015 şi a anexelor
/ ,.:Jqf~h~nt~~!solici,t.ă·respingerea acestuia ca fiind 'iriadmisibil·d.eoarece raportul nu esţe titlu de creanţă,

.... ,'·::\::,';.:aceştţfstând doar la baza emiterii deciziei de impunere, ., ." '.: '. .
''''''''.' . :- .'. . Îndrept, potrivit prevederilor art. ss alin: 1 şiart. 88 din O.G. nr. 92/2003 privind

'.: Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
>\.,<:: :: ,r,;" '.. "Art. 85 Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate

' .. <bugetuluigeneral consolidat .'. '. .:-' '.' t .

. . (l)impoziieie,taxele, cdÎztribilţiii~ şlaiie s~inidatordtibu~etului ge;'e~al consolidat
,,'''' .,.,i';,·se·,::.'· :;.. ..,- . '. ,. ,..... ,. ....:. .".;. ' ... .~.:~";

-: st~biles.c·astfel: ..' .. ' .' .' .'.:., ..::.~' ' '. . .
-r., " 'a) prindecltiraţi~ Ţ,sca{ii; în 'colidiţllle:art. 82 kiiil. (i) şiart. 86 ~lin. (4); t

. b)prin decizie emisă de-orga""ljiscal,:tn·ceielaltecazuri. " . .'. "."
",;Art~88 <Acte administfativejiscale aslmllate.deciziilor de impunere.
Sunt asimilate decizlilorde impunere şi următoarele acte administrative fiscale:
aîdeclziile privind râmhufsăfi: di/tiixrl: p.i!'~vâloareal addugqtă '.şi 'deciziile' privind

restituiri' , .:; " .,.....;, " ':'
'de impozite, taxe.contribuţii şi alteve.niturtal~· hugeiilluigenerafconsolidai;

. b) deciziile referitoare iâbazelirlJeimpunere;; :,.... ..':' i .'

'.c) deciziile referitoare 1',:oblig~ilile;'4eplâtii a'cce,sqrii;<' ." ~',
.. d)procese~e-verblţleprey{liute la.'art:,14~:alin. (6) şi art. 168 alin. (2). ',' ,

,. .,' e) deciziile privind nimodijicăred bazei de .Iinpunere." . ' .'
.... . Potrivit ari. 109 din Coduld~ pÎ'o~~dUrăfiscală:'; " ', . .'

..r,:', '.', . .: '.:-' ..,: .~' (1) Rezultatul. 'lnspecţie! flscalese. consemnează; în sens, într-un raport de .
:i' ':~...:·:-;:}~specJieflScaIă~ în care se pi'ezintă,.co.nstat~rile inspecţiei flscale din punct lţe vederefaptic şi .
'. ':', ,:;'.. legal •.. ~.' . ..' . ". ' .. ".'.'. ".: .' .<.: . :.,',; .. • :.. . ." ..... i.: ..
. -.' '-.':.:":,"'! \ (2) Raportul de inspecţie flScallj se: tntocmeşte.la 'finalizarea inspecţiei fiscale şi .

. ?cuprinde-toate constatările înlegătură cu ii~ridadele' şI obligatiile fiscale 'veriflcate: In cazul în
',>,;:;-,': :.,,~,ca~econtribuabilul şi-aexercitat :drept~l;ptevăiut 10.:'art.:'lOr alin. (4); raportul-de-inspecţie

.. ·.':/lScală cuprinde şi opinlaorganului (JeinspecÎieflScaIă,motivată'în dreptşi infapt, cuprivire la

iÂr':1tţ~:(ţ){ti~fr~I~i~t,jj~~~r:;;#ldiilJŞp'~fi~Jfc,~~~Q?r':~~f.;e~iţ~~ii:,'. t: :;/:.,;,; •.. ..r.,
y: ;':;;'~::;:>(,:}~:~,;!\:;:"....+,:' "a) "decideide imjJllnere;:pentrîi dif~f~njediobligaţii fiscale aferente 'perioadei
,(r:?i/'·,';.;,:.'?verijicate;· . /:. ,;.:'..., ::~,.,.'::>":'!""':"'\" " ': '",,' \',,"

...:':<~"':':!,'>'-:""."', :, b) deciziei de ne/nodijicare.'a:'bili'el de' implmere;-dacă'nu se constută+diferenţe
(.<': ".':>·'/~':''t!eob!igaJiiflScal~., '. -. .. .: :,." "" ":.-..' ',' , '. , ': "
~.~.:.tt:.:..:~/:<.~'..': ;.=.~.:-<.,..~;:> ~::,.«}~.::". -. . .";'.}:-,:.':'.\--(__.~~::_;..~_:;:,~,'~':,'0, J .",' ::'

~.' :. (

"'.' .

\. ,/' '.~" '-,'
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.' :·::~1;:;·q;~)~[\;X:ţ~:~}(~~.?:;··~r::,:,::~1~b:t,:"('" > ~;~'~~;r:~}~~,1l;l~~~,,:>f3~ :~'. ." '. .,." ..', :', ,,' ',."< ,.:" '.~
. ,', l;, \' ~:;~::5~(4);D.eciziile:preYii:zij(·, .':. lin;~(}J;s?comţl'ni~ăf/1,te'rme"4e 30 de zile IUţrătoare,dt<{:;/ <:: .

. " ' .. J..-- _. :". ', .•• ' ;.' •• \"".'·~·~C"~'C~~<\.:;<~. 1<.'.:'S:) ;;,.....~_~".:ţ.~'.,., "'''':'1' ;f.','~'-"'~- _,-"_-::_'<:, ._ ~ .., ' .. , -. •• =: ~':". 1-- _, ••,'_•• -t. ..t· ~la daiaînch'iderifinspecJiidfljcâle.'!' ·.;<r>:~.':~',)" ..,' '{' ,. ~;"J> '/'i;:"": ... ' <. /",,·,,:·<,';i,\l'l:·~"';:'(;:i<,'.;~~;

•. ;.;~,·:·~::.::;·~\:>~~'nţ~~.P!ey~dlţil~ţ~;~~t~~(fG;~:i~··~~t~fn~{~î~N~~!g::~:'~296'6J2014~Fri,YjIl~~;p'i~&iif.~~?~t~1;~';~i~
:~:In~ţruţţi1iJ15}piperltry"~p,Hţ#ţ~~Ţ~1Nl}jh~~{~j~:~8~@.ht:'~~Z~p'q~jPP:'{il}~'.~~d~lde pr9c.e<.\1.1ră,t}i2~~~~'~'k' ,i'.~::

.. ' c ,re~u~F~âţătF,r~ap~,:t~!,~'~~.:l,!t!I};~f!t:~!jlf.,j~i!!P!y~C~~~hţ~~~,~t:,~'fiş~~'~e.o,rg~~~I~'.!1~C9lf.~~~~~I~~~:F~.':.~~:\
după caz, nu constituie tlt(U de creqn/a, acesta 's.ţa~d la, baza emiterii actului admlnlstrqtlv TlScal,\~;;' ." ..
fapt pentru care nu poate fi contestatdecât împreună cu.acesta" . '. . =: : c •

. '., Astfel, din prevederilelegaleinvocate.anteriof reiese căraportul de inspe'cţie:'[tscaiă'.":; .. =r

stă la baza. emiterii deciziei de impuneres.act administrativ-fiscal susceptibil de:aJicontesiM:\' .,~. .':
raportul fiind anexa acesteia. Titl~l,de~cteanţă,'.~.acţ adminţ~trat.i:V.fiscal susceptibil a'fi conte.şt~t::"." .
este numai decizia de irilpuriere;A~oareCe~)lUrr,l,ai;aceasta:«r~eazăosituaţie juridicăno:uă;':prip.:':':;.;".'
stabilirea obligaţiilor fiscale în satciila''contdbuabilului.'~~:.\';;.'~:' il' ".'. ;.:,'..".,-.',,::,'::>·;~l";,::<l:P/fr':;~{i;.·;

;".'.,....••... De,.altfel, ţa'~:. f9,~.·~ii,~}f!t4~h:.9,:9.:,;'~.'~:U~9,2;~;;.Eii~i~~Q<?d~t4~:pr,96#~tiă,;~~ţ~1~~~~;;!fi'l:";I~~~';
prevede.expres că obiectul contestatie! ţl,poţ'<;qnstituiJluri,lai',sumele',şi!măsurilestabilire înţt~tiÎi .>"'.::i>;'
titlu.de creanţă sau într-un act administrativ'fisc·al. " '~:. '. :,' '. ". ", ::.

- • " ~ e ~ 1 ~ , ; .,. 1" ..• ; , ,. • ~ , '. ''''~:, ',.. i' :-,.~.:.

" ., . Sumele înscrise în raportul de inspecţie fiscalăreptezintă doar constatări ale.organului '
de inspecţie fiscală, care 'nu se poLconcretiza în obligaţii de.plaţăopozabile contribuabilului .şi .
susceptibiIe a fi supuse executării"silite în caz de. neplatăîn. lipsa unei decizii de impunere., în. .:« ;.'

condiţiile în care legiuitorul a prevăzut-în mod expres faptul cănumai decizia de lmpunerepoate;"'· .
constitui titlu de creanţă în materie fiscală.;: '.. . '.,

Având în vedere şi 'prevederile art. 213 alin>5·din O.G. nr. 92/2003: "Organ,ul de...' :
soluţionare competent se va pronunţa mai Întâi. asupra excepţiilorde proct!du."ă.ş{asuprâcelor'~: . .:».
de fond, iar când seconstatăcăacestea sunt întemeiate; nu s,e,vQ'nitii prO'cedil'la'llÎullizÎipejonif}:.'::, :~<:.:,
a cauzei", prin Decizia m:1495/211116.05.201(6rganul de soluţionare a contestaţiilor din cadrul .: s

D.G.R.F.P. Timişoara nu s-a învestit cu soluţionarea pe fonda petitului '(lin contestatie îndreptat' ',-
împotriva R.I.F. nr. F-TM 477/11.09.2015, drept pentru care învederează instanţei că petitul.nr. 3:
din acţiune, astfel cum a fost formulat, apare ca fiind inadmisibil: . .., .' -

4.) Referitor la petitul vizând anularea: "tuturor. actelor tntocmitedeorganelede ":'
control pe perioada inspecţiei fiscale",solicită ca instanţa să îi pună în. vedere reclamantei-să
precizeze care sunt actele a căror anulare o solicită. . '. ........ • .. " ..., . .•...

Pârâtaconsideră că nu este admisibilă.o astfel de cerere formulată în termenr'gellerici~';>;;·:(~·\;.
fiind necesară.precizarea de cătrereclamantă a acţe!or pe.c~.e lec9~t~stă.·· " ;,> ..' '....,.,.;'~',:'.'",' ..•..•~"..::,•.;..<.;,;

. 6.) Privito~ la capătul.decerere.vlzând a,nulql'la-'Decizlet·: n~:··)495dJ1/i6:âs:qoi(/·· ..
emisa în procedură prealabilă' de.:D.G~R:FP. Timişoara.: a: Deciziei 'deimpunerehr. P-:-Ţlvf,.
501/11.09.2015 şi a R.lF.·nr. F-.TA-[477/!1.09.2015, 'cerem respingereacapătului de cerere c.a·,:',~
neîntemeiat şi menţinerea ca temeinice-şi legalea deciziei de respingerea contestaţiei şia deciziei .:".
de impunere," . ..' , ,'. .... ;. >-

Pârâta precizează că îşi menţine. punctul 'de vedere exprimat în Decizia nr.. ,
1495/211/16,05.2016 emisă de D.G.R.F.P, Timişoara - Serviciul Solutionare Contestaţii 2prin care . _ .
s-a procedat la respingerea contestaţiei împotriva Deciziei de.impunere nr. F-TM.501l1J.09.2015,.',::;':;;.',:
pentru suma totală de 254.949 lei. ' . . " ~ . .'. .'~. ,,:,.' -. ", ' .: < >'.~;;"i';;:'

Având în vedere motivele, invocate de reclamantă.. documentele existente la dosarul
contestaţiei şiprevederilelegale în vigoare,'solicită .instanţei'dejudecată să reţină următoarelei." ,:,,'

. III.J.a) Cu privire la suma de' 152.423 lei reprezentândt'I'VA dedusăraferentă.vv"
serviciilor de intermediere conformcontractului încheiat cu S.C: KFR Development S.R.L.;pârâta·,':;··,
arată că S.C. KFR Development'S.R:L. este o societate cu sediul înTimişoara, înfiinţaţ~îri)uli~/;.
2012, în prezent dizolvată conform art. 235 alin: 1 din Legea nr. ·3111990,'cumodificăd,Ie;şi:ii'ţ.,
completările ulterioare,' ca urmarea Hotărârii A.G.A. nr. 1126.10.2015, document publicat îrî' '<,> '

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6618/23.11.2015. . .
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Între reclamantă şi S.C. KFR Development S.R.L.s-a încheiat la data de' 24:07.2013 un
.. i contract de intermediere pentru identificarea unor potenţiali parteneri pentru dezvoltarea sau

.ajustarea proiectului imobiliar din Timişoara, str. 'Laurenţiu Nicoară, nr. 18. Obiectul contractului
respectiv vizează şi intermedierea relaţiei Între reclamantă şi Agenţia Naţională pentru' Locuinţe,

:. .' :': întrucât potrivit susţinerilor reclamantei şi.întărite 'de adresa emisă de către Oficiul Regional pentru
.·'.':Locuinţe Vest- Timişoara din cadrurAgenţier:Na:ţionale pentru LocuInţe,' înregistrată 'sub nr .
. ·:..:!;:83/R5:982.015, reclamantaeste proptietata unui terenînmunicipiul Timişoara vizat de către ANL
..' '::-'Ji{ vederea asocierii pentru' dezvoltareaunui 'ansamblu de locuinţe' colectiveprin Programul de

'';::CredirIpotecar:c6nforiri Legii rir.~i52/1998;/·'·.:·' '.' ".' •. '.' .. ', '; .. '
':. . .... ;' . Conform art. l din contractul menţionat mai sus:"prestaţia intermedlarului se' consideră

· efectuată şisatisfăcătoare pentru beneficiar.ţnmomentulîn care beneficiarul încheie cu unul
':'sdiimaim'ulli'piirtenei'i prezelilajide ilit~nn.ediar,'un·contract,· în oriceformă juridică, de
· asociere/colabohire/fiitailţarejcoiisfru;re/ttâii~Jer sau orice altă formă de cooperare economică,

...·····privind valorificarea şi/sau dezvoltarea proiectului, caresă fie acceptatăde beneficiar'", ' .
""". ",' ... Iar conform art. 2 din contract "beneficiarulva plătlintermediarului suma de 149.000

;'.etţro + TVA şi suma de 76.000 euro + TVA.ca şi 'onorariu desucces în momentul în care
"'~~:scJjuiidilÎg& ,Comerţ ItalYSRL va {licasapHmâ plâiii de Il/partenerul său ANL ", '..

....."_,i,·,;:,'Y:)n·ped6ada octombrie 26IJ~\â~~st 2614 s-au emis către reclamantă 7 (şapte) facturi de
.' ". ,.' către furnizorurS.CKFR DEVELOPMEN'r S.R.L. în sumă totală de 787.529 lei, din care TVA

'. .152.423 lei, achitată integral. de către reclarnanta S:C Building & Comerţ Italy S.RL, deşi,
" .. ".... începând cu data încheierii contractului (24.07.2013) şi până la data efectuării controlului, nu s-a

încheiat: . nici .'un- contract.. . .' în' '. :. orice, .' formă . juridică; . de
· asociere/colaborarelfinanţare/construlre/tiansfer sauorice altă formă 'de cooperare economică,

",' .' ,\ ·i .' privind valorificarea si/sau dezvoltare-a proiectului imobiliar iniţiat de recl amantă .
."'...',. . În drept,' sunt incidente prevederile Legii nr. 571i2003 privind Codul fiscal, cu modificările

: .: ", şi 'ccmpletările ulterioare, referitoare-la regimul deducerilor TV A: " Art. 145 'Sfera de aplicare
;~":>:'., , a dreptului dededucere' ' .: ... ':, -. ' ' . '. ::. ' ,

.' : 'o: .... , ..'" '. (i)Dreptul-de deducereia naştere la momentul exigibilităţii taxei .
.... .. : '. , -. '<" .: (2) 'Orice persoană impozabilăâte#reptu!să deducă/taxa aferentă achiziţiilor, dacă

acestea'sunnles/lhate utilizariiin/olo~ ul ur"!ăt()are.lo,' 'iJjieraţiuni: ;' '.' " .'. . '.
a),operaţiuhi taxabilet't; " ~. ','.',:.,o'" . . , .

. "Art. 1341 'Faptul generatorpentru Ilvrăr; de bunuri şi .prestări de servicii (1) Faptul
generator intervine la daia livrăr;; bunurilof~au:ladataprestăr#serviciilor.(..~)(7Y Prestările

\ / ···..·.~,,·de·servidicafe;·deter/tlină -decontări sau· plăţi 'succesive,,'cum sunt serviciile de construcţii-
· montaj; consultanţă, cercetareexpertiză Şi altes'ervlciisimilare,'.sunt considerate efectuate la
.d~tti,la;care' sunt em'ise situa/il de' iucrări,~rapoarte de luciu, altedocumente similare' pe baza

.. ..~"<~,ă(:'o~(i'sJ'stabilesc se~v~~iile efeetuaţe sau, după caz, Î1J julicJii de prevederile contractuale, la
" ""<d~ta ae~ejJtă1'Îi'acestora de către, beneficiari. ~~ .: '. ~, r: '. ":.

. '. ". "Art. 1342 Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii (1) Exigibilitatea
. '''taxei' intervine Iti data la care areloc laptul gen·erator. "Aşa după cum' se-poate observa din

.. ':' y:. ..:. textele legale mai sus citate,dreptul de; deducere a TVA .ianaştere la momentul exigibilităţii taxei, .
. , care intervine-Ia data la care 'are.ioc·fapfuf:generaior~'Faptul:geneiator intervine la-data livrării .'

.:bunurilor sau la data prestării serviciilor, 'care suntconsiderateefcctuate la data la care sunt emise
:::::'sitrlaţ!i de lucrări, rapoarte de lucru; alte documente similare pe baza cărorasestabilesc serviciile

:.,;::,\;<;,;:~.:,.;~fefţuate.,..",· ,,:.,.. .. .'~'. ' >, •• >'., ",', . :'. " .."'. '., ' :., . .
;'.':::':,~'V::·: ::\i'(t';:; :;> ;~:};,<cutoate-că înart .. lşi 2diric(>ntÎ'aCt4Fde' ii{tţri;nediere' încheiat de reclamantă cu ,S~C. KFR.
h,'··;U·;;':;;).:.:;,. ]j'~YE~9'pMţ:f4T.s.R.L~··;se:;pievedecarec,·~stţ;· wowentul'hi .care .se: corisideră!·ă;fi;,'etecţl1~tă"'.. .
:,",:}"':: :·..:·.:pie~ţaţia.\fuffi~Z9rţIţul.;ae> servicii"preprun:, şrhiomeţ1t~l' tii,' care': se efeCtue~~li ;,pl~ta'sumelor"" ,,'

, . ,'o ::.,: 1\":-,evidenţiMe"îri contract 'ca: şi "contravaloare" a~seiyiCiil9.rprestate, emit~rea ceIo,r '.,.facturi 'în perioada

, ;, . >";; ~." " :' ., .
. : .. ~..': ,'" "'1

'. . . .,~ . " ,',
,.....

t>'"



"

.... .... ' .. <,. "'.': " " . "'O' ,.~.!' ,""":""". c' . • • '.' }.,::=~l~i
decătre .reclaniantă, ,în :'condiţiilt'fcÎ;n:,:~,aie':,tlÎ~:"Kfost 'rdili?:âţ~:Îii~iitÎ1a'Qin' prevederile ~,contracfuâ.l~~',:;:*::Y~~iry>,

':pre~iiâte:::î~'~ele~d9uă~'hrt!g9t~S,i~Pf~~iht~:~p::î6,C:ăI~ro:~~::>~ţ~~~$jp'lpr~~b'~~d,'şi~'~,îri~~~~î~'i~!i~m~~~\o:',~~~i'~;',;;
re~un~~~~er,~.'a:,nxrţ:~j,~~i~:,ser'f~~~L!g~~4~/,~~tetA~~ter~~:,~~,~~~e(,cţe~siq;,~~:PŞ~B~9,?~~Ţ.:':{,:i,/t{~','

,S.RJ~,;,pnn contract' r;: t: ,'.i;;'!:.":.::;:, ":'):t!,;,"~,;,:~:<:: ,"~,~",.~,~>-',"; "',, ' , , ,,',' ' j ,:,>':'; ,~T ":'" ': "

" " >~" ' fu' ,aceste "cOIidiţii, 'devin' 'iiicid.ente;~prevederII e:;'art.. f45 ::âliii:' 2 din" Codul "fisc~i1:'; 'rO,I,:'e /~,'.~iţ,i~;
':, _ ,',,", 1~: ,~...;, .• _.• ~. " .• ~.';>\. "'., •..•".~,~_.,~,',.:'.•.:,._,~ ••',.t-~_,.:..,. -,.f, ,/_. <>-.' .•.• 1 -•• ţ- -. _~.'_"_ • !o •• ::'" •••• , •••• '_"\-"_ ,1'

persoană impozabilă!lredreptul; slffle.i[ucă'tOJaa/erentă ilch~ziliilo~/dacă acestea sunt des,tiiiaie',::.'"<
uti(izăr!iînfolosul urmă~oarelorope,:aJ!'!":i.:'a)/!p~taJilJ1fi t~ai?ile; :" , " ' .' <,'; '. ,"" :,:; , '<. I

In înţelesul acestor prevederi-întrucât societatea reclamantă mi'a realizat' venituri şrnlci~\:·,
încheiat, nici un contract,' în .orice 'formă ,jUridică,' de ,asod~re/colaborarelfiminţare;constn:;ire(\:;', ::..
transfer sau orice altă formă de,co6p~ro/.ţ"Y9?rio~ică" c,ax:~s(sţcopcret~z~?:eî~ vaJgt1fj,9,m:e~~,~~u\Q;,:":~}:,:';

, dezvo ltarea proiectului irnobiliar. ace,st proie'cţ Î.n1<? biliar~afl~n,4u:$e,'în'aceeaşi, fc1zi!, inClpjţ~t.it~~~c,a.lir:{hxt:he
, . ~ ... ,' :....:. ,< ·i~":" ..· .'.,:._•.......,4""'J "'.' •.•... ,' ,.;_. ,_'" ·;'·~-.:··" ..O':". .... ,._.; >':. '~, .-':.', ,."0 .-' _ ·•· .. :.-.:i·._,· .. ;.'···,.,',:.·~'.:··..;.. .•• ~'.\·~_l'\•.'/:·.'<:t., .....:

efectuareaco~t~~ lului .fiscal ant~ri0Ţ,§~ pO,~ţ~.ţr~grc9H9!P~j,~,găs~[yjc.iil~:1~~.i~~~~~q~~t;ţ'~ţ~iJ~~~;:1(!:~,:~~~{li':::t*:
de.reclamantă catre S.C. KFR.DgYEkPRry,1ENT.'; S.R.L~>}Juau fost.destinate i\ltlhzăr,ilJIl,fol0,suţ'"ţP>:,-;:'
operaţiunilor taxabile, motiv p'entrUca[ert?cl,mnahtarni ~e<lrepi~l~ă'deducăTYAaferentă, a~estd~:;: " "

, achiziţiide servicii.. " :»,:, ' ',' '" ,;' ," ••'" "C""; , ,';' , , '.i::"i:~:;~,:;):':

, ' Reclamanta "nu a',ad~"s_~g~inen.te: .susţinute de .documente prin care să combată,"
constatările organelor de inspecţie fiscală sau care, să infirme 'conţinutul acestora, astfel.căorganul , ,
de soluţionare a contestaţiei prin Decizia nr. '1495/211/16:05.2016 a respins contestaţi a 'ca" ":'.
neîntemeiată pentru suma de i52.423 lei. reprezentândT'V A' dedusă, aferentă-serviciilor 'de:;':~<',;
intermediere conform contractului încheiat cu s.,C.KFR)~eyelop~~nt S.R.L. :, ,',: .: ~,',;,.,;:,,:~,'.,':,>,,',;:::., ,<
, III1.b) Cu privire la suma de 78.4641ei reprei~nţâIld'TYA;:penin.ţ'care~,s;.~:dispu's'!::'~:' ",
măsura ajustării TVA şi pentru care a fost recunoscut dreptul, derambursare, în ahu1201,~:Cj~':;:;,i/;;': -:

, În/apt, ultima verificare s-a efectuat de .către organele de control.dincadrulD'G'Rl'. '
Timiş': Structura 'de Administrare Fiscală.v'Activitateade Inspecţie fiscală, pentruperioadapână-,
la 31.01.2012, încheindu-se Raportul de inspecţie fiscală nr. E-TM 147/19.03.2012 şi Decizia de'
impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru ,
persoane juridice nr. F-TM 200/19.03.2015, societatea beneficiind de rambursare a TVA însumă
de 77.664 lei, aferentă unui proiect imobiliar.

" Aceasta taxă: a fost aferentăefecţuării unor cheltuieli necesare, demarării unei .. :,'::
construcţii de imobile cu destinaţia de, locuinţe şi spaţiicomerciale, Ladata control\lluianteri()r'I;\~~;,;,:'t:
reclamanta deţinea următoarele documente: " ,,';:" , ,', ' ""'~,~"J';:;:,(:';:,,",»,: :::;:(;::):;;:~?i:

,1. Planul de; urbanism local, aprobat-prin Il.C.L.(,a,'Municipiu.Iqi,rimişoaia'nr>/·\:)::i~,
, 27312010 :-Zona de locuinţecolectiveşi funcţiuni complementare; , " ' '",'~:::,

2. Certificatul de Urbanism nr. 3121 din 2L07.2010, emis in scopul "construireimobţl:, <-
locuinţe colectiveD+P+3E+M, amenajareacces şi parcaje în incintă", conform PUZaprobat prin ,-
H.C.L.; , '.,. " , ' " , , ,

3. Autorizaţiile de construcţie nr. ,288/04.03.2011, nr. 1271117.08.2011'şi .nr.".
1451/3 0.08.2011 eliberate de Primăria Timişoara prin care' se autorizase construirea unui' ansamblu,
rezidenţial D+P+3E+M, în suprafaţă. de 9495 mp, în total 78 deapartamente şi sp~ţiicoITlerciale:la"::':,::~:,
parter, racordarea la utilităţi şi lucrările de împrejmuire şi 'organizare' şantier; ;, ',,',: ,~,,i: ;,:.::':::;",":';":"::~;,'~~(;;:

4. Comunicarea începerii lucrărilor, de, construcţie.în datade ~5.b~;2QI2,:d~pusă,:sub:'>i:<f;:::
nr.UR2012-001707din 03.02.2012 Ja, Primăria Municipiului Timişoara 'şi ,'sub',':':' '
nr.168/08.02.20 12laDirecţia Regională în Construcţii Vestflnspectoratul Teritorial în ~()J1stlţ1ClU)o:;,,:"

, Din analiza documentelor existente la dosanilcauiei, 'încuprinsuCDeCIziel'm/'c' ", ,
1495/211/16.05.2016 organul de soluţionare a reţinut următoarele: ,,' ."'

.a) Certificatul de urbanism nr. 3121/21.07.2010 a avuţovalabilitate de 12 luni,astfel"!~",./:;;·
că la data desfăşurării inspecţiei fiscale este, expirat termen.ul de valabilitate. S:amenţionaţ' că, îP,X~::;,.':f~;::;:',
procedură prealabilă nu s-au prezentat acte sau, alte documente prin care săse atesteint,e~l\~;!:,:i<:'!,,:·i;,.
reclarnantei de prelungire a acestuia sau existepla altui, certificat, valabil, în 'perioada fI. 97.:2,Ql1, Şţ,,~\t.e;,i:;<';
până la data soluţionării contestaţiei. ' {>'" :,:,} ,"/-,,:" ;:':''':h ~,;';::S;!'X;;);':i~41~~;{U

, ' . " 10 ' ":;::::.',):'<;;,; ;,;,:,;;:~':~ţ;::;{!E~';";:;:'::;:~:;\,'i~;;;;:~1;Ul!~i:~\
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bjAutorizaţia de construcţie irr.288/04.03.2011eliberată de Primăria Timişoara are
.expirat termenul de valabilitatevacesta fiind de 12 luni de la data emiterii, interval de timp în care

,trebuiau .începute lucrările de execuţieautorizate, 'iardurata de execuţie este de36 luni, calculată
. de la data începerii efective a lucrărilor, anunţată în prealabil - şi mi a mai fost 'reînnoită până înprezent.' ,. "." '. , '" , ',' , " > ,' ..

,'; ,." . 'CdnformComunlcării .:îmegistrate 'JaPrimăria Municipiului' Timişoara', sub nr.:
:,;UR2012-001707,data începerii lucrărilor era 15.02~2012. Rezultă astfel că 'termenul de valabilitate
:;';al autorIzaţiei a expirat în data de 04.03.2012~fiinddepăşităşi duratadeexe'cuţie,cill'e avea termen

-,'de"finalizare 15.03.2015'. S-a menţiohat că în.'procedură 'de soluţionarereclamantanu a prezentat
,: "'ăcte'său, alte documente prin care să ateste intenţia de prelungirea' acesteia, valabilă în 'perioada

":'2012 şi până ladata soluţionării contestaţiei. ' '. ' ..
J' , , .' . Deasemenea, în susţinereacontestaţiei societatea nu a prezentat documente din care să
:':'rezulte intenţia de a concretiza cheltuielile în.sumă de 326.935 lei ăferente proiectului imobiliar ale
'cărui lucrări nu au fost demarare; respectiv nu a prezentat dovezi obiective că intenţionează să
desfăşoare în viitor o'activitateeconomică care dă naştere la operaţiUni.taxabile,

"', Reclamanta a susţintitcă:"nu' s"'au:întrejJrins'operaţluni-tn altescopuridecai în
, ".t0losul operaţiunilor taxabile'~şi. că, "trebuie'să se Jinii conlşidefaptul căsistarea proiectului

imobiliara fost genera/ăde lipsQ'delichidităţicâfes-â datorat unor/adoritixteflzî .;,criza
~:imobiliarăcare se menţine la nivefulsocieiă/ilordeprofildatoratăvânZărilor la un nivel scăzut

'albunurilor imobiliare şi lipsei de investitoriîn domeniu.' ,,",' ,',.,'
.' ,În ceea ce priveşte TVAîn sumă de 77.6641ei rambursată în urina controlului anterior,

·'înIi1od 'eronatreclamanta a susţinut că în cauză "devin aplicabile prevederile art. JOS din Codul
de 'procedură 'fiscalăcorobonue cu prevederile ari. 10511 din Codul de pl'ocedurăfiscală

, referitoare la reverijicare."în acestsens.rreclamanta a .solicitat anularea actelor administrativ
:"fiscale,aţacate',întrucât "înprezent~ speJă:lJu',a /o~ţ fntJ,ep'linitdprocedură de, ~o6i.unical'e ti

','deciziei. de reverificare '.a taxei pe valoarea .adăugatăpelJtl'u· perioada . care a-făcut-obiectul
'\Jnspecji~ÎiflSc~le pentru care ··s:'a··'..întâcinit?Râp'orţut'de.>'inspecjie~;j;scală· 'nil" F-TM .'

';,";;:"":",':,',:;":'147/19J)3~"2012.," ".:' ' ,:' > < ',:, .' ':",'"',,,,;'\.' -', "':;'>":i ., .
.'i';. ". .Pârâta precizează căart, i05 şi J051 'din 'Codul- de procedud{ fiscaIăJ~c" .referire la

.•"regulile privind inspecţia fiscală şlrespectivreverificarea, situaţie care nu se regăseşte.încauza de
, .faţă, întrucât ajustarea TVA .rambursată în urma 'unui'control anterior nuface' neapărat 'obiectul '.'

:>'ooei reverificări fiscale.iîn acest senssart. 1051 .dinCodul deprocedură.fiscală precizează clar în ce
.situaţiiare loc oreverificare a unei perioadeverificateanterior.:

"'A't 1051 R 1;'" .' d ifi ,irt, ..' egu 'PrlVm reveru lcarea »." .' ...." .., . '.. ..... .'" ,
,i',: '.. ' (1)Prinexcepjie' de 'ltl,prevederlk.,4r/-,'j O~~lill."(3),conducătol'urinspeciieifiscale

,J'p~ate decidereverificarea uneÎ'~an1intitef)erio{ţd~.-;;,.,·;,~,'"';.:',;:, .......' ";, ...., :'; ..' .'.. .
"::~/:;''" ,•....,,',;,(2)' Prin ,reverificâre: 'si'tiije{eg[/ins]J'/cifi/J~alfz ejectuatli' ca Ur",(U'e a apariţiei
.,;') "Unor:'l!âte;suplimentare: necun6scute'inspeeiorÎlo'r]iscali la' dataefectudtiiverijicărilor, "care

"lnjluenleazărt'zultatele âcestiJril~' -". ., , ' ' .
. ., . (3) Prin date supllmentarese.tnţelege iiiformaJii,' documentesau attetnscrlsurt

, oblinute ca urmarea unor controale' încrucişate, lnopinateori comunicate organului flscal de
,',:'cătreQrganele de' urmÎirirepenală sau de alte 'autorităti publiceori obţinute în orice mod de

...',-, .organele 'deinspecţie, de mitură săinodifice rezultateleinspec/Îei fiscale anterioare ..." .' '..'
, '.n.';":., .',', ...'(4)La începereaacJi,miidere'vfrij1~izri, 'OrfanuLde inspecjiejiscillă esteobliga: să
, ' :'>"!,: :\&iinuniC'e"coitiribuâbilului 'decizii", de>fe'vel'ifl~are;",carl piJate'j'icontestâtă iîlJ'econdijiile

..:~:~:''>1,"" ,,>preZl!nt~l#i c~{(1)ispoziJiile re!ir;toarţ:la #tiflllnil:tul.şrc~m'unicqrea aviiului â(rţnsR~~Jie.sun~::; •....
:'~/ 't:, !," >,i,: ",~jJlicilJjile'în nUJâcOl'espunzător'şi:declziel'~~':~e~~fi./ic~r~~lr~··:')..:'<. ;"";" ::,>(\ :' :~ '1 ":~,:~, , ,\ "

i'{j:;:'riJ):\/(i:/'j,;'?:;;:'F;t',\:'Ot~:tlt 'speţâ", de.~fat.ă\nu;,.~şt~;~,v'~t~~'fa~~;ef'e~tiîăfei,.uhei·inspecţii~fisb8.i~\~â~'«ill1are·,.a'
:~:>:·::':':\;:.:,~':~apaHţierUn()rdate··supIlmentare'nec,#~o~cut~,jnspeţtbriţdr:Îisc~li.la.dataefectu~ii:v~rifţ9~rilor,.îl1;, -."

. unor .:'informaţii, docullient~;:,saţIi,ait~,I;însqris~'i':bpţii;1Ute'"ca urtJiar~.:~;Ji~9.r:c.0htroale:·
. ~.'~,.~_." ;":~~>.. '_><-~'-··:'''-'':'::i ,::.:(, -; <, ·:·O··f .. "" ":'. ~ -. ,-\:"""::;',:.:;::';, ':::,:>d:<'t~:'

. ',: : ': ",; :, :,,\,~ ~,:';,~:",:,:.;,'.~"""""':""":""""'~':' : , ,:':; ;1" . ..', ".)",',:;::,:'::.',:: i

·\iiM~tWf~b~;li\i\i···';j·· ·:;i,;;i~i~~~iii;~;\f;~(*~:~~){I~~q~i~i',;,;:u':.:."·P·
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"'f"~~~~I~,ti~~~~ţ~~,~;\W;, 'if/.&,~~.' ."7', J\ ',> 3·. ' .'.
.>:.1:~:îri%i:fi$lş'âi~~fJi?Pi~~t~\?ţ~:~om~i~' . > . #'~J!'~~,~f~ţ;a~:·:c~!Ţ.~org~ele de' urni~re,' ~ep~(ă~~B;):d~e.:~'

.': ..,alţ~;:~~t~J,ltăFi;Pl!qIţc~.;~a~. DJ:urţ,[qr~?!!~I~:i,97:-:~~~p.esţ~~:l1scal_ă~,~u,respectat pre~eqerll;~l?,~ţ\' ţ"g7),' t '
.' . ' cţin l':f~rţpeJ~metqq?19giţe de:~l?ll<~aţe.~~SR~~1~1:.4:~:oţe,(ttl!.~fjs~al/ă,:~ate)p. ,~pJi~a:~a-<~~,~~?:i~j~',')~,.;:

.' Codul. de procedură fiscală: .~,".!-(l:~ţ!""lIarea· starII, .de -fapt 'fiscale .pentru .sta.billrea.:baZf'/de ..., .";:~f-~
••• J, ,." ' •••• 1 j ,\ ~.- ••••••••• ,A .•••,..".',: ••.• >""\"Î'f.:;.--.'-"' ..•.,..·r .••. t!.·,.,.·:.,. •••••• ~ .~ ...•.•.. :~'" ••.. ""'" .#.,,_ •• ",1":" ,~(, 'rl> '~;I'J,..~::"t'~l"--)~ ••'*: ~~ţ~

, .' . ," imp,;ţI,,~~e~::/Jrilfitu~'/Jscap.f.~~pt{I~?tk.~~ţJ~:9,~~fl.,:.ţlţ .V(!.uf!rtM~lJ:te·~o~#!.1!!en,ţ~~~)':l;~ţi.ll~f!!ifl}~.~~fi:·:Cjd;i~~;:;:
- . evidenţele jiiill1i'eiar-contabile", Şi.'li.scalei;cari['cdnstiiuie' mijloace de probă şi s'uht' ,.el(ivaiite,~j/.~,~','-;"

pentru stabilirea drepturilor şiobligajii/or flscaie:" :'.".. ,-.... .... . .<. "~;:."";;".:..,;;;
.. ' '.' Având în vedere stiu-ea d~.fapi ~xistehtă, în' sensulcălucrările proiectului ir110bmw''hu'~::r''-::'',
au,..fost incepute; al.ltorizaţFJ~d~,~<SB~Ş,t~cti~,şi.: ~.t:~gicat(il~·~~nîţsede .Primăria Ti!11işo~r~;':fIin~Y:.;~, ",
expirate, nefiind, încheiat pân~îI1'p~y~en~' nici',Un, 'co~tit:lfţ;:în'i,y~derea;:yalorifiţ?r~i,~~au::4.e~x~,l!~H:';,';::·':')'i

" proiectului imobiliar, devin,. apli~~b,H~;piEV~d~!i!y'a.rt.~) 48/~ljg~.,J •lit::"a),şi .1ţţ:; q}Ldil1ke~e~~~:,#tt.-,.r;;{·;..:j,/
, '57112003 privind .CoquLfi~cal,c1J.m'Q~ifis~ge,şi.c()!llplet!rUeult~rioare, şi celeale pd". 53' ali*.'i~;\<';::;:j";;

..~ier~~r:,el~(pi~tg~o,l~~iee;:{~:~~jj'~;~~~~~:i'i~!~1~&~:c~i~O,~j~c'ij,\~1;~i'itr~f~~~~~~l~~~l~
-r. "Art. 148.(1j~$t(lrel!.,,~l!fe,~.tl~d,,!c~ibiL.ţ1n,.flj1.1!l;lJf~lzţllilor de,sţ!.rvic.iţşi,:.b!l1J.'ltii·,~ţte'-~."k;q~j::;':i

decât bunurile decapital::\,..~?:,·:':."':,l-/ 'i '>,:\j~':}c; '.. ;:.. .. '" .'.'.' . }";;'::;.::<"I::':'~,;:;:y:"';·,-;
. . , (1) In condiţiile în care.regulile privind livrarea către sine sau prestarea.>către"sine"

nu se apli~ii, .deducereainiJială se:'(jjUsieazd'în 'u,,;"ătoqrele căzuri: .', '. ,", ." . , :~';' ::::' r .

:a) 'deducerea:estemaţ 'mare .sau inai mică decât cea pe care persoana impozabilă:: ' .:
avea dreptul să o operezett. ••) . ',' ' .. ,' ~ ' '" ""\'.' .

..·,c) persoana impozabilă îşi pierde dreptul de deducere a taxei pentrubunurile mobile
nelivrate şi. serviciile neutilizate în' cazul unor evenimente precum modificări legislative, '.
modificări ale obiectului de activitate, alocarea de bl;l'!Uril.s.erv;c#pi!ntru operaţiUl!l,C;pre,'dau. .

. drept de deducere şi; ulterţf!r, alocarea acesto~a pentru realizarea tl~ ope.raJi"ni,;.ca!~:/J.",.JIa.u..:,f :..:.,,:..;:~;
d!,ep!. . :;_,;' i ,t;fe,.· ." .',' '. :.de,ducere, . :':','::: :.i;: h,~#«,:k~/:::",:~
lipsă din gestiune. /,. ", ,,'. .' ,:," ~. .'. . : ."Ct,"". '.

. .' "53.(2) Inbaza ari. 148,..alin •.1Ii(a) şi c),din-Codul fiscal, perso,ana)mp(Jza"iiă,.:':·.:·~
trebuie să ajusteze, la data modificării intervenite, taxa deductibilă aferentă bunurilor de natura":' .', '
stocurilor, serviciilor neutilizqte;ac.iivell!r corporale fixeln, curs de ~ecuJie,a.ctivelorcl!rp(Jr4.Ie.:<:" ;,;,-
fixe, altele decât cele care suntconsideratebunuride capita/conform art. 149 din COdulf,scdt,':;':::' '.;;.)'
în situaţia încare persoana imp{JZabilăpie~dedreptul tie ded~cere'a taxei. Ajustarea,repre.#nţii,\';·'·:,::.':
înaceastă sitqaJie anularea dreptului de 'deducere a taxel pe valoarea adă'!K.~ţă 1f1:dl:l.~~,i'fiJ~a,ş{.:':";.",,l
se evidenţiază în decontul de taxă a/e.rent perioad,ei fiscale, Î1I care a il}tervenit~v(?nime..nt,lţref:l.r().·;:·'
a generat ajustarea. .. .' .,". '... , ... ": . <- : ,; • • ~ -', ':, ,:'-(:;;:,,';>:<';:

.Astfel; aplicând prevederile legale mai sus citate şi nu pe cele invocate în mod' eronet. - <. .-
de reclamantă.. în cauză neefectuându-se o reverificare. a perioadei precedente, în .mod .lega~):~J>~;.,~.
organele de inspecţie fiscală au ajustatTv A îrisumă de.78.464 lei. . . "'. ,':'.:} f',:::+: ':':':,

Pe, cale de consecinţă, pentru suma de, 78.464 lei reprezentând TVA aferentă", ,"
cheltuielilor efectuate pentru proiectul imobiliar ale cărui lucrări nu au fost demarate şi pentru' care.','; _. " ,:
s-a acordat drept de deducere la controlul jmterior, prin, Decizia nr. 1495/211/16.05.2016 j,.'-:'
contestaţia formulată în procedură prealabilă a fost respinsă ca neîntemeiată. .' , . ,.:',,_

III.l.c) Cu privire la restul sumelor pentru care organele de inspecţie fiscală -au "C'! .:-.:~ <?
constatat că!lu sunt îndeplinite condiţiile legale ·pent.rua beneficia de rambursare: ,'; :: ,:,>"j; {;,~~';:.\~,:}~\~,.;~:t;t;
. . . In fapt, organele de inspecţie fiscală-au ..c~m~emnat că, potrivit datelor ,'din 'evid~l1ţa:AEV~<!r:;:
contabilă, reclamantaa înregistratTVA colectată în perioaâa01.02.2012 - 30;04.2015 în su~ăd('!:~;': ..
3.726 lei. . . /'·.>i,ţ·;"(;:':"

Confomi deconturilor ,TVA depuse laorganul fiscal teritorial în perioada veritic~ţă,':" i

societatea reclamantă a înregistrat TVA colect.at~ îri sumă de .1.596 lei. Diferenţa de raportare şe.' ...'~:·,i
datorează faptului că în luna aprilie. 20 15 societatea a d~cla:rat prin Declaraţia 300, TV A colectătă!~""
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,.{:;,?;; ;',/i.\,stdtnat~t,mafrttârecu '~l.linad~;2.13biei·· decâtTV A .colectată stornată înregistrită ,în'evidenţa ,
.::.,i'.i~i:',,';:fcdht~BlIăF·", .... ' .' .,., .....:' ' .• , , .. .,' " , ."

",;~;,:,., ':;:' Înaceste condiţii, în timpul controlului.s-astabilito diferenţăde TVA coJecbttit'in sumă
s ·,.'de 1.130 Jet . . . . .

În legătură cu suma de 255,271ei reprezentând TV A pen.tru care nu s-a acordat drept
. -de deducere, organele de inspecţie fiscală au constatat următoarele:. '. . ...

. ..., '. - reclamanta 'el înregistratTv.A'însumă cle2;58 lei dinbonulfiscal nr.' 68/21:02.2015
; emis de OMV Petrom MarketingS'R.L. îrrvaloaretotală de 13,34 lei reprezentând :rovinieta

, . ":';i;;~ ":,';>,C;N.A.DJ'~'.R.pentru un mitot~risnice nu aparţineşinici nu 'este datîn folosinţa S;C. Building &
" ,~,', . Comerţ Italy SRL în baza vreunui contract. '", ,,' '. ' '.. ..'.

.,.:!; ,i,: ',':' 'i:' :":::: :' :"," .• în 'luna' februarie' 2015, reclamanta' ~i dedus TVA în sumă de '55,52 lei+aferentă
!if;}:ţH··.\',';';':'!a6hrziţl~i'decombustibil auto{motorină)de'pe bonulfiscal nr. .:189/21.02.2015 emis de. OMV

:' '_"",' r." :." . ,'! ::,,: "'. "". .' . .'._. :.", .. ,._: ' .: ,',_ '.: '_ ""', ;,.' _~./ .. '." ".; ,< _'_" .- ',_ ,'.. '. _.. ,:1 . _ '-, " '.' .'

, "':'Petrom Marketing S.R:L.! neavând 'înscris riili#ăi'uldeînmatriculareal autoturismuluipentru care
"s~a efectuat achiziţia şi codul deînregistrareînscopuri de ŢVA al S.C Building & Comerţ Italy
.··S.R.L.; .

" - reclamantaa dedus TVAîn sumă de 23,Ql .leidinfactura nr.213952/30.01;2015
emisă de S.C.Minerva ?92'S.R.L.Bucureşti 'repiezeriiândcâz~e' peritruPilengaiGiuseppe,

,~,' ,,~4ministratoraLS.C.Building· & C01n~lţItaiy'S~R.L Fattura este emisă pe numele persoanei ,
'."'fizice '(Pilenga Giuseppejşinupe alS:C: Building&; Comerţ Italy SJtL:; ..' . . '; .' .."....
" "",.«':-rec1~mantaa îniegistratTVAînsurnă,de 174J61ei de două oriîn evidehţacontabilă,

, :::din facilira emisă de VodafoneRomânia SAnr.VDFI18906776/27:06.2012 în valoare totală de
:"9,24,011ei, respectiv în luna iunie 2012 şi în luna decembrie 2012. Prin această înregistrare eronată,

agentul economic verificat a dedus TVA nejustificat în sumă de 174,16 lei. "
- ". Reclamanta a susţinut că îndeplineşte condiţiile legalepentru a beneficia de rambursare,
fiind respectate 'prevederile legale în materie, fiind vorba despre achiziţii în folosul operaţiunilor
societăţii, aşa cum sunt elestipulate d~.art.145şiunn: dinyodul fiscal. l'VA dedusă este'aferentă
unei achiziţii, fiind .afererită unor servjcii iJr~shlte':'reCl~h:iaÎlteidec~ătre, q:aJi~~tltitaţe juridică,

';'servicii care au fost utilizateînscopul realizăriiunor,operaţiunitaxapile;:Astfel; reclainanta deţine
......•..pentruJntreaga sumă }n<discuţie'faciuricar~cuprihdtQate'ji1f()11TlaţiHeprevăzutela·'artJ55 ..din

·i,';,.'>' ::,':::: ,C()dul'fiscllLRecHi1}iaIi1:a'aafji'inâfţă,()rganuJ'dţ :cbntr~l'f1U1;1 luaf.'îri"considerare'docUfuentele pe
:/,:,',,:,::' ....'.c,~r,e::le~a.<I)Usl~"dispoziţie, 'respectiv,"contrâctulîncheţafcu ifurnizorul de servicii şi anexele la

facturile' susmenţionate .în' care se detaliază' serviciile' prestate şi orele facturate.vanexate.
Reclamanta a invoc~t .şitprevederiledreptului. comunitar,' respectiv 'Directiva .2006/112/CE,
subliniind că 'el prezentat facturile solicitate expres în lege: Astfel,asusţinut'căsuntîndeplinite

.:toate condiţiile .pentru 'deductibilitatea TVA,cumsuntelestipulate de prevederile interne şi
comunitare, neavând obligaţia 'dea depune alte d()clliIlerttejus:tificative.:,'.' ...: ..'..' ," •. ;. . .

. .. . Faţăde celeInvocatede re9lamantă>pârâia"birecţla' Generala Region~iă :aFirtanţelor
"::Ptlbli6~,:-timişoaraînvedereazălnstanţei următoarele:' . ' , ..• " ,.'. . .......".' ',,:," ' •

./:~,i";· i:"'". ",;:", .:: .îIl.ceea,ce: priveştesuinade:.f;130 ·lei,reprţz~ntând. ,'qiferenta; de ŢVA·colecta.tă
;:;:.'';X'c~':':?}0:#e4,eţl~ţ~1ă'4e:t~?'atti~~ă" prec~~eaz~'c.adec()~t~lTY~sau D~claraţi.~3OO.~e.verifică împreUl1ăcu
.:,.."':'.:;'juh1alele:'.de, cumpărări, de vânzărişf cu' balanţa de verificare. Astfel, pentru. perioada supusă'

',' conttolu1ui, rândulIlal? se verifică împreună Cujurnalul devânzări, rândul lS la 32 'se verifică
; împreunăcujurnaluldecumpărări, iarrândul.Jâla 42cubalanţade yerificare., . .... .' ',

" ; ..', ., Î~'acest sens; sunt aplicabile prevederile Ordinelor' A.}.Ţ.A.F.lli'.: 1790/20~2 .:şi nr.
:.3665/20 11•pentru aprobarea .modelului .•..şi ,conţinutului fonnularul tii (3QO)'''l)ecOilt ,d~tax~ pe

.,. .. valoare~'adăugaiă" ,'precum:şrlle.i':ţj;M.f;:P.i".nr:;~.491/2g1~,< acte>noi111htf,ye,'c~~:'J#')~exa, 2 ...

~,:t,Jfi4;~;"f,',~I~'ii~!iţ~lt~~~~~~i~I~~~!il~"t~~~iţ~_~ţ~~~~~i:'~~.:·'
~rr<;:!;;./<::<;'4ecohtdr1tVA\Sl1nfptehllltediit' eymeiiţ~{;p6fi,tăbilă.·şr:jurna1ele·de vânzări şLctimpăl'ărî," fie:
.1;'::'~~(~~:')://:~::'·:_:;;;~>·:;~'\~'~:~1~:'::.'·:"~'':,?'-.' ,.l :':;','.i:,'-;·:' '-' ..... ":". ~;:'..:,:',"': ,",::;",; i:;;'.;}."·".:.,~;..~;'~!.··,.·:~.~~;~.::~.,>-:,:... ·:,~,", o',' :.\~!:-' ", ' <Oi, :,'" ,

.. '. " /. ~' .<: '< ',~ ;',-:',;" .' -'

v'" p,;'.',':,(""',,
" .... ... ~\ ",",;": ":' :.,,,';" . , " :';:~-':;",~;:~<'.:'

:~--:"'i:~' :' ~:.:,~;,-:·;!i;>~~~:~~·~7:;.:::'·~,.::i,,~;,~:_\:.':<.;.,\::.,~~<:;;': '.. ,.'" ~., '," ,-',,'-;,;';';::,: . . ,
. .c> :~·i·.·;·':·': ;'<- .l.".',.\: .. . ...., ""'~' '.<~_ .. _ ,._,' • _, ,_,., ;~;:. <,.: .. ' .:1 '-"..,.':, '~~~'--~>':':;<~;;~j};.,~:'":'...,\·F.i,~·'.'.,,':\\~'·~"_:'·~'::~'..'; .' ::.~,:.-;,.....,:,....,;.:,:..:.,:;:_..;....\.:'~.:....;~,.,.......•..•...'. .' ~ ,'. ',. . ;..". -..'-, ','" , .",'-' -'-"--" ', '.' ,', ' '.,'.:<.<,.,.:;.'.".•.:."..~,.:.'..~.,".,,::.,,.;'.':.::.....••.,..•..'....•.~..:.:'.'..',';-:'::',:"..';.'._:.~.,:~,,',~,.,:.::-;;,:'>,,"":~.:'.;:.' ~.":'~"::.' .. :""-:.' ,".' .• ",~':.- '.. "', ,','~(:.'.':'.:" ,.,' .. ';'., ,', "".', .~.' ....•.. '.;,."",.' .. ~;., ",' ••.. ",'."' ,:-.;.':<':s~i::;'J;·"x'!t'J;r-;x,~t}rf:..:1:ii ,:.i;!;y~~,\!:2'iEc:;'~:;;lF'"~:~·5.::'l;,:r<, /.~~ .,"•....... ,;, • <.,;;':, i. .••..•.. :~.,
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~}ţ;@!'rI'::,;~}:!);\~
.ee ;;':mQtl~,;m

"cş~~.,nţ~Il?~Jat ,,~" '" P< ',"", •• ' '~''''''. ;,' m,j~i'i;\;:~'..:;f.ti,:,,':;·,:~·,2Y~·1,'
pri\reşte IVA' fără'drept âe' deaueen::'ÎIi'sum '. e2551ei,·deşirec1~.a.

'susţinut că deţine' factw:i completare conform prevederilor' art .. 155,;din,C()4ul fiscal.. că'ŢVA ..,
dedusăeste aferentă serviciilor car,eau fost utilizate în scopul re~liz:'ăriiunor operaţiuni tax.abţÎe,;::',:~~·::"
precizează că simpl~ deţinere. a unei facturi, care îndepli,ljeşt~condiţiile de formă prev~zute'~e.:' .. '
Codulfiscal, .uueste suficientă pentru a puţeah€?neficia 4~,4repwLd~de,d1l9~re:aTVA;,;îl1tr\l,~.";':':>I::/{
?O~P~}l1:.cOţ1ţip~tW~fi~9.~~,~ta,pu'pp~1~fi ~~nsiderată ~~ 'd()g$7Pţju,ştinţ~t~ţ,·M:a,ţm~Jt;.w;i~ig: 'îi,;';;,'}
Justificării .cOIl9re~~,a.,q()nţll?llt'Jl~1.;~q2nonpq.a!,~o,cqt11~nţ~19~:,q~p~i,?~rt;ş~ft;,ge,4~~ŢN:?};:::;....'. '..:!~:H;<

cp~sid~r~.c~1~:~~f~(~Jt1:bt~~~~i~~j~~~ţ~g~~~~f'j~s:I;c~0~}ilt'~i'~'li,"i~:~');J\W
Art: 145 alin. 2 dhi Codul fiscali "Orice per~O~1Jă;imp.oza~ilă)lfe:dreptultsă,tf~d«f~:':(,f

". t~ai ·.··aferent~:·achi.ziţ~il();,d)tacă ..····a,cesteasU,n,t.·qestlnate':l{tilizării. ,în'folosul' următoarelOr';:~;-
operaJ!uni:ajoperaţiun(taiabile;" ..'. .' ,~,," ..'....'... '~,

.." Art. 6 din Leg~anr.82/1991 a contabilităţii, repubiic~tă: , .. >",:"

. "(1) Orice.opeta/ilJneiconomico-financiar:ăefeCtuată se consemnează-în mOnţey:ţ~IV.;:-:'
. efectuării e! î!!tr•..u,:,docu~ellt care stă ..labf1za î'!regi~trări,ţ~r:~Iţ.~~'l!a"b~ţ!ta,te",dobândilltl,:qsif'!l;ii~;:
ţalitateadţ!dacum.entjustiji~ativ.., .'.'-,., :.' . :~.......:.;:., \; ",:,:",;:(:/'~V,;.:",
.' ." '(2) "l)Q~~~~~ţ~l~j'fstificative :care; §tau la,'}~~a",.;ţnt,e,g~si:~,riţQ~>i,î'!,;/ik~l'!~ilii;"ţ~,;:';j,;',;:,\

angajeazărăspunde.re.apersofJnelor, care le-au-tntocmit, V.;Z9işi ,ajJro~at"prec.tÎ"':şia;. c.elq,"cafe::) ".'..'
le-au. inregistrat în~(Jnţ~~<{iţ~te, d,!pă caz. " .. . ";,i;

. Pct. 2 din Anexa 1 la O.M.E.F. nr. pri~ind'd~~~entel~'fiIlaJ:l~i~i~"
contabile:

,,2. Docu,!,entt!lejustijiciltÎvetrebuie să cuprindăiur';'ătod~eleelementepri;'~ipale~
- denumireadocumentului; .. '.' , . , '. ,'.
_ denumirealnumeie"şl prenumele '..' şi,' :'

juridice/fizice careîntocmeşte docum.entlll;,·.·, ',- "..,';'Y,,;:;;:'

-numărul .:·~~~;=I:~IU1Ui: ..";";.f,Mfj~;,'~t"
- menţionarea .părţilor care participă 'l~,: efectuârea, oper~;iunii e,con(}inic()~i'.' :.'

financiare (când este cazul);" '.. 'i' "';' .' '., '",::i,::.,;::,,:i,:;.,;;' ',:",
. . <continutul operatiunii economico-flnanciareşi,. atunci cândeste necesar~iel1u!tul'l·'r-·:

legal al efectuării acesteia;-. . . i ..'" '. . " :' ""':''-''''

- datele c(lIltitative şivalorice ajere.nie operaţiunii economico1i~ânciare ejectuâie/';"" <: ,.

după ' , . ", '.' .:;":it>
;"\ ,";~}>:,?

, caz; '.' _ numete-ştcprenumete.iprecum . şi semnăturile persoanelor care .:rliSPlI:h4'/d~?'i?ni.:/:,;;
efectuarea operaţiunii economico-financlare, alepersoanelor cu atribuţii de co~trolfin4##4i.;:(;;::.~'.:':
preventiv şi ale persoanelor îndrept să aprobe operatiunile respective, după caz;' ': .... "".'::,':;"/~';r:,::Y:'

. 1 :'~ '.

.... '- alte elemente menite să asigure co~se11lnarea completă a operatiunilor efectut i':'" :;:;,:;:i;,~' '
Documentele care stau 10; baza în;'(!gistră~ilQ~,ţ1i,?~~ţ#kiIUa.tepot dqbâlţdi'calitate de d~cul1ţelţt ,~.:",
justificativ numai în conditiile în carefui'itizeqza(oatein/tirmaţiile preyăZl!te. de normele legalep",::;,:;;<>;:"
în vigoare". .' ." '.:," ,>;'~';:"" "',' ••" .' .'\,'. ". ,,' '.' .i',:';; "';":,,',ilt!;(:(;;:

Din economia textelor de mai sus se reţin~:căoriceopetaţiun~eeonomieo-.finanCiată~.îli",::i,,.,,,,;,,,
momentul efectuării .~i' se c~nsemriează într-uri, document .,ca~e treb~i~, s~'·,,cuprind(::ârillirii~ţ:,:i;;:;:::;i0:i;
elemente pentru a putea fi considerat, dinpuncfdevederel~gal, docllm~ntjll~ţific,~tlv:.'"i,;:,,';:',;:;;i~i;lY::i~;

. ',,' 'J'~ ". ,', ',-,:,:»<,~",,' ,\.,,- ;..-.' '';/'>:'':.; ': ;.":~.. '_'.'_'.''":'-i-'.:

:::,:~',~j:-.::\',:~'.'/ "i" , ~;:.:-'>.',;, ",;".'~>':,:"--(",; .
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.'.': ~' , .
, " 1.•: '.:' ••• ,.... '.- ~, ,', • :,... ': , ••

rsjf~~i~.s~:":(:';:;~··<:\:i.::."·<~::·'dr>'în. ~ith~ţi~'îti :caie '>do:cuffienturAe'nu'este 'emis pe rţ~mele 'red~~a~tei' '(faCthra 'nr ..'..
,;",;,,: .. ,,1; <.>}13952/30.01.2015 ~emisă de S.C.Minerva '92 S.R..L. Bucureşti pe numele:persoanei. fizice .:

'. Pilenga .Giuseppe, administratorul+societăţii reclamante, .reprezentând cazare),.' fie reprezintă
consumuri pentru mijloace de transport care nu sunt în proprietatea sau îri folosinţareclarnantei
(bonul fiscal nr. 68/21.02.2015 emis de OMV Petrom Marketing S.R.L. .reprezentând.rovinietă
C.N~A.D.N.R.), fie nu suntcompletate conl6mt normelor Iegalemai suscitate.iacestea nu pot' .'
dobândi calitatea de document justificativ peb.azasăruiasă:poată fidedusă TVA.· '.' '............ .'
....•. '..·Pe·. cale . de.' cOri~ecinţă;' înttucât' susţinerile:&CIamantei '.'uli sunt'::de"ria{ură' ii:infirma

. .:': ' constatările din,' acteleadministrativ fiscale'cohfestaf~;'pentru"'acest capăt decerery~ 'conteshlţia a"
t:/~,··;:,·~,,,::'::,.:·,:fo,stţespinsăcal}eînterrlţiatăprii1';Decitia'nr;>1495/2 11/16.05 .2016'. '..".,,'':.<' , .,.,.
"'i.;l:.~."":,,,:;:;,:::\~\,:,·,/ji.1.dJînceehceprive$t~i~cc~'sornle~Îrisumă 'de 21.677Iei, aferentetVA,'sunt aplicabile,
""'::<"prevederile n.o. nr. 92/2003 privind' Coduldeprocedur~ fiscală: .: ' .~. .,.' .

.. '''', '.• I1Art.119Dispozijii generale privind dobânzi şi penalităţi de Întârziere
'. ' .... "'(1) Pentru neachitarea la ten'll~nul descadenJă' de către debitor a obligaţiilorde plată, se
'.:,dat'Ofeazădupă acest termen dobânzi Şi penalităJide întârziere.

Art. 120Dobânzi .
'.'~ ', ......................•..•(1/ Dobănzile reprezintă echlvalent~l pfejudiciuiufcreilt titularului creanţei fiscale ca

urmare a 'neachltărli de către debitor a obligaJiilor de plată ;la scadenţă şi se calculează pentru
:'i: (:·\:~;.,:':fiecare. zi ':deîntărziere, tnceţiănd cu. ziua imediat iil'mătoate termenului de-scadenţă şi până la
,;jL:~';t;i:::'''''7'':;' ditt~st~ngeriiS~nieidatorăteinclusiv.,.'."" :.' -. '" ' . '" . . ," ..
~}\:ţ,::': ." : '. Art. 120 )PenalităJi de întârziere ' . . " ,

'. " (1J PenalitiiJile de întârziere 'reprezintă sancjiunea pentru' neîndeplinirea obligaţiilor de
plată la scadenţă şi se calculeazăpentruflecarezi de întârziere,' începând cu 'ziua '[mediat
următoare termenului de scadenJ/fşi până la 1ata stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile
art.120alin. (2)-(6) sunt aplicahile În mod corespunzător." .. ' . '.' '.' >:~ " .'..:

Având în vedere principiul' de~dreptpotrlvit 'căiuia.itâccesoriul urmeazăprincipalul" şi
.; .Iuând.înconsiderare că reclamanta tiu a. adus nlciunargllirtent,în ceea 'cepriveşte m'odufde' calcul

'.al~~~~~9~~~.pept~.a.cesţ,9~Păţq~c7~1r.~~~~?~ţesţaţi~~,f?~t~~spirl~~.~~~neîni~n1ei~tă'. ' ~ .i ,', .'

...•'., ......•.•..'..•...;..':i,;;, •.,;gentr~.(conşld~regt~l~;arăta,ţ~,':ltl •..mod .•9Q~~ct.:prtn l?ecl:~:Ia..nr~,.1;4Q5/211(16.05.2016 s-a
.i;}.'.:,.;::· ....,':,?~~~~s,.!,~sRingţ.r$:~p~n,!~s!~(ix~J0r.m~~ţ~.înpr9,~~d~,r~pr~~J~9il~.~,:",,L,.• >'\i, .•,· :';'::::"?,i~;''.; "
.,.t:f:":·'·':/.'!'··~.··i,;,:\~:·,.pî:rn··urmare,"p~iâta.·t5irecţiiţ;enerală'ReglonaIă;a·'F.rrianţelor -.PublîceTithÎşoara' solicită .
.,' '\; ~'.;:' .j'~"iristânţeIi de '8ontencios' admitiistratiy'să~l(lÎnită exceptiile. invocate .de . pârâtă pe calea

.\ ' întâmpinăriişi să respingă acthmca, cu' cOllseci'nta mentinerii ca temeinice şi legale a Deciziei
.) . ~'D.G.R.F.P.Timişoara nr.1495/211/16.05.2016· şi a Deciziei de· impunere nt. F-TM

501/11.09.2015 emisă de A.J.F.P. Tiriliş. . , " .. ' . '.'.,
, i' "....i,Pârâtasolicită aplicarea dispoziţiilor art. 223 din Codul' de procedură civilă privind

" .judecareaîn lipsă.' . '. .
, "','."",,'. Prin' întâmpinarea 'deÎmsă la dosarul cauzei la '22 iulie .2016, pârâta ANAF, Directia

::1't\':,:· ::.~' ".:: Generală 'Regională a Finantelor Publice Tilnişoa~a, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
, :,Pul)lice';Timiş'a soli~itat admiterea. ex'cepţieiprivin:diriadmisibilifatea,'capătuluf 3 de', cerere

-privind anulareaRaportului de inspecţie fiscală nr. F-TM 477/11.09.2016 şi a anexelor aferente
.precum 'şi a tuturor actelor Întocmite de organele de .control pe perioada', inspecţiei fiscale şi

....inclusiv faţă de Dispoziţia privind măsurile .stabilite de organele de inspecţie fiscală vnr..
4741/11,09.2015 şi respingerea' caJinadmisibllăva acestor cereri, respingerea ca fiind. tardiv "
formulată a. precizării •.de acţiune .la.~.1-1e·â·t~rm'en;cie judecată,încondiţiileîn.chre,m()dificarea

t?,:',;::.;,>·;: ;":'şi/saucompletarea acţiunii' ..se 'poate '.f()inilll~~tIi·tenrtenide '.',10"zile de la '.•fonniilâie~'şi"<H~pun~rea <
',"; .:.:,.: .{, acţiunii/r~sping~rea9.~ V~qitp.eîntehiei(ltăş~,I1eîegală âîntregii:acţiunii înqontenc!osia4.nilnisţrativ'
~.,\~'~~ti~~'i;â1·).;~};!;:.f;~i~~§~~~JqŞt:~,r,~~ii~t,~4~b~trţ':ţ~cJ~~~t~§,G~'ŞVil4ipS:~'COtn~ff'ŞRt,"fubrtţin~!~.~p~'·~~rit~!llice·····
'j;::,it;':'k~::·:-:i:V.;'şl)tegal~;·i;~ăcteldi~aâfi1itiistrativ'fis'cale. c.olistâiid 'îii:cDeCizia ....nr. 1495/211/16;05.20 16,. ţmls,ăde' .'';~;yt.;;:~:.,:,,\j;:.;;~;,:t,;<::,g::;"~:t':';';:;': _.<C,>' '<" ";:'\:'i,,:~i'V'" ,i· ". ,.;".: ',.' " .. '. , ,....., '<' ", . =:> -.

~,' , "


