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DECIZIA NR.98 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2007 
 
 
             
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, privind 
m�surile dispuse de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii 
de inspec�ie fiscal�, prin DECIZIA DE IMPUNERE privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� cu 
nr.../06.08.2007, privind suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�  
-   ... lei - major�ri de întârziere  

 
        DECIZIA DE IMPUNERE privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� cu nr.../06.08.2007 a fost 
comunicat� agentului economic la data de 17.09.2007, potrivit 
confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei.   
 
       Contesta�ia a fost predat� în data de 03.10.2007 la Oficiul po�tal.         
        
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205 
�i art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului Hunedoara este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 
     I. Prin contesta�ie, SC X SRL din Petrila, solicit� anularea 
actelor contestate ca fiind netemeinice �i nelegale,                                                                                                                
invocând în sus�inere prevederile art.134^1,  potrivit c�rora “faptul 
generator ia na�tere la data emiterii situa�iilor de lucr�ri sau la data la 
care aceste situa�ii sunt acceptate de beneficiar”, ori în spe�a în 
cauz�, faptul generator nu a luat na�tere, întrucât societatea nu 
de�ine situa�ii de lucr�ri care s� fi fost acceptate de beneficiar.        
         Pentru pl��ile în avans încasate de la beneficiar în sum� total� 
de … lei, societatea a colectat �i a achitat taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent�, în conformitate cu prevederile art. 134^2, potrivit c�rora 
“exigibilitatea taxei intervine la data la care se încaseaz� avansul, 
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pentru pl��ile în avans efectuate înainte de data la care intervine 
faptul generator”. 
         Concluzionând, agentul economic sus�ine faptul c�, nu avea 
cum s� înregistreze în contabilitate ni�te venituri , atâta timp cât ele 
nu  au fost acceptate de beneficiar �i nici încasate, în prezent 
societatea comercial� contestatoare aflându-se în litigiu cu 
beneficiarul lucr�rii la Curtea de Apel Bucure�ti – sec�ia a 5 a 
Comercial�. 
    
     II. Organele  de control ale Activit��ii  de  inspec�ie  fiscal�, au 
consemnat urm�toarele: 
       
      Prin adresa cu nr…/HD/27.02.2007, Garda Financiar� – sec�ia 
Hunedoara a solicitat efectuarea unei verific�ri, întrucât în urma unor 
cercet�ri, au fost depistate venituri neînregistrate în luna august 2006 
în sum� total� de … lei, ob�inute din executarea unei case pentru 
domnul X. 
      Din declara�iile date de administratorul societ��ii, lucrarea de 
construc�ie a casei a fost finalizat� în data de 25.08.2006 �i negociat� 
la suma de … lei. 
      In perioada aprilie – iunie 2006, societatea a încasat de la X 
suma de … lei reprezentând pl��i par�iale pentru casa în construc�ie 
�i înregistrate în eviden�a contabil� a societ��ii, f�r� a fi întocmite 
facturi fiscale �i pentru care a înregistrat TVA colectat�  
      Urmare inspec�iei fiscale s-a constatat faptul c�, la luna august 
2006, agentul economic nu a înregistrat în eviden�a contabil� venituri 
în sum� de … lei, la care trebuia s� înregistreze TVA colectat� în 
sum� de … lei, înc�lcând astfel prevederile art.137 alin.1 pct.a din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, potrivit c�rora “baza de impozitare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� este constituit� pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri servicii … 
din tot ceea ce constituie contrapartid� ob�inut� sau care urmeaz� a fi 
ob�inut� de furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, 
beneficiarului sau a unui ter�…”.  
      Pe baza celor prezentate, s-a determinat TVA pe care societatea 
avea obliga�ia s� o colecteze asupra veniturilor neînregistrate în 
eviden�a contabil� în sum� de … lei �i major�ri de întârziere aferente 
în sum� de … lei. 
 
   III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestator, documentele existente 
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la dosarul cauzei, precum �i actele normative invocate, se re�in 
urm�toarele:  
 
         SC X SRL din Petrila a fost înregistrat� la Oficiul Registrului 
Comer�ului din cadrul Camerei de Comer� �i Industrie a jude�ului 
Hunedoara cu certificat nr.J20/…/1999 �i Cod Unic de Inregistrare 
Fiscal� ... 
              
         Cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili exigibilitatea 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� lucr�rilor de construc�ii-
montaj executate de c�tre contestator, în condi�iile în care,     
actul de inspec�ie fiscal� al organului fiscal nu furnizeaz� toate 
informa�iile, nefiind întemeiat pe constat�ri complete asupra 
tuturor împrejur�rilor edificatoare necesare pentru determinarea 
corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului.     
   
        In fapt, societatea comercial� X SRL Petrila în calitate de 
executant, a efectuat lucr�ri de construc�ii montaj, beneficiarul fiind 
domnul X, f�r� a emite factura fiscal� la terminarea lucr�rilor �i f�r� a 
colecta TVA , considerând c� “subscrisa nu avea cum s� înregistreze 
în contabilitate venituri, atâta timp cât ele nu au fost acceptate de 
beneficiar �i nici încasate” �i ar�tând c� în prezent, societatea 
comercial� se afl� în litigiu cu beneficiarul lucr�rii la Curtea de Apel 
Bucure�ti – sec�ia a 5 a Comercial� cu Dosarul nr…/2007. 
          
        Organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c�, pân� la 
data verific�rii, pentru serviciile efectuate, contestatorul nu a emis 
facturi fiscale c�tre client, beneficiar al lucr�rilor executate �i nu a 
colectat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor prest�ri de 
servicii, considerând c� agentul economic trebuia s� emit� factura �i 
s� înregistreze veniturile în luna în care lucr�rile au fost efectuate, 
respectiv finalizate �i s� colecteze TVA, invocând prevederile art.137 
alin.1 lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, precum �i prevederile art.155 alin.2 din 
acela�i act normativ. 
         
          In drept, pentru spe�a în cauz� sunt incidente prevederile din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 
   Art.134 “Faptul generator �i exigibilitatea - reguli generale 
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    …(3) Faptul generator al taxei intervine �i taxa devine 
exigibil�, la data livr�rii de bunuri sau la data prest�rii de 
servicii, cu excep�iile prev�zute în prezentul titlu ...” 

 
    Art.155 “Facturile fiscale 
    (1) Orice persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� 
pe valoarea ad�ugat�, are obliga�ia s� emit� factur� fiscal� 
pentru livr�rile de bunuri sau prest�rile de servicii efectuate, 
c�tre fiecare beneficiar. 
    (2) Pentru livr�ri de bunuri factura fiscal� se emite la data 
livr�rii de bunuri, iar pentru prest�ri de servicii, cel mai târziu 
pân� la finele lunii în care prestarea a fost efectuat�.” 

 
coroborate cu dispozi�iile pct.59 (2) din Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
44/2004, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, aplicabile pân� la 
decembrie 2006, potrivit c�rora: 
      “Pentru prest�rile de servicii, altele decât cele prev�zute la 
art.155 alin.(4), (5) �i (6) din Codul fiscal, prestatorii sunt obliga�i s� 
emit� facturi fiscale sau alte documente legal aprobate cel mai târziu 
pân� la finele lunii în care prestarea a fost efectuat�. Pentru 
prest�rile de servicii decontate pe baz� de situa�ii de lucr�ri, 
cum sunt cele de construc�ii-montaj, consultan��, cercetare, 
expertize �i altele asemenea, data efectu�rii prest�rii de servicii se 
consider� a fi data la care sunt întocmite situa�iile de lucr�ri �i, 
dup� caz, data accept�rii de c�tre beneficiar a situa�iilor de 
lucr�ri.” 
            
        Conform textelor de lege invocate, se re�ine c�, legiuitorul 
prevede obligativitatea prestatorilor de a emite facturi fiscale cel mai 
târziu pân� la finele lunii în care prestarea a fost efectuat�, f�când 
men�iunea c� pentru prest�rile de servicii decontate pe baz� de 
situa�ii de lucr�ri, data efectu�rii prest�rii de servicii se consider� a fi 
data la care sunt întocmite situa�iile de lucr�ri sau dup� caz data 
accept�rii de c�tre beneficiar. 
           De asemenea, se re�ine c�, în cuprinsul documentelor “Situa�ii 
de lucr�ri”, data întocmirii sau, dup� caz, data accept�rii de c�tre 
beneficiar, reprezint� elemente esen�iale �i de strict� necesitate, 
întrucât, legiuitorul le ia în considerare ca fiind data efectu�rii prest�rii 
de servicii, func�ie de care prestatorii sunt obliga�i la emiterea facturii 
fiscale. 
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           Potrivit Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz�: 
 Art.6 “Exercitarea dreptului de apreciere 
    Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele 
atribu�iilor �i competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt 
fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe 
constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în 
cauz�.” 
  Art.7 “Rolul activ 
    […] (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, 
starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i 
documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va 
identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz.  […]”         
 
         Prin prisma prevederilor legale enun�ate �i analizând actul 
contestat, se re�ine faptul c�, din acesta nu rezult� constat�ri proprii 
ale inspec�iei fiscale din punct de vedere faptic, acestea fiind preluate 
din cercet�rile G�rzii Financiare, respectiv “societatea nu a înregistrat 
în eviden�a contabil� venituri ob�inute în perioada august 2006 din 
construc�ia unei case pentru X”.  
         Dup� cum s-a ar�tat, organele de inspec�ie fiscal� au luat în 
considerare faptul c� agentul economic trebuia s� emit� factura �i s� 
înregistreze veniturile în luna în care lucr�rile au fost efectuate, 
respectiv finalizate �i s� colecteze TVA, f�r� s� aib� în vedere 
elemente sau documente de natur� s� confirme sau nu caracterul 
credibil al comportamentului agentului economic. 
         Nu exist� nicio constatare referitoare la existen�a sau 
inexisten�a unui contract încheiat cu beneficiarul din care s� reias� 
valoarea lucr�rii, termen de execu�ie, modalit��i de plat�, fi�e privind 
post calculul, devize de lucr�ri din care s� rezulte termenele de 
execu�ie �i valoarea acestor lucr�ri, situa�ii de lucr�ri executate pe 
fiecare lucrare sau faze de lucr�ri �i acceptate de c�tre beneficiar, 
procese verbale de receptie. 
 
        In aceste condi�ii, fa�� de cele re�inute în cuprinsul deciziei,  
coroborate cu textele de lege invocate �i având în vedere prevederile 
art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat� privind 
Codul de procedur� fiscal�: “Solu�ii asupra contesta�iei 
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    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un 
nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare” urmeaz� a  se desfiin�a 
actul administrativ atacat. 

 
                Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor art.216 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de 
procedura fiscal�, se  
                                                       DECIDE: 

 
Desfiin�area Deciziei de impunere nr…/06.08.2007, urmând s� se 
încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare. 
 
 
 


