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D E C I Z I E nr. 2849/952/25.11.2014
privind solu ionarea contesta iei formulat de SC X SRL înregistrat la Direc ia
General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr.X/04.08.2014
Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale Regionale a
Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de Administra ia Jude ean a Finan elor
Publice Timi – Serviciul de Inspec ie Fiscal Contribuabili Mijlocii prin adresa
nr.X/01.08.2014, înregistrat la D.G.R.F.P.Timi oara sub nr.X/04.08.2014, asupra
contesta iei formulat de SC X SRL, cu sediul în localitatea X, str. X, nr.X, jud. X, cod
de înregistrare fiscal RO X, ORC X.
SC X SRL contest par ial Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice
nr.X/24.06.2014, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.X/24.06.2014, pentru
suma de X lei reprezentând:
- X lei - taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar de plat ,
- X lei - dobânzi/major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat stabilit suplimentar de plat ,
- X lei - penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat
stabilit suplimentar de plat .
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, raportat la data comunic rii actelor administrativ fiscale prin
remitere sub semn tura contribuabilului în data de 26.06.2014 (adresa
nr.X/26.06.2014 anexat la dosarul cauzei) i data depunerii contesta iei 21.07.2014,
înregistrat la A.J.F.P. Timi sub nr. X/21.07.2014, potrivit tampilei aplicat pe
originalul contesta iei.
Constatând c , în spe , sunt întrunite dispozi iile art.205, art.206 i art.209
alin. (1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, Direc ia General Regional a Finan elor
Publice Timi oara prin Serviciul Solu ionare Contesta ii este legal investit s
solu ioneze contesta ia formulat .
I. SC X SRL contest par ial Decizia de impunere nr.X/24.06.2014, emis în
baza Raportului de inspec ie fiscal nr.X/24.06.2014, prin care au fost stabilite în
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sarcina societ ii diferen e cu privire la TVA-ul rezultat din rela ia cu furnizorii i clien ii
din perioada decembrie 2009-septembrie 2010, astfel:
- diferen a TVA
X lei
- dobânzi TVA
X lei
- penalit i TVA
X lei
Total sum contestat
X lei
invocând urm toarele motive:
Contestatoarea arat c va prezenta structura diferen elor stabilite la controlul
fiscal în rela ia cu cei trei parteneri ( doi furnizori interni i un client intracomunitar),
dup cum urmeaz :
Diferen e stabilite în rela ia cu furnizorul SC X SRL
Contestatoarea arat c a întocmit contractul de intermediere nr. X/25.09.2009
cu SC X SRL al c rui obiect principal îl constituie ,,intermedierea vânz rii la export de
c tre intermediar a produselor farmaceutice comercializate”.
Contractul a fost semnat pentru intermediar de dl. X, conform împuternicire delega ie prezentat în anexa nr. 3 la contestatie.
Contestatoarea arat c potrivit clauzelor contractuale, intermediarul asigur în
totalitate livrarea la beneficiarii din Comunitatea European a produselor farmaceutice,
stabilind în detaliu atât modul de comercializare a produselor farmaceutice cât i
modul de încasare a contravalorii acestora în termene rezonabile.
De asemenea, contestatoarea arat c , întrucât contribu ia sa cu privire la
livrarea i încasarea acestor bunuri intracomunitare a fost redus , s-a acceptat de
comun acord un comision de intermediere între X i X% din ,,valoarea profitului brut
ob inut în urma desf ur rii activit ii de export”.
Contestatoarea precizeaz c rela ia contractual s-a derulat în perioada
septembrie 2009 - septembrie 2010, perioad în care au fost întocmite de c tre
intermediarul SC X SRL un numar de 10 facturi, care au fost men ionate de organul de
control în anexa nr. 15 la Raportul de inspec ie fiscal , pentru care societatea i-a
exercitat dreptul de deducere al TVA-ului în sum de X lei.
Contestatoarea arat c , organele de inspec ie fiscal au sus inut c serviciile
nu au fost efectuate i au stabilit ca diferen TVA nedeductibil suma de X lei pentru
care s-au calculat accesorii în sum de X lei.
SC X SRL sus ine c serviciile au fost executate i justificate prin rapoarte de
activitate întocmite lunar, care de altfel sunt consemnate ca fiind existente i de c tre
organele de inspec ie fiscal . Rela ia cu partenerii intracomunitari s-a derulat în
exclusivitate în baza serviciilor de intermediere prestate de SC X SRL în calitate de
intermediar prin imputernicitul X i so ia acestuia, X.
În mod concret, fiecare livrare a fost derulat pe baza unor comenzi transmise
electronic d-nei X de c tre client care apoi îi comunica societ ii datele de identificare
ale clientului, cantit ile de produse farmaceutice, pre urile negociate precum i
termenul de livrare. La data prevazut pentru livrare, societatea preg tea bunurile i
întocmea documentele justificative pentru predarea bunurilor c tre transportatorul
trimis de c tre client.
Societatea contestatoare arat c , înc din prima perioada a derularii
contractului septembrie - decembrie 2009, volumul livrarilor a fost de peste X lei, fiind
rezultatul unui num r mare de livrari realizale cu o frecven aproape zilnic .
Contestatoarea exemplific i anexeaz coresponden a i comenzile transmise
electronic de catre trei clienti (X, X, X) d-nei X, din perioada iunie 2009 -martie 2010.
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De asemenea, contestatoarea precizeaz c dup livrarea bunurilor, inclusiv în
cazul unor întârzieri la plat , intermediarul lua legatura cu clientul s u în vederea
efectu rii pl ii bunurilor livrate (conform obliga iilor contractuale).
Societatea contestatoare precizeaz c , pentru rela ia contractual cu SC X
SRL, a solicitat prestatorului de servicii s fac dovada înregistr rii în eviden a
contabil a celor 10 facturi emise precum i modul în care s-a realizat obliga ia de
colectare a TVA-ului aferent i de declarare la organul fiscal competent în deconturile
de TVA aferente perioadei. Astfel, contestatoarea prezint în copie anexa nr.4 (19 file)
un num r de 4 deconturi trimestriale din perioada decembrie 2009 - septembrie 2010
care au anexate jurnalele de vânz ri i cump r ri i care atest c au fost înregistrate
i declarate obliga iile de plat ale TVA-ului. De asemenea, prezint fi a sintetic pe
platitor la data de 08.07.2014 (SC X SRL) anexa nr. 5 (2 file) din care rezult c
obliga ia privind TVA a fost integral achitat .
Fa de cele prezentate contestatoarea sus ine c serviciile prestate au fost
efectiv realizate i au fost utilizate în scopuri impozabile conform activitatii comerciale
autorizate, motiv pentru care consider c putea s - i exercite dreptul de deducere
pentru TVA în sum de X lei.
Diferen e stabilite în rela ia cu clientul X
Contestatoarea arat c , în luna octombrie 2009 a livrat intracomunitar
clientului X produse farmaceutice conform invoice nr.X/22.10.2009, prezentata în
copie - anexa nr. 5, produse farmaceutice în valoare de X Euro echivalentul în lei la
cursul zilei X lei.
Contestatoarea precizeaz c , cu toate c a prezentat organelor de inspec ie
fiscal documentul de transport (anexa nr. 7 la contestatie), s-a procedat la stabilirea
unei diferen e, respectiv s-a colectat TVA în sum de X lei la care s-au calculat
accesorii în sum de X lei.
Livrarea intracomunitar s-a efectuat c tre X din Austria care a confirmat pe
factur primirea bunurilor (anexa nr. 6 la contesta ie ).
Marfa a fost predat transportatorului X SRL conform CMR prezentat în anexa
nr. 7, iar clientul a dispus desc rcarea acesteia la X din Germania.
Societatea contestatoare, precizeaz c , întrucât organele de inspec ie fiscal
au procedat la colectarea TVA-ului pentru motivul c valoarea de X Euro nu se
reg se te în situa ia facturilor recunoscute ca fiind primite de operatorul german, a
solicitat clientului s u o declara ie în acest sens, pe care o prezint tradus
i
legalizat în original (anexa nr. 8 la contestatie), sus inând c rezult clar c bunurile
facturate au fost primite, transportul s-a efectuat pe ruta X România – X Germania de
c tre firma transportatoare din Romania.
Contestatoarea consider c nu se justific colectarea TVA-ului în sum de X
lei pentru produsele farmaceutice care au facut obiectul unei livr ri intracomunitare
care are la baza documente justificative care atest c marfa a fost transportat de pe
teritoriul Romaniei într-un stat comunitar (Germania) c tre un client care a comunicat
un cod valid de TVA.
Diferen e stabilite în rela ia cu furnizorul SC X SRL
Contestatoarea arat c au fost achizitionate produse farmaceutice de la
furnizorul SC X SRL în perioada mai-iunie 2010 care au fost recep ionate în baza unui
numar de 4 facturi fiscale pe care le prezint în copie (anexa nr. 9 la contesta ie) i în
baza c rora a exercitat dreptul de deducere pentru TVA în sum de X lei.
Organele de inspec ie fiscal au apreciat c
societatea nu are drept de
deducere pentru aceast sum întrucât pe facturi la rubrica ,,client” codul de
identificare fiscal al societ ii a fost înscris eronat codul fiscal, respectiv RO X.
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Contestatoarea precizeaz c a transmis facturile furnizorului s u pentru
efectuarea corec iei, respectiv îndreptare de eroare material , prin care s fie corectat
codul de identificare fiscal i înlocuit cu codul de identificare fiscal corect, respectiv
RO X. Corec ia s-a realizat i consemnat direct pe documente (anexa nr. 9 la
contesta ie).
De asemenea, contestatoarea arat c a solicitat furnizorului copie dup
,,Declara ia informativ privind livr rile/prest rile i achizi iile efectuate pe teritoriul
na ional” cod 394 (anexa nr. 10 la contesta ie).
Pentru argumentele prezentate, faptul c bunurile au fost achizi ionate,
recep ionate i utilizate în scopuri impozabile, precum i faptul c furnizorul le-a
declarat în declara ia informativ 394 pe semestrul I 2010, contestatoarea se
consider îndrepta it s beneficieze de dreptul de deducere al TVA-ului înscris pe
aceste documente, opera iunea fiind real iar documentele justificative fiind corectate
îndeplinesc condi iile legale privind dreptul de deducere a TVA-ului.
Argumenta ia juridic a contestatoarei: art.145 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 143
alin. (2) lit. a), art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Fa de cele prezentate, contestatoarea consider c nu datoreaz suma de X
lei reprezentând TVA precum i accesoriile aferente în sum de X lei i solicit
anularea par ial a deciziei nr.X/24.06.2014 prin care au fost stabilite diferen ele în
cauz .
În proba iune, contestatoarea ata eaz documentele indicate în con inutul
contesta iei (anexa 1-10) i un num r de X file privind coresponden a care atest
realizarea serviciilor de intermediere de c tre SC X SRL.
Prin adresa f r num r, înregistrat la AJFP Timi sub nr.X/19.09.2014,
respectiv la DGRFP Timi oara sub nr.X/22.09.2014, contestatoarea formuleaz
urm toarele preciz ri în completarea contesta iei depuse sub nr.X/18.07.2014:
1) Cu privire la rela ia cu furnizorul SC X SRL contestatoarea precizeaz c
aceasta s-a derulat în condi iile art.129 alin.(3) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i a pct.7 alin.(4) din HG nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare:
„Art. 129
Prestarea de servicii
(3) Prest rile de servicii cuprind opera iuni cum sunt:
e) servicii de intermediere efectuate de persoane care ac ioneaz în numele i în
contul altei persoane, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii.
Pct.7 - (4) Este considerat prestare de servicii, conform art. 129 alin. (3) lit. e) din
Codul fiscal, intermedierea efectuat de o persoan care ac ioneaz în numele i în
contul altei persoane atunci când intervine într-o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii. În sensul prezentelor norme, intermediarul care ac ioneaz în numele i în
contul altei persoane este persoana care ac ioneaz în calitate de mandatar potrivit
Codului civil. În cazul în care mandatarul intermediaz livr ri de bunuri sau prest ri de
servicii, furnizorul/prestatorul efectueaz livrarea de bunuri/prestarea de servicii c tre
beneficiar, pentru care emite factura direct pe numele beneficiarului, iar mandatarul
efectueaz o prestare de servicii, pentru care întocme te factura de comision care
reprezint contravaloarea serviciului de intermediere prestat c tre mandant, respectiv
c tre beneficiar sau, dup caz, c tre furnizor/prestator.”
Contestatoarea precizeaz c la data încheierii contractului de prest ri servicii
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a verificat pe site-ul Ministerului de Fianan e, portal ANAF, prestatorul serviciilor,
respectiv SC X SRL, acesta figurând ca fiind activ i având cod valid de TVA.
În ceea ce prive te persoana desemnat de SC X SRL în vederea încheierii
contractului de prest ri servicii, contestatoarea depune în copie, certificat conform cu
originalul împuternicirea-delega ie din data de 01.08.2009, purtând semn tura i
stampila asociatului majoritar SC X SRL.
2) Cu privire la rela ia cu clientul X contestatoarea precizeaz c livrarea
intracomunitara efectuat conform facturii nr. X din 22.10.2009 s-a f cut în baza
contractului X/28.09.2009 (anexat în copie, la contesta ie) i prin urmare justific c , în
anexa la contract se prevede c locul livr rii este X Germania.
Contestatoarea precizeaz i faptul c î i men ine punctul de vedere exprimat
în contesta ia depus ini ial.
La adresa sus men ionat , contestatoarea anexeaz :
- Copie imputernicire-delega ie din 01.08.2009 (pg.X);
- Copie contract X/28.09.2009 + anexe ( X pagini);
- Copii ale fi ierelor ata ate coresponden ei electronice ( depus odat cu contesta ia)
care atest realizarea serviciilor de intermediere de c tre SC X SRL , în numele i în
contul X SRL (X pagini).
II. Organele de inspec ie fiscal , în baza prevederilor O.G.nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, au
efectuat la SC X SRL inspec ia fiscal par ial privind taxa pe valoarea ad ugat ,
având drept obiectiv rambursarea TVA cu control ulterior, ca urmare a depunerii
urm toarelor deconturi cu sume negative de TVA cu op iune de rambursare:
DNOR (Nr/Data)
Perioada verificat
Suma solicitat
- X - 25/01/2010
01.08.2008/31.12.2009
X
- X - 25/02/2010
01.01.2010/31.01.2010
X
- X - 24.03.2010
01.02.2010/28.02.2010
X
- X - 26.04.2010
01.03.2010/31.03.2010
X
- X - 21.05.2010
01.04.2010/30.04.2010
X
- X - 24.06.2010
01.05.2010/31.05.2010
X
- X - 26.07.2010
01.06.2010/30.06.2010
X
- X - 24.08.2010
01.07.2010/31.07.2010
X
- X - 24.09.2010
01.08.2010/31.08.2010
X
- X - 25.10.2010
01.09.2010/30.09.2010
X
- PDF- X -23.11.2010
01.10.2010/31.10.2010
X
Activitatea desf urat de c tre societate const în comercializarea cu ridicata
de produse farmaceutice, produse achizi ionate de la alte societ i de pe teritoriul
României. Furnizorii de produse farmaceutice ai SC X SRL sunt de regul societ i din
România care au ca obiect de activitate comercializarea cu ridicata a produselor
farmaceutice i nu societ i produc toare directe a medicamentelor.
Începând cu luna septembrie 2009 SC X SRL deruleaz opera iuni de livrari
intracomunitare de medicamente c tre diver i parteneri externi din Austria, Polonia,
Germania i Marea Britanie.
Referitor la Decontul nr. X, data depunerii 25.01.2010, perioada ianuarie 2008
- decembrie 2009
Prin decontul de TVA aferent lunii decembrie 2009, cu suma negativ cu
op iune de rambursare, depus la DGFP Timi - AFP pentru Contribuabili Mijlocii Serviciul Registru Contribuabili sub nr. X în data de 25.01.2010, societatea a solicitat
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suma de X lei aferent perioadei ianuarie 2008 -decembrie 2009.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat deductibil
(3.I.a.8.) Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna decembrie 2009
societatea deduce tva în suma de X lei de pe factura nr. X/31.12.2009 emis de SC X
SRL, RO X, reprezentând conform specifica iei de pe factur „comision conform
contract perioada 25.09.2009 - 31.12.2009 contract intermediere nr. X/25.09.2009" (
anexa de lucru nr. 26).
În timpul desf ur rii inspec iei fiscale a fost prezentat Contractul de
intermediere nr. X/25.09.2009 încheiat între SC X SRL în calitate de beneficiar i SC X
SRL reprezentat de dl. X, în calitate de intermediar (anexa de lucru nr. 27).
Contractul de intermediere este anexat în copie xerox, semnat i tampilat
„conform cu originalul" i „f r alte modific ri i complet ri ulterioare" de c tre dl. X în
calitate de reprezentant legal al SC X SRL, ca r spuns la solicitarea organului de
control din data de 02.04.2014 (anexa de lucru nr. 28).
Conform art. 2 din contract „ ..obiectul contractului îl constituie intermedierea
vânz rii la export de c tre intermediar a produselor farmaceutice comercializate de
beneficiar, intermediarul obligându-se la încheierea de contracte în numele i pe
seama beneficiarului."
Conform art. 3 din contract „ Pentru presta iile efectuate, beneficiarul va plati
intermediarului un comision calculat astfel: pentru perioada 25.09.2009 - 31.12.2009 X% din valoarea profitului brut ob inut în urma desf ur rii activit ii de export a
beneficiarului."
Conform art. 5 din contract „.. Intermediarul are urm toarele obliga ii: ...
- s transmit beneficiarului cererile de ofert ale clien ilor;
- s încheie contracte, conform ofertelor clientului, cu respectarea sortimentelor,
cantit ilor, caracteristicilor tehnice i de calitate, termenilor de livrare, pre , modul de
rezolvare al reclama iilor cantitative i calitative i a celorlalte condi ii din ofertele
beneficiarului;
- s transmit beneficiarului în concordan cu contractul i instruc iunile primite de la
firma partener , dispozi iile de livrare i documentele necesare expedierii produselor,
s întocmeasc toate documentele bancare pentru negocierea documentelor de
încasare;
- s încheie în nume i pe cont propriu contracte sau conven ii de transport i
manipulare, de depozitare, de asigurare, de navlosire i alte contracte necesare
execut rii contractului extern;"
Conform art. 6 din contract „ ... Beneficiarul are urm toarele obliga ii:
- s accepte comenzile intermediarului pân la nivelul sumei de X euro/comanda;
- s r spund de integritatea produselor primite în depozit, care se vor folosi numai
pentru destina iile i rutele transmise de intermediar;
- s p streze, pe r spunderea sa, materialele i accesoriile primite de la partener prin
intermediar, cât i utilizarea acestora numai în scopul stabilit de partener;
- s expedieze produsele în numele intermediarului la adresele i termenele prev zute
în comenzile primite de la intermediar."
Conform art. 7 din contract „Transportul se asigur de c tre clientul extern dac
nu s-a convenit altfel, în orice alt situa ie intermediarul nu va comanda transportul
decât cu confirmarea beneficiarului."
Conform art. 10 din contract „Termenele de livrare sunt conform comenzilor,
graficelor de livrare transmite de client i confirmat de beneficiar. Beneficiarul livreaz
m rfurile la termenele confirmate i convenite în condi iile contractului."
Conform art. 11 din contract „Livrarea se face conform instruc iunilor date de
intermediar privitoare la ambalare, etichetare, paletizare-destina ie, etc."
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Conform art. 22 din contractul de intermediere ... „beneficiarul nu are voie s
contacteze, direct sau prin intermediul altor persoane, partenerii externi cu care a
desf urat rela ii comerciale ca urmare a colabor rii pe care a avut-o/o are cu
intermediarul. În caz contrar, acesta datoreaz daune interese. "
Se consemneaz c , în vederea justific rii prest rilor de servicii efectuate de
SC X SRL, facturate în factura nr. X/31.12.2009 în valoare total de X lei au fost
prezentate urm toarele documente: contractul de intermediere, raport de activitate
lunar întocmit de SC X SRL, decont de venituri i cheltuieli aferente activit ii de
livrare intracomunitar întocmit de SC X SRL, a a cum rezult
i din r spunsul
formulat de dl. X în calitate de reprezentant legal al societ ii, la întrebarea nr. 20 din
Nota explicativ din data de 28.04.2014 ( anexa de lucru nr. 29).
Potrivit r spunsului formulat de dl. X în calitate de reprezentant legal al
societ ii, la întrebarea nr. 21 din Nota explicativ din data de 28.04.2014, SC X SRL
nu de ine alte documente sau înscrisuri în vederea justific rii prest rilor de servicii
facturate de SC X SRL în afar de cele precizate ca r spuns la întrebarea 20.
Totodat se precizeaz c , în rapoartele de activitate lunare prezentate la
factura de prest ri servicii se specific activit ile desf urate, num rul de ore alocate
pentru activit ile men ionate, tariful per or pentru fiecare activitate. Exemple de
activit i desf urate conform raportului: contractare clien i, studiu pia a transporturilor,
preg tire produse pentru livrare extern , facturare c tre clien ii externi, livrare
produse, urm rire transport i desc rcare la clientul extern, pl i furnizori interni.
De asemenea, se consemneaz
c
în cadrul tranzac iilor de livr ri
intracomunitare desf urate de c tre SC X SRL în perioada septembrie 2009 octombrie 2010 nu s-a putut verifica realitatea opera iunilor desf urate, deoarece nu
s-a putut verifica faptul c medicamentele p r sesc teritoriul na ional, fapt pentru care
organele de inspec ie fiscal au procedat la întocmirea Notei fundamentare solicitare
de informa ii de tip SCAC/AF înregistrat la DGFP Timi -SAF - AIF sub nr.
X/21.11.2011 (anexa de lucru nr. 12).
În r spunsurile primite de la operatorii intracomunitari beneficiari ai livr rilor
intracomunitare efectuate de SC X SRL, (r spunsuri care sunt prezentate detaliat la
Capitolul V „Alte constat ri"), se constat faptul c ace tia nu recunosc calitatea de
intermediar a SC X SRL în derularea opera iunilor de achizi ii intracomunitare
efectuate de la SC X SRL din România (anexele de lucru de la nr. 19 la nr. 25).
Operatorii intracomunitari declar c au fost contacta i de c tre SC X SRL, nu
au auzit de o companie numit X SRL, nici nu au fost contacta i vreodat de c tre o
astfel de societate."
Conform datelor furnizate de aplica ia informatic „Declara ii 394 aferent
tranzac iilor declarate de contribuabili, date declarate din toate tranzac iile însumate
dup CUI, cod partener, tip opera iune, an i perioad de raportare", informa ii
actualizate la data de 13.01.2014, s-a constatat faptul c SC X SRL, RO X, nu declar
opera iuni de livrare efectuate c tre SC X SRL în perioada semestrul II 2009 semestrul II 2010.
Conform datelor furnizate de aplica ia informatic „Dosar fiscal " se constat
faptul c X SRL nu a depus Declara ia informativ privind livr rile/prest rile i
achizi iile efectuate pe teritoriul na ional - cod 394 - pentru perioada semestrul II 2009
- i pân la data inspec iei fiscale. Organele de inspec ie fiscal men ioneaz c ,
documenta ia furnizat de aplica ia „Dosar fiscal" se afl anexat ca documenta ie de
lucru la exemplarul Raportului de inspec ie fiscal , arhivat la Inspec ia Fiscal
Contribuabili Mijlocii.
Conform datelor furnizate de aplica ia informatic „Dosar fiscal " se constat
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faptul c SC X SRL a depus „Decontul de taxa pe valoare ad ugata - cod 300" aferent
trimestrului IV 2009 sub nr. X/07.02.2012.
Din analiza informa iilor furnizate de aplica ia „Dosar fiscal” se constat faptul
c SC X SRL a depus toate declara iile „Decont de taxa pe valoare ad ugat - cod
300" aferente perioadei septembrie 2009-februarie 2011 în data de 07.02.2012.
Din analiza informa iilor furnizate de aplica ia „Dosar fiscal" i analiza
informa iilor furnizate de aplica ia informatic „Apel" se constat faptul c în perioada
de la înfiin are i pân la data inspec iei fiscale SC X SRL nu a depus „Declara ii
privind obliga ia de plat a contribu iilor sociale, impozitul pe venit"- cod 112 - i nici nu
a declarat în vectorul fiscal c ar avea obliga ia depunerii acestei declara ii, fapt pentru
care se poate trage concluzia c societatea nu a avut salaria i.
Conform datelor furnizate de aplica ia informatic Phoenix, date actualizate în
data de 16.04.2014, se constat faptul c SC X SRL este inactiv din data de
30.05.2011 ca urmare a neîndeplinirii obliga iilor declarative.
Din consultarea datelor existente pe site-ul ANAF i a informa iilor existente în
baza de date DGRFP Timi oara (fiscnet) s-a constatat faptul c SC X SRL nu a depus
bilan ul contabil pe anul 2010; ultimul bilan contabil depus de societate se refer la
anul 2009 obiectul principal de activitate declarat fiind comer cu ridicata nespecializat.
Ca urmare a celor constatate, organele de inspec ie fiscal consemneaz c în
urma primirii r spunsurilor la solicitarea de informa ii de tip SCAC/AF, a consult rii
datelor furnizate de aplica iile informatice a ANAF i DGRFP Timi oara, rezult faptul
c opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/31.12.2009 emis de SC
X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind efectuat , fapt
pentru care organele de inspec ie fiscal au stabilit c TVA în sum de X lei aferent
facturii emise de SC X SRL în luna decembrie 2009 reprezint TVA nedeductibil, cu
suma de X lei se va diminua TVA de rambursat.
Organele de inspec ie fiscal precizeaz c , în urma celor prezentate, rezult
faptul c achizi iile de servicii eviden iate în factura emis de SC X SRL în luna
decembrie 2009 i înregistrat în contabilitate de SC X SRL nu este confirmat de
c tre furnizorul care a emis-o nefiind raportat de c tre acesta.
În sus inerea concluziilor prezentate mai sus, organele de inspec ie fiscal
consemneaz c sunt i r spunsurile formulate de dl. X, în calitate de administrator a
SC X SRL în perioada octombrie 2008-august 2010, în Nota explicativ din data de
17.06.2013, not redactata la solicitarea Grupului de lucru privind reevaluarea
r spunderii personale din cadrul Ministerului Finan elor Publice - A.N.A.FD.G.F.P.Timi .
Conform datelor furnizate de aplica ia informatic „Agen i economici ", aplica ie
completat cu date puse la dispozi ie de c tre Registrul Comer ului X, se constat
faptul c SC X SRL a fost înfiin at în data de 03.11.2008 fiind înregistrat în Registrul
Comer ului sub nr. X. Asocia ii societ ii sunt dl. X, cet ean roman, i SC X SRL, RO
X, persoan juridic român . Administratorul societ ii conform actului constitutiv este
dl. X, cet ean roman. Obiectul principal de activitate este Comer cu ridicata
nespecializat - cod CAEN 4690.
Conform datelor furnizate de aplica ia informatica „Agen i economici ", aplica ie
completat cu date puse la dispozi ie de c tre Registrul Comer ului X, aplica ie
actualizat la data de 30.08.2010, se constat faptul c SC X SRL are urm torii
asocia i: dl. X, cet ean roman, i SC X SRL, RO X, persoan juridic român .
Administratorul societ ii este X, cet ean român.
Conform r spunsurilor formulate de dl. X, în calitate de administrator în perioada
03.11.2008-30.08.2010 al SC X SRL, la Nota explicativ din data de 17.06.2013, se
constat urm toarele, (citat din nota explicativ ):
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„ 1. întrebare: Care a fost scopul înfiin rii SC X SRL?
1 .R spuns: Scopul stabilit i prezentat mie de X, la începutul anului 2008, a fost
deservirea grupului de firme, de inut de familia X (el, fratele lui i so ia lui), prin
activit i de tip rire, la început prin intemediul unor servicii desf urate de alte
tipografii, iar ulterior prin deschiderea, utilarea i produc ia într-o tipografie
administrat de SC X SRL. Asocierea cu persoana mea îi era necesar , deoarece
eram specializat legal prin recunoa tere oficial
i practic prin experien a de
performan în „tehnici poligrafice". Dup 6 luni de la deschiderea firmei am început s
am suspiciuni legate de valabilitatea scopului i al proiectului ini ial care nu se
concretiza. Concluzia mea a fost c proiectul a fost abandonat de ini iator.
2. întrebare: De ce a i acceptat calitatea de admnistrator având în acela i timp i
calitatea de asociat?
2.R spuns: Calitatea de asociat am acceptat-o ca presupus recompens pentru
implicarea în proiect, iar pentru calitatea de administrator am fost convins de X, s o
accept din ra iuni practice (eu urmând s administrez efectiv activitatea tipografiei
proiectate, din momentul începerii demar rii proiectului, fapt ce nu a mai avut loc).
4. întrebare: Avea i cuno tiint c , calitatea de administrator presupunea i
reprezentarea legal a SC X SRL?
4.R spuns: În prezent am cuno tiint c aceast calitate, de administrator, presupune
i reprezentarea legal , dar aceast reprezentare era inutil pentru simplul motiv c
SC X SRL nu a desf urat activitatea economic preconizat .
5. întrebare: De ce nu v-a i însu it i exercitat atribu iile de reprezentant legal al SC X
SRL (semnare i depunere declara ii fiscale, pl i obliga ii fiscale, verificare a situa iilor
financiare anuale,etc.)
5.R spuns: Nu mi-am exercitat i însu it atribu iile de reprezentant legal din cauz c
societatea nu a desf urat activitate efectiv pe perioada în care am de inut func ia de
administrator.
7.întrebare: Pe perioada în care a i de inut calitatea de administrator cine a ini iat
opera iuni comerciale în sensul încheierii contractelor, semn rii documentelor
emise/primite în numele SC X SRL, etc?
7.R spuns: Nu am cuno tiint , ci doar b nuiesc c Dl. X, din proprie ini iativ , f r un
mandat scris cum prevede actul constitutiv la Cap IV, a ini iat în numele SC X SRL,
opera iuni comerciale de care, nu am nici o cuno tin .
8.întrebare: Cum explica i starea dvs. de pasivitate având în vedere atribu iiile legale
ce v reveneau în calitate de administrator?
8. R spuns: Dup spusele Dl. X reconfirmate telefonic în martie 2013, i dup
cuno tin a mea, personal neefectuând nicio activitate, firma nu a func ionat. În
principal, eram angajat cu contract de munc ca director de tipografie la SC X SRL.
Dup februarie 2009, când s-a produs semnarea deschiderii de cont la BRD, Dl. X a
afirmat c SC X SRL dore te s - i înceap activitatea. Dup aceast dat , au urmat
amân ri repetate ale subiectelor legate de proiectul ini ial. Nu mi-a atras aten ia c
ceva ar fi în neregul i a a au trecut lunile pân în septembrie 2009.
Punctul 11.7 Opera iunile declarate în data de 07.02.2012 de c tre actualul
administrator dl. X, care cuprind i o perioad în care eu am fost administrator, nu sunt
aferente perioadei mele de administrare, argumentând acest lucru prin faptul ca în
perioada cât am fost administrator nu am efectuat i nici nu am încheiat acte sau fapte
de comer în numele i pentru SC X SRL. "
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , din cele prezentate mai sus,
rezult c în perioada noiembrie 2008 - august 2010, conform reprezentantului legal al
SC X SRL, respectiv dl. X, administrator în perioada men ionat , în acea perioada
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societatea nu a desf urat nici o activitate i nici nu a împuternicit o alt persoan s
reprezinte societatea în desf urarea de activit i economice, opera iunile declarate în
data de 07.02.2012 pentru perioada septembrie 2009 - septembrie 2010 de noul
administrator al SC X SRL nu sunt recunoscute ca fiind desf urate în perioada de
administrare septembrie 2009-septembrie 2010, fapt pentru care opera iunea de
prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/31.12.2009 emis de SC X SRL nu se
confirm ca fiind efectuat . Organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X
lei aferent facturii emise de SC X SRL în luna decembrie 2009 reprezint TVA
nedeductibil, cu suma de X lei se va diminua TVA de rambursat.
Situa ia în detaliu a TVA dedus aferent achizi iilor de servicii efectuate de
societate, reprezentând comision de intermediere conform contractului încheiat cu SC
X SRL, este prezentat în anexa nr. 15.
Organele de inspec ie fiscal arat c potrivit prevederilor Titlului VI, Capitolul
X, art. 126 alin. (1) lit. a) i lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare: „ (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: ..a)
opera iunile care, în sensul art. 128-130 constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ....d) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile economice
prev zute la art. 127 alin. (2);", iar la art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se men ioneaz c : „ (2) În
sensul prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile produc torilor,
comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole i
activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate
economic exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de
venituri cu caracter de continuitate."
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Cap. II, art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, prevederile Titlului VI, Cap. X, art. 145 alin. (1)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
prevederile Titlului VI, Cap. VI, art. 134^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Astfel, urmare a celor prezentate, organele de inspec ie fiscal au stabilit
diferen a de TVA nedeductibil la nivelul sumei de X lei.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat colectat
În perioada ianuarie 2008 - decembrie 2009, societatea înregistreaz TVA
colectat din vânzarea cu ridicata la intern de produse farmaceutice, opera iuni pentru
care colecteaz TVA conform art. 137 alin (1), cu aplicarea cotei prev zute de art. 140
alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
Începând cu data de 25.09.2009 societatea realizeaz venituri din livr ri
intracomunitare de produse farmaceutice, respectiv medicamente, c tre diver i
operatori intracomunitari din Germania, Marea Britanie, Polonia.
Urmare a verific rilor efectuate, s-au constatat urm toarele:
În timpul desf ur rii inspec iei fiscale societatea nu a prezentat contracte
încheiate cu operatorii intracomunitari pentru livr rile intracomunitare de bunuri
efectuate. Nu au fost prezentate contracte încheiate cu societ i de transport pentru
transportarea bunurilor.
În eviden a contabil a societ ii nu sunt înregistrate facturi de transport emise
de alte societ i pentru transportul bunurilor livrate. De asemenea nu au fost
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prezentate documente de transport prin care s se fac dovada c bunurile au p r sit
teritoriul României, fapt pentru care organul de inspec ie fiscal a întocmit „Nota
fundamentare solicitare de informa ii de tip SCAC/AF" înregistrat la DGFP Timi SAF-AIF sub nr. X/21.11.2011 (anexa de lucru nr. 12), în vederea stabilirii realit ii
opera iunilor de livr ri intracomunitare desf urate de societate. La nota de solicitare
informa ii au fost anexate în copie xerox facturile de livr ri intacomunitare eviden iate
în contabilitate de SC X SRL. R spunsurile primite ca urmare a solicit rii de informa ii
sunt prezentate detaliat la Capitolul V.„Alte constat ri" din Raportul de inspec ie
fiscal .
Organele de inspec ie fiscal au constatat c în perioada 29.02.2009 31.12.2009 SC X SRL eviden iaz livr ri intracomunitare de medicamente efectuate
c tre operatorul intracomunitar X, cod TVA - DE X, în valoare total de X euro
(respectiv X lei), livr ri eviden iate în facturile externe nr. X/29.09.2009, nr.
X/22.10.2009, nr. X/05.11.2009, nr. X/18.11.2009, nr. X/03.12.2009, nr. X/16.12.2009.
În r spunsul primit de la Serviciul Jude ean de Informa ii Fiscale Timi , conform
adresei nr. X/29.05.2013, înregistrat la DGFP Timi -SAF-AIF sub nr. X/30.05.2013
(anexa de lucru nr. 24), referitor la tranzac iile derulate de SC X SRL i operatorul
intracomunitar X DE X, Autorit ile fiscale din Germania transmit urm toarele
informa ii:
-„ B1- 1 - X a f cut obiectul unui audit fiscal. Potrivit X bunurile men ionate în
facturile cuprinse în anexa – Lista X facturi octombrie 2009 - octombrie 2010 - au fost
într-adev r livrate i ele sunt enumerate printre achizi iile sale de IC de bunuri. Nota
de livrare este aceea i ca i factura furnizorului.
La „data emiterii facturii" este data la care bunurile au fost ridicate de la locul
convenit de furnizor. Locul convenit de furnizor este loca ia depozitului furnizorului. X
suport riscul de transport. Primirea bunurilor este documentat într-o înregistrare
scris de livrare a marfurilor. Factura X din 22.10.2009 nu a fost inclus pe list , i a a
bunurile, evident nu au fost livrate."
- „ Bl-2 - X a declarat ca bunurile sunt colectate exclusiv de c tre transportatorul
austriac X transport. Din datele prezentate, transportatorul X, încarc m rfuri din
Grecia, Bulgaria i România. X este instruit de unde s ridice bunurile prezentând ca
document CMR la fiecare loc de înc rcare."
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , excep ie la cele prezentate mai
sus, o reprezint livrarea intracomunitar consemnat în factura nr. X/22.10.2009 în
valoare de X euro care nu se reg se te în situa ia facturilor recunoscute ca fiind
primite de operatorul german, drept urmare, prin solicitarea scris de informa ii din
data de 02.04.2014 la intrebarea nr. 3, respectiv în anexa de lucru nr. 28, organul de
inspec ie fiscal a solicitat reprezentantului legal al SC X SRL, prezentarea
documentelor justificative aferente livr rilor intracomunitare eviden iate în factura
X/22.10.2009.
SC X SRL a prezentat urm toarele documente:
- invoice nr. X/22.10.2009 c tre beneficiarul „ X" X, X Austria, având men ionat pe
factur codul de înregistrare TVA -DE X; valoarea total a facturii este de X euro.
SC X SRL nu a prezentat o comand sau un contract încheiat cu beneficiarul.
În vederea justific rii scutirii de tax a opera iunilor de livrare intracomunitar
de medicamente consemnate în factura X/22.10.2009, SC X SRL a prezentat în copie
xerox un CMR în care apare trecut la rubrica expeditor „SC X SRL str. X nr. X X" i la
rubrica destinatar „ X, X, X".
La rubrica „locul prev zut pentru livrarea m rfii" apare men iunea „ X Germania".
La rubrica documente anex apare men iunea „ invoice nr. X".
La rubrica „data" este men ionat data de 22.10.2009 i localitatea X.
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La rubrica transportator este trecut X SRL, RO X.
La rubrica „ primitorul bunurilor recep ia marfii" este completat cu men iunea „ X-X, X,
X".
În Nota explicativ solicitat reprezentantului legal al SC X SRL, dl. X în calitate
de administrator, în data de 28.04.2014, la întrebarea nr. 23, organul de inspec ie
fiscal a solicitat „ ...precizarea documentelor prezentate în vederea justific rii livr rii
intracomunitare eviden iate în factura X/22.10.2009 în valoare de X euro emis c tre
X DE X"
În r spunsul formulat la întrebarea nr. 23, de c tre reprezentantul legal se
precizeaz : „ factura nr. X, cod valid de TVA X DE X, CMR exemplar ro u
transportator X SRL din data de 22.10.2009 pe ruta X -X Germania; copia CMR
confirmat pentru recep ia m rfii de c tre X Gmbh."
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor prezentate mai
sus, rezult faptul c pentru factura nr. X din 22.10.2009 SC X SRL nu poate prezenta
documente în vederea scutirii de TVA ( codul valid de TVA pentru operatorul
intracomunitar comunicat de societate, respectiv DE X, nu este recunoscut de
partenerul extern; documentul privind transportul la rubrica „ destinatar" are men ionat
un alt beneficiar).
De asemenea, organele de inspec ie fiscal consemneaz c SC X SRL nu a
prezentat i nu a înregistrat în eviden a contabil a societ ii factura de transport
emis de o alt societate comercial pentru transportul bunurilor c tre clien ii din
Germania (respectiv X SRL RO X sau o alt societate comercial de transport) i nici
nu a justificat transportul bunurilor c tre partenerul X din Comunitate (contracte de
comodat pentru mijloace de transport, foi de parcurs, carnete Tir, ordin de deplasare,
etc. ). Pe factura emis nu exist men ionat num rul de înmatriculare al mijlocului de
transport.
Nu au fost prezentate documentele de asigurare ale bunurilor livrate. Nu au fost
prezentate contractele de transport încheiate cu transportatorul men ionat pe CMR-ul
prezentat (respectiv X SRL RO X) sau cu o alt societate de transport.
SC X SRL nu a prezentat nici un document din care s fac dovada c bunurile
încrise în factura X/22.10.2009 având ca beneficiar operatorul intracomunitar X - DE
X, au p r sit teritoriul României.
Mai mult, a a cum a fost prezentat în aliniatele de mai sus, în r spunsul primit
de la Autorit ile fiscale din Germania sub forma adresei Serviciului Jude ean de
Informa ii Fiscale Timi nr. X/29.05.2013, înregistrat la DGFP Timis-SAF-AIF sub nr.
X/30.05.2013, ca urmare a solicit rii de informa ii cu privire la realitatea tranzac iilor de
livr ri intracomunitare derulate de SC X SRL cu operatorul intracomunitar X - DE X,
operatorul intracomunitar cu num r valid de TVA - DE X- (num r men ionat pe factura
externa X/22.10.2009) nu recunoa te achizi ia intracomunitar de bunuri din aceasta
factur în valoare de X euro de la operatorul SC X SRL-RO X.
Astfel, organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Cap. IX, art. 143, alin. (2) i alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv prevederile Cap. I, art. 10
alin. (1) lit. a), lit. b) i lit. c) din anexa Instruc iuni de aplicare a scutirii de TVA la
Ordinul nr. 2222/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv prevederile
Cap. I, art. 10 alin. (1) lit. a), lit. b) i lit. c) din anexa Instruc iuni de aplicare a scutirii
de TVA la Ordinul 2421/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare.
De asemenea, au fost înc lcate prevederile Titlului VI, Cap.l V, art. 132 alin. (1)
lit. a) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, respectiv prevederile Titlului VI, Cap. V, pct. 10 alin. (1) alin. (3) din HG nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu
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modific rile i complet rile ulterioare.
Ca urmare a celor prezentate, organul de inspec ie fiscal a constatat faptul c
livr rile efectuate de c tre SC X SRL c tre operatorul intracomunitar X cu nr. valid de
TVA DE X, livr ri eviden iate în factura X/22.10.2009 în valoare total de X euro
(respectiv X lei) au fost tratate incorect ca fiind livr ri intracomunitare scutite de tax ,
i a procedat la calcularea TVA colectat la nivelul sumei de X lei. Situa ia în detaliu
se prezint în anexa nr. 16 la raportul de inspec ie fiscala.
Astfel c , organele de inspec ie fiscal au stabilit diferen a de TVA colectat
aferent perioadei ianuarie 2008 - decembrie 2009 la nivelul sumei de X lei.
Pentru sumele stabilite ca TVA nedeductibil i ca diferen de TVA colectat,
organul de inspec ie fiscal a calculat major ri de întârziere, conform prevederilor art.
119, art. 120 alin. (1) i alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile l i complet rile ulterioare. Au fost calculate major ri de
întârziere la nivelul sumei de X lei, pân în data de 12.05.2014. Situa ia în detaliu se
prezint în anexa 18 pag. 1-2.
Pentru sumele stabilite ca TVA nedeductibil i ca diferen de TVA colectat,
organul de inspec ie fiscal a calculat penalit i de întârziere în cot de 15%, conform
art. 120^1 din OG nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
deoarece diferen a de TVA de plat stabilit în urma controlului a r mas nestins
dup a 91-a zi de la scaden . Au fost calculate penalit i de întârziere la nivelul sumei
de X lei, pân la data de 12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18.
Referitor la decontul nr.X, data depunerii 24.03.2010, perioada februarie 2010
Prin decontul de TVA aferent lunii februarie 2010, cu suma negativ cu op iune
de rambursare, depus la DGFP Timi - AFP pentru Contribuabili Mijlocii- Serviciul
Registru Contribuabili sub nr X în data de 24.03.2010, societatea a solicitat suma de X
lei aferent lunii februarie 2010.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat deductibil
Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna februarie 2010 societatea
deduce tva în sum de X lei de pe factura nr. X/15.02.2010 emis de SC X SRL, RO
X, reprezenând conform specifica iei de pe factur „comision conform contract
perioada 01.01.2010 - 31.01.2010 contract intermediere nr. X/25.09.2009".
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor constatate în
urma primirii r spunsurilor la solicitarea de informa ii de tip SCAC/AF, a consult rii
datelor furnizate de aplica iile informatice a ANAF i DGRFP Timi oara, a a cum au
fost prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8.", rezult
faptul c opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/15.02.2010 emis
de SC X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind efectuat ,
fapt pentru care organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent
facturii emise de SC X SRL în luna februarie 2010 reprezint TVA nedeductibil, cu
suma de X lei se va diminua TVA de rambursat.
De asemenea, se consemneaz c , în urma celor prezentate, rezult faptul c
achizi iile de servicii eviden iate în factura emis de SC X SRL în luna februarie 2010
i înregistrat în contabilitate de SC X SRL nu este confirmat de c tre furnizorul care
a emis-o nefiind raportat de c tre acesta.
Din cele prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8."
rezult faptul c în perioada noiembrie 2008-august 2010, conform reprezentantului
legal al SC X SRL, respectiv dl. X, administrator în perioada men ionat , în acea
perioad societatea nu a desf urat nici o activitate i nici nu a împuternicit o alt
persoan
s
reprezinte societatea în desf urarea de activit i economice,
13

opera iunile declarate în data de 07.02.2012 pentru perioada septembrie 2009 septembrie 2010 de noul administrator al SC X SRL nu sunt recunoscute ca fiind
desf urate în perioada de administrare septembrie 2009 - septembrie 2010, fapt
pentru care opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/15.02.2010
emis de SC X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind
efectuat .
Organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent facturii
emise de SC X SRL în luna februarie 2010 reprezint TVA nedeductibil, cu suma de X
lei se va diminua TVA de rambursat.
Situa ia în detaliu a TVA dedus aferent achizi iilor de servicii efectuate de
societate, reprezentind comision de intermediere conform contractului incheiat cu SC
X SRL, este prezentat în anexa nr. 15.
Organele de inspec ie fiscal arat c potrivit prevederilor Titlului VI, Capitolul
X, art. 126 alin. (1) lit. a) i lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare: „ (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: ..a)
opera iunile care, în sensul art. 128-130 constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ....d) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile economice
prev zute la art. 127 alin. (2);", iar la art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se men ioneaz c : „ (2) În
sensul prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile produc torilor,
comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole i
activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate
economic exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de
venituri cu caracter de continuitate."
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Cap. II, art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, prevederile Titlului VI, Cap. X, art. 145 alin. (1)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
prevederile Titlului VI, Cap. VI, art. 134^1 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Astfel, urmare celor prezentate, organele de inspec ie fiscal au stabilit
diferen a de TVA nedeductibil aferent lunii februarie 2010 la nivelul sumei de X lei.
Pentru sumele stabilite ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat major ri de întârziere, conform prevederilor art. 119, art. 120 alin. (1) i alin.
(7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Au fost calculate major ri de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân în data de
12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 3.
Pentru suma stabilit ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a calculat
penalit i de întârziere în cota de 15%, conform art. 120^1 din OG nr. 92/2003,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, deoarece diferen a de TVA de
plat stabilit în urma controlului a r mas nestins dup a 91-a zi de la scaden . Au
fost calculate penalit i de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân la data de
12.05.2014 .Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 3.
Referitor la decontul nr. X, data depunerii 26.04.2010, perioada martie 2010
Prin decontul de TVA aferent lunii martie 2010, cu suma negativ cu op iune de
rambursare, depus la DGFP Timi - AFP pentru Contribuabili Mijlocii- Serviciul
Registru Contribuabili sub nr. X în data de 26.04.2010, societatea a solicitat suma de
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X lei aferent lunii martie 2010.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat deductibil
Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna martie 2010 societatea
deduce tva în sum de X lei de pe factura nr.X/15.03.2010 i tva în sum de X lei de
pe factura nr. X/31.03.2010, facturi emise de SC X SRL, RO X, reprezentând conform
specifica iei de pe factur „comision conform contract perioada 01.02.201028.02.2010 contract intermediere nr. X/25.09.2009 ".
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor constatate în
urma primirii r spunsurilor la solicitarea de informa ii de tip SCAC/AF, a consult rii
datelor furnizate de aplica iile informatice a ANAF i DGRFP Timi oara, a a cum au
fost prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.1.a.8." rezult faptul
c opera iunile de prest ri servicii eviden iate în factura nr. X/15.03.2010 i în factura
nr. X/31.03.2010 emise de SC X SRL nu sunt confirmate, respectiv nu sunt
recunoscute ca fiind efectuate, fapt pentru care organul de inspec ie fiscal a stabilit
c TVA în sum de X lei (X lei + X lei = X lei) aferent facturilor emise de SC X SRL în
luna martie 2010 reprezint TVA nedeductibil, cu suma de X lei se va diminua TVA de
rambursat.
De asemenea, se consemneaz c , în urma celor prezentate rezult faptul c
achizi iile de servicii eviden iate în facturile emise de SC X SRL în luna martie 2010 i
înregistrate în contabilitate de SC X SRL nu sunt confirmate de c tre furnizorul care
le-a emis nefiind raportate de c tre acesta.
Din cele prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8."
rezult faptul c în perioada noiembrie 2008 - august 2010, conform reprezentantului
legal al SC X SRL, respectiv dl. X, administrator în perioada men ionat , în acea
perioad societatea nu a desf urat nici o activitate i nici nu a împuternicit o alt
persoan
s
reprezinte societatea în desf urarea de activit i economice,
opera iunile declarate în data de 07.02.2012 pentru perioada septembrie 2009 septembrie 2010 de noul administrator al SC X SRL nu sunt recunoscute ca fiind
desf urate în perioada de administrare septembrie 2009 - septembrie 2010, fapt
pentru care opera iunile de prest ri servicii eviden iate în factura nr. X/15.03.2010 i în
factura nr. X/31.03.2010, facturi emise de SC X SRL, nu sunt confirmate, respectiv nu
sunt recunoscute ca fiind efectuate.
Organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent facturilor
emise de SC X SRL în luna martie 2010 reprezint TVA nedeductibil, cu suma de X lei
se va diminua TVA de rambursat.
Situa ia în detaliu a TVA dedus aferent achizi iilor de servicii efectuate de
societate, reprezentând comision de intermediere conform contractului încheiat cu SC
X SRL, este prezentat în anexa nr. 15.
Organele de inspec ie fiscal arat c potrivit prevederilor Titlului VI, Capitolul
X, art. 126 alin. (1) lit. a) i lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare: „ (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: ..a)
opera iunile care, în sensul art. 128-130 constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ....d) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile economice
prev zute la art. 127 alin. (2) ;", iar la art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se men ioneaz c : „ (2) În
sensul prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile produc torilor,
comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole i
activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate
economic exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de
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venituri cu caracter de continuitate.''
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Capitolul II, art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul X, art. 145 alin.
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul VI, art. 134^1 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
În urma celor prezentate, organele de inspec ie fiscal au stabilit diferen a de
TVA nedeductibil aferent lunii martie 2010 la nivelul sumei de X lei.
Pentru sumele stabilite ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat major ri de întârziere, conform prevederilor art. 119, art. 120 alin. (1) i alin.
(7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Au fost calculate major ri de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân în data de
12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 4.
Pentru suma stabilit ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a calculat
penalit i de întârziere în cota de 15%, conform art. 120^1 din OG nr. 92/2003,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, deoarece diferen a de TVA de
plat stabilit în urma controlului a r mas nestins dup a 91-a zi de la scaden . Au
fost calculate penalit i de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân la data de
12.05.2014 .Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 4.
Referitor la decontul nr. X data depunerii 21.05.2010, perioada aprilie 2010
Prin decontul de TVA aferent lunii aprilie 2010, cu suma negativ cu op iune de
rambursare, depus la DGFP Timi - AFP pentru Contribuabili Mijlocii- Serviciul
Registru Contribuabili sub nr. X în data de 21.05.2010, societatea a solicitat suma de
X lei aferent lunii aprilie 2010.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat deductibil
Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna aprilie 2010 societatea
deduce tva în sum de X lei de pe factura nr. X/30.04.2010 emis de SC X SRL, RO
X, reprezentând conform specifica iei de pe factura „comision conform contract
perioada 01.04.2010-30.04.2010 contract intermediere nr. X/25.09.2009 ".
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor constatate în
urma primirii r spunsurilor la solicitarea de informa ii de tip SCAC/AF, a consult rii
datelor furnizate de aplica iile informatice a ANAF i DGRFP Timi oara, a a cum au
fost prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8." rezult faptul
c opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/30.04.2010 emis de SC
X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind efectuat , fapt
pentru care organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei, aferent
facturii emise de SC X SRL în luna aprilie 2010 reprezint TVA nedeductibil, cu suma
de X lei se va diminua TVA de rambursat.
De asemenea, se consemneaz c , în urma celor prezentate rezult faptul c
achizi iile de servicii eviden iate în factura emis de SC X SRL în luna aprilie 2010 i
înregistrat în contabilitate de SC X SRL nu este confirmat de c tre furnizorul care a
emis-o nefiind raportat de c tre acesta.
Din cele prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8."
rezult faptul c în perioada noiembrie 2008-august 2010, conform reprezentantului
legal al SC X SRL, respectiv dl. X, administrator în perioada men ionat , în acea
perioad societatea nu a desf urat nici o activitate i nici nu a împuternicit o alt
persoan
s
reprezinte societatea în desf urarea de activit i economice,
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opera iunile declarate în data de 07.02.2012 pentru perioada septembrie 2009 septembrie 2010 de noul administrator al SC X SRL nu sunt recunoscute ca fiind
desf urate în perioada de administrare septembrie 2009 - septembrie 2010, fapt
pentru care opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/30.04.2010
emis de SC X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind
efectuat .
Organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în suma de X lei aferent facturii
emise de SC X SRL în luna aprilie 2010 reprezint TVA nedeductibil, cu suma de X lei
se va diminua TVA de rambursat.
Situa ia în detaliu a TVA dedus aferent achizi iilor de servicii efectuate de
societate, reprezentând comision de intermediere conform contractului încheiat cu SC
X SRL, este prezentat în anexa nr. 15.
Organele de inspec ie fiscal arat c , potrivit prevederilor Titlului VI, Capitolul
X, art. 126 alin. (1) lit. a) i lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare: „ (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: ..a)
opera iunile care, în sensul art. 128-130 constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ....d) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile economice
prev zute la art. 127 alin. (2) ;", iar la art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se men ioneaz c : „ (2) În
sensul prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile produc torilor,
comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole i
activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate
economic exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de
venituri cu caracter de continuitate.''
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Capitolul II, art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul X, art. 145 alin.
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul VI, art. 134^1 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
În urma celor prezentate, organele de inspec ie fiscal au stabilit diferen a de
TVA nedeductibil aferent lunii aprilie 2010 la nivelul sumei de X lei.
Pentru sumele stabilite ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat major ri de întârziere, conform prevederilor art. 119, art. 120 alin. (1) i alin.
(7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Au fost calculate major ri de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân în data de
12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 5.
Pentru suma stabilit ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a calculat
penalit i de întârziere în cota de 15%, conform art. 120^1 din OG nr. 92/2003,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, deoarece diferen a de TVA de
plat stabilit în urma controlului a r mas nestins dup a 91-a zi de la scaden . Au
fost calculate penalit i de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân la data de
12.05.2014 .Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 5.
Referitor la decontul nr. X, data depunerii 24.05.2010, perioada mai 2010
Prin decontul de TVA aferent lunii mai 2010, cu suma negativ cu op iune de
rambursare, depus la DGFP Timi - AFP pentru Contribuabili Mijlocii- Serviciul
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Registru Contribuabili sub nr.X în data de 24.06.2010, societatea a solicitat suma de X
lei aferent lunii mai 2010.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat deductibil
1) Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna mai 2010 societatea
deduce tva în sum de X lei de pe factura nr. X/31.05.2010 emis de SC X SRL, RO
X, reprezentând conform specifica iei de pe factur „comision conform contract
perioada 01.05.2010-31.05.2010 contract intermediere nr. X/25.09.2009".
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , în urma primirii r spunsurilor la
solicitarea de informa ii de tip SCAC/AF, a consult rii datelor furnizate de aplica iile
informatice a ANAF i DGRFP Timi oara, a a cum au fost prezentate detaliat la
Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8." rezult faptul c opera iunea de
prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/31.05.2010 emis de SC X SRL nu este
confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind efectuat , fapt pentru care organul
de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent facturii emise de SC X
SRL în luna mai 2010 reprezint TVA nedeductibil; cu suma de X lei se va diminua
TVA de rambursat.
Se consemneaz , de asemenea c , în urma celor prezentate rezult faptul c
achizi iile de servicii eviden iate în factura emis de SC X SRL în luna mai 2010 i
înregistrat în contabilitate de SC X SRL nu este confirmat de c tre furnizorul care a
emis-o nefiind raportata de c tre acesta.
Din cele prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8."
rezult faptul c în perioada noiembrie 2008-august 2010, conform reprezentantului
legal al SC X SRL, respectiv dl. X, administrator în perioada men ionat , în acea
perioad societatea nu a desf urat nici o activitate i nici nu a împuternicit o alt
persoan
s
reprezinte societatea în desf urarea de activit i economice,
opera iunile declarate în data de 07.02.2012 pentru perioada septembrie 2009 septembrie 2010 de noul administrator al SC X SRL nu sunt recunoscute ca fiind
desf urate în perioada de administrare septembrie 2009-septembrie 2010, fapt
pentru care opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/31.05.2010
emis de SC X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind
efectuat .
Organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent facturii
emise de SC X SRL în luna mai 2010 reprezint TVA nedeductibil, cu suma de X lei
se va diminua TVA de rambursat.
Situa ia în detaliu a TVA dedus aferent achizi iilor de servicii efectuate de
societate, reprezentând comision de intermediere conform contractului încheiat cu SC
X SRL, este prezentat în anexa nr. 15.
Organele de inspec ie fiscal arat c , potrivit prevederilor Titlului VI, Capitolul
X, art. 126 alin. (1) lit. a) i lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare: „ (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: ..a)
opera iunile care, în sensul art. 128-130 constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ....d) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile economice
prev zute la art. 127 alin. (2) ;", iar la art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se men ioneaz c : „ (2) În
sensul prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile produc torilor,
comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole i
activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate
economic exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de
venituri cu caracter de continuitate.''
18

Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Capitolul II, art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul X, art. 145 alin.
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul VI, art. 134^1 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
2) Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna mai 2010 societatea a
dedus TVA în sum de X lei de pe documente care nu au calitatea de document
justificativ (beneficiar persoan juridic cu un alt CUI). Facturile înregistrate în
eviden a contabil de c tre SC X SRL i în jurnalele de cump r ri au fost emise de
SC X SRL, RO X, la rubrica client au men iunea „CUI RO X", CUI care nu apar ine SC
X SRL. Situa ia în detaliu a documentelor este prezentat în anexa nr. 10. Facturile se
afl anexate în copie xerox, semnat i tampilat „conforma cu originalul" de c tre
reprezentantul legal al SC X SRL, respectiv dl. X, administrator.
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Capitolul X, prevederile art. 146 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 155
din Legea nr. 571/2003, respectiv prevederile Tilului VI TVA, pct. 46 din HG 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Organele de inspec ie fiscal arat c , potrivit actelor normative men ionate mai
sus: art. 146 alin. (1) „ Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana
impozabil trebuie s îndeplineasca urm toarele condi ii: a) pentru taxa datorat sau
achitat , aferent bunurilor care i-au fost ori urmeaz s îi fie livrate sau serviciilor
care i-au fost ori urmeaz s îi fie prestate în beneficiul s u de c tre o persoana
impozabil , s de in o factur emis în conformitate cu prevederile art. 155; "
respectiv potrivit pct. 46 din HG 44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, „ (1)
Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al
documentelor prev zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau alte documente care
sa con in cel pu in informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu
excep ia facturilor simplificate prev zute la pct. 78. În cazul pierderii, sustragerii sau
distrugerii exemplarului original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita
furnizorului/prestatorului emiterea unui duplicat al facturii pe care se va men iona c
înlocuie te factura ini ial ."
Cump r torul, respectiv persoana impozabil care prime te factura i accept
înregistrarea ei în eviden a contabil ca document justificativ pentru opera iunile
taxabile pe care le efectueaz este r spunz tor de primirea i înregistrarea în
contabilitate a unor documente întocmite necorespunzator, care nu sunt în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cunoa terea, aplicarea i respectarea
actelor normative fiind obligatorie în egal m sur atât pentru furnizor cât i pentru
beneficiar.
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c au avut în vedere prevederile
art. 6 alin. (1) si (2) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, care prevede: „ (1) Orice opera iune economico-financiar
efectuat se consemneaz în momentul efectu rii ei într-un document care st la baza
înregistr rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate
angajeaz r spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat i aprobat, precum i a
celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup caz.”
De asemenea, se consemneaz c , organul de inspec ie fiscal a avut în
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vedere i prevederile Deciziei V din 15 ianuarie 2007 a ICCJ cu privire la aplicarea
dispozi iilor Titlului II, Capitolul II, art. 21 alin. (4), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale Titlului VI, Capitolul X, art.
146 alin. (1) respectiv art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu
modific rile i complet rile ulterioare, precum i prevederile art. 6 alin. (2) din Legea
contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare:
„Taxa pe valoare ad ugat nu poate fi dedus
i nici nu se poate diminua baza
impozabil la stabilirea impozitului pe profit în situa ia în care documentele justificative
prezentate nu con in sau nu furnizeaz informa iile prev zute de dispozi iile legale în
vigoare la data efectu rii opera iunii pentru care se solicita deducerea TVA. "
Astfel, pentru suma de X lei înregistrat în eviden a contabil , organele de
inspec ie fiscal au stabilit c SC X SRL nu are dreptul de deducere a TVA.
Urmare a celor prezentate anterior, organele de inspec ie fiscal au stabilit
diferen a de TVA nedeductibil aferent lunii mai 2010 la nivelul sumei de X lei (X lei +
X lei = X lei).
Pentru sumele stabilite ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat major ri de întârziere, conform prevederilor art. 119, art. 120 alin. (1) i alin.
(7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Au fost calculate major ri de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân în data de
12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 6.
Pentru suma stabilit ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a calculat
penalit i de întârziere în cota de 15%, conform art. 120^1 din OG nr. 92/2003,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, deoarece diferen a de TVA de
plat stabilit în urma controlului a r mas nestins dup a 91-a zi de la scaden . Au
fost calculate penalit i de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân la data de
12.05.2014 .Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 6.
Referitor la decontul nr. X, data depunerii 26.07.2010, perioada iunie 2010
Prin decontul de TVA aferent lunii iunie 2010, cu suma negativ cu op iune de
rambursare, depus la DGFP Timi - AFP pentru Contribuabili Mijlocii- Serviciul
Registru Contribuabili sub nr 9692 în data de 26.07.2010, societatea a solicitat suma
de X lei aferent lunii iunie 2010.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat deductibil
1) Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna iunie 2010 societatea
deduce tva în sum de X lei de pe factura nr. X/30.06.2010 emis de SC X SRL, RO
X, reprezentând conform specifica iei de pe factur „comision conform contract
perioada 01.06.2010-30.06.2010 contract intermediere nr. X/25.09.2009 ".
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor constatate în
urma primirii r spunsurilor la solicitarea de informa ii de tip SCAC/AF, a consult rii
datelor furnizate de aplica iile informatice a ANAF si DGRFP Timi oara, a a cum au
fost prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8." rezult faptul
c opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/30.06.2010 emis de SC
X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind efectuat , fapt
pentru care organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent
facturii emise de SC X SRL în luna iunie 2010 reprezint TVA nedeductibil, cu suma
de X lei se va diminua TVA de rambursat.
Se consemneaz de asemenea c , în urma celor prezentate rezult faptul c
achizi iile de servicii eviden iate în factura emis de SC X SRL în luna iunie 2010 i
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înregistrat în contabilitate de SC X SRL nu este confirmat de c tre furnizorul care a
emis-o nefiind raportat de c tre acesta.
Din cele prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8."
rezult faptul c în perioada noiembrie 2008-august 2010, conform reprezentantului
legal al SC X SRL, respectiv dl. X, administrator în perioada men ionat , în acea
perioada societatea nu a desf urat nici o activitate i nici nu a împuternicit o alt
persoan
s
reprezinte societatea în desf urarea de activit i economice,
opera iunile declarate în data de 07.02.2012 pentru perioada septembrie 2009 septembrie 2010 de noul administrator al SC X SRL nu sunt recunoscute ca fiind
desf urate în perioada de administrare septembrie 2009-septembrie 2010, fapt
pentru care opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/30.06.2010
emis de SC X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind
efectuat .
Organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent facturii
emise de SC X SRL în luna iunie 2010 reprezint TVA nedeductibil; cu suma de X lei
se va diminua TVA de rambursat.
Situa ia în detaliu a TVA dedus aferent achizi iilor de servicii efectuate de
societate, reprezentând comision de intermediere conform contractului încheiat cu SC
X SRL, este prezentat în anexa nr. 15.
Organele de inspec ie fiscal arat c , potrivit prevederilor Titlului VI, Capitolul
X, art. 126 alin. (1) lit. a) i lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare: „ (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: ..a)
opera iunile care, în sensul art. 128-130 constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ....d) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile economice
prev zute la art. 127 alin. (2) ;", iar la art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se men ioneaz c : „ (2) În
sensul prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile produc torilor,
comercian ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole i
activit ile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate
economic exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de
venituri cu caracter de continuitate.''
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Capitolul II, art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul X, art. 145 alin.
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul VI, art. 134^1 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
2) Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna iunie 2010 societatea a
dedus TVA în sum de X lei de pe documente care nu au calitatea de document
justificativ (beneficiar persoan juridic cu un alt CUI). Facturile înregistrate în
eviden a contabil de c tre SC X SRL i în jurnalele de cump r ri au fost emise de
SC X SRL, RO X, la rubrica client au men iunea „CUI RO X", CUI care nu apar ine SC
X SRL.
Situa ia în detaliu a documentelor este prezentat în anexa nr. 10. Facturile se
afl anexate în copie xerox , semnat i tampilat „conforma cu originalul" de c tre
reprezentantul legal al SC X SRL, respectiv dl. X, administrator.
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Capitolul X, prevederile art. 146 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
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Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 155
din Legea nr. 571/2003, respectiv prevederile Tilului VI TVA, pct. 46 din HG 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific rile si complet rile ulterioare.
Organele de inspec ie fiscal arat c , potrivit actelor normative men ionate
mai sus: art. 146, alin. (1) „ Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana
impozabil trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) pentru taxa datorat sau
achitat , aferent bunurilor care i-au fost ori urmeaz sa îi fie livrate sau serviciilor
care i-au fost ori urmeaz s îi fie prestate în beneficiul s u de c tre o persoana
impozabil , s de in o factur emis în conformitate cu prevederile art. 155; "
respectiv potrivit pct. 46 din HG 44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, „ (1)
Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al
documentelor prev zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau alte documente care
s con in cel pu in informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu
excep ia facturilor simplificate prev zute la pct. 78. În cazul pierderii, sustragerii sau
distrugerii exemplarului original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita
furnizorului/prestatorului emiterea unui duplicat al facturii pe care se va men iona c
înlocuie te factura ini ial ."
Cump r torul, respectiv persoana impozabil care prime te factura i accept
înregistrarea ei în eviden a contabil ca document justificativ pentru opera iunile
taxabile pe care le efectueaz este r spunz tor de primirea i înregistrarea în
contabilitate a unor documente întocmite necorespunzator, care nu sunt în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cunoa terea, aplicarea i respectarea
actelor normative fiind obligatorie în egal m sur atât pentru furnizor cât i pentru
beneficiar.
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c au avut în vedere prevederile
art. 6 alin. (1) i alin. (2) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, care prevede: „ (1) Orice opera iune economicofinanciar efectuat se consemneaz în momentul efectu rii ei într-un document care
st la baza înregistr rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document
justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate
angajeaz r spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat i aprobat, precum i a
celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup caz.”
De asemenea, se consemneaz c , organul de inspec ie fiscal a avut în
vedere i prevederile Deciziei V din 15 ianuarie 2007 a ICCJ cu privire la aplicarea
dispozi iilor Titlului II, Capitolul II, art. 21 alin. (4), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale Titlului VI, Capitolul X, art.
146 alin. (1) respectiv art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu
modific rile i complet rile ulterioare, precum i prevederile art. 6 alin. (2) din Legea
contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare: „Taxa
pe valoare ad ugat nu poate fi dedus i nici nu se poate diminua baza impozabil la
stabilirea impozitului pe profit în situa ia în care documentele justificative prezentate
nu con in sau nu furnizeaz informa iile prev zute de dispozi iile legale în vigoare la
data efectu rii opera iunii pentru care se solicita deducerea TVA. "
Astfel, pentru suma de X lei înregistrat în eviden a contabil , organele de
inspec ie fiscal au stabilit c SC X SRL nu are drept de deducere a TVA.
Urmare a celor prezentate anterior, organele de inspec ie fiscal au stabilit
diferen a de TVA nedeductibil aferent lunii iunie 2010 la nivelul sumei de X lei (X lei
+ X lei = X lei).
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Pentru sumele stabilite ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat major ri de întârziere, conform prevederilor art. 119, art. 120 alin. (1) i alin.
(7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Au fost calculate major ri de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân în data de
12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 7.
Pentru suma stabilit ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat penalit i de întârziere în cota de 15%, conform art. 120^1 din OG nr.
92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, deoarece diferen a de
TVA de plata stabilit în urma controlului a r mas nestins dup a 91-a zi de la
scaden . Au fost calculate penalit i de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân la
data de 12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 7.
Referitor la decontul nr. X, data depunerii 24.08.2010, perioada iulie 2010
Prin decontul de TVA aferent lunii iulie 2010, cu suma negativ cu op iune de
rambursare, depus la DGFP Timi - AFP pentru Contribuabili Mijlocii- Serviciul
Registru Contribuabili sub nr. X în data de 24.08.2010, societatea a solicitat suma de
X lei aferent lunii iulie 2010.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat deductibil
Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna iulie 2010 societatea
deduce tva în sum de X lei de pe factura nr. X/30.07.2010 emis de SC X SRL, RO
X, reprezentând conform specifica iei de pe factur „comision conform contract
perioada 01.07.2010-31.07.2010 contract intermediere nr. X/25.09.2009 ".
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor constatate în
urma primirii r spunsurilor la solicitarea de informa ii de tip SCAC/AF, a consult rii
datelor furnizate de aplica iile informatice a ANAF si DGRFP Timi oara, a a cum au
fost prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8." rezult faptul
c opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/30.07.2010 emis de SC
X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind efectuat , fapt
pentru care organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent
facturii emise de SC X SRL în luna iulie 2010 reprezint TVA nedeductibil, cu suma de
X lei se va diminua TVA de rambursat.
Se consemneaz de asemenea c , în urma celor prezentate rezult faptul c
achizi iile de servicii eviden iate în factura emis de SC X SRL în luna iulie 2010 i
înregistrat în contabilitate de SC X SRL nu este confirmat de c tre furnizorul care a
emis-o nefiind raportat de c tre acesta.
Din cele prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.I.a.8."
rezult faptul c în perioada noiembrie 2008 - august 2010, conform reprezentantului
legal al SC X SRL, respectiv dl. X, administrator în perioada men ionat , în acea
perioad societatea nu a desf urat nici o activitate i nici nu a împuternicit o alt
persoan
s
reprezinte societatea în desf urarea de activit i economice,
opera iunile declarate în data de 07.02.2012 pentru perioada septembrie 2009 septembrie 2010 de noul administrator al SC X SRL nu sunt recunoscute ca fiind
desf urate în perioada de administrare septembrie 2009 - septembrie 2010, fapt
pentru care opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/30.07.2010
emis de SC X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind
efectuat .
Organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent facturii
emise de SC X SRL în luna iulie 2010 reprezint TVA nedeductibil; cu suma de X lei
se va diminua TVA de rambursat.
Situa ia în detaliu a TVA dedus aferent achizi iilor de servicii efectuate de
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societate, reprezentând comision de intermediere conform contractului încheiat cu SC
X SRL, este prezentat în anexa nr. 15.
Organele de inspec ie fiscal arat c , potrivit prevederilor Titlului VI, Capitolul
X, art. 126 alin. (1) lit. a) i lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare: „ (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: ..a)
opera iunile care, în sensul art. 128-130 constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ....d) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile economice
prev zute la art. 127 alin. (2) ;", iar la art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se men ioneaz : „ (2) În sensul
prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile produc torilor, comercian ilor
sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole i activit ile
profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economic
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de venituri cu
caracter de continuitate.''
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Capitolul II, art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul X, art. 145 alin.
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul VI, art. 134^1 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Urmare a celor prezentate, organele de inspec ie fiscal au stabilit diferen a de
TVA nedeductibil aferent lunii iulie 2010 la nivelul sumei de X lei.
Pentru sumele stabilite ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat major ri de întârziere, conform prevederilor art. 119, art. 120 alin. (1) i alin.
(7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Au fost calculate major ri de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân în data de
12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 8.
Pentru suma stabilit ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat penalit i de întârziere în cota de 15%, conform art. 120^1 din OG nr.
92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, deoarece diferen a de
TVA de plat stabilit în urma controlului a r mas nestins dup a 91-a zi de la
scaden . Au fost calculate penalit i de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân la
data de 12.05.2014 .Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 8.
Referitor la decontul nr. X, data depunerii 24.09.2010, perioada august 2010
Prin decontul de TVA aferent lunii august 2010, cu suma negativ cu op iune
de rambursare, depus la DGFP Timi - AFP pentru Contribuabili Mijlocii- Serviciul
Registru Contribuabili sub nr. X în data de 24.09.2010, societatea a solicitat suma de
X lei aferenta lunii august 2010.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat deductibil
Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna august 2010 societatea
deduce tva în sum de X lei de pe factura nr. X/31.08.2010 emis de SC X SRL, RO
X, reprezentând conform specifica iei de pe factur „comision conform contract
perioada 01.08.2010-31.08.2010 contract intermediere nr. X/25.09.2009".
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor constatate în
urma primirii r spunsurilor la solicitarea de informa ii de tip SCAC/AF, a consult rii
datelor furnizate de aplica iile informatice a ANAF i DGRFP Timi oara, a a cum au
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fost prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.1.a.8." rezult faptul
c opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/31.08.2010 emis de SC
X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind efectuat , fapt
pentru care organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent
facturii emise de SC X SRL în luna august 2010 reprezint TVA nedeductibil; cu suma
de X lei se va diminua TVA de rambursat.
Se consemneaz de asemenea c , în urma celor prezentate rezult faptul c
achizi iile de servicii eviden iate în factura emis de SC X SRL în luna august 2010 i
înregistrat în contabilitate de SC X SRL nu este confirmat de c tre furnizorul care a
emis-o nefiind raportat de c tre acesta.
Din cele prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.1.a.8."
rezult faptul c în perioada noiembrie 2008 - august 2010, conform reprezentantului
legal al SC X SRL, respectiv dl. X, administrator în perioada men ionat , în acea
perioad societatea nu a desf urat nici o activitate i nici nu a împuternicit o alt
persoan
s
reprezinte societatea în desf urarea de activit i economice,
opera iunile declarate în data de 07.02.2012 pentru perioada septembrie 2009 septembrie 2010 de noul administrator al SC X SRL nu sunt recunoscute ca fiind
desf urate în perioada de administrare septembrie 2009 - septembrie 2010, fapt
pentru care opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/31.08.2010
emis de SC X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind
efectuat . Organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent
facturii emise de SC X SRL în luna august 2010 reprezint TVA nedeductibil; cu suma
de X lei se va diminua TVA de rambursat.
Situa ia în detaliu a TVA dedus aferent achizi iilor de servicii efectuate de
societate, reprezentând comision de intermediere conform contractului incheiat cu SC
X SRL, este prezentat în anexa nr. 15.
Organele de inspec ie fiscal arat c , potrivit prevederilor Titlului VI, Capitolul
X, art. 126 alin. (1) lit. a) i lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare: „ (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: ..a)
opera iunile care, în sensul art. 128-130 constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ....d) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile economice
prev zute la art. 127 alin. (2) ;", iar la art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se men ioneaz : „ (2) În sensul
prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile produc torilor, comercian ilor
sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole i activit ile
profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economic
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de venituri cu
caracter de continuitate.''
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Capitolul II, art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul X, art. 145 alin.
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul VI, art. 134^1 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Urmare a celor prezentate, organele de inspec ie fiscal au stabilit diferen a de
TVA nedeductibila aferenta lunii august 2010 la nivelul sumei de X lei.
Pentru sumele stabilite ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat major ri de întârziere, conform prevederilor art. 119, art. 120 alin. (1) i alin.
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(7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Au fost calculate major ri de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân în data de
12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 9.
Pentru suma stabilit ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat penalit i de întârziere în cota de 15%, conform art. 120^1 din OG nr.
92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, deoarece diferen a de
TVA de plat stabilit în urma controlului a r mas nestins dup a 91-a zi de la
scaden . Au fost calculate penalit i de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân la
data de 12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 9.
Referitor la decontul nr.X, data depunerii 25.10.2010, perioada septembrie 2010
Prin decontul de TVA aferent lunii septembrie 2010, cu suma negativ cu
op iune de rambursare, depus la DGFP Timi - AFP pentru Contribuabili MijlociiServiciul Registru Contribuabili sub nr.X în data de 25.10.2010, societatea a solicitat
suma de X lei aferent lunii septembrie 2010.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat deductibil
Organele de inspec ie fiscal au constatat c în luna septembrie 2010
societatea deduce tva în sum de X lei de pe factura nr. X/30.09.2010 emis de SC X
SRL, RO X, reprezentând conform specifica iei de pe factur „comision conform
contract perioada 01.09.2010-30.09.2010 contract intermediere nr. X/25.09.2009 ".
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor constatate în
urma primirii r spunsurilor la solicitarea de informa ii de tip SCAC/AF, a consult rii
datelor furnizate de aplica iile informatice a ANAF si DGRFP Timi oara, a a cum au
fost prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.1.a.8." rezult faptul
c opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/30..09.2010 emis de
SC X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind efectuat , fapt
pentru care organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent
facturii emise de SC X SRL în luna septembrie 2010 reprezint TVA nedeductibil; cu
suma de X lei se va diminua TVA de rambursat.
Se consemneaz de asemenea c , în urma celor prezentate rezult faptul c
achizi iile de servicii eviden iate în factura emis de SC X SRL în luna septembrie
2010 i înregistrat în contabilitate de SC X SRL nu este confirmat de c tre furnizorul
care a emis-o nefiind raportat de c tre acesta.
Din cele prezentate detaliat la Capitolul III „Constat ri fiscale punctul 3.1.a.8."
rezult faptul c în perioada noiembrie 2008-august 2010, conform reprezentantului
legal al SC X SRL, respectiv dl. X, administrator în perioada men ionat , în acea
perioad societatea nu a desf urat nici o activitate i nici nu a împuternicit o alt
persoan
s
reprezinte societatea în desf urarea de activit i economice,
opera iunile declarate în data de 07.02.2012 pentru perioada septembrie 2009 septembrie 2010 de noul administrator al SC X SRL nu sunt recunoscute ca fiind
desf urate în perioada de administrare septembrie 2009-septembrie 2010, fapt
pentru care opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr. X/30.09.2010
emis de SC X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut ca fiind
efectuat .
Organul de inspec ie fiscal a stabilit c TVA în sum de X lei aferent facturii
emise de SC X SRL în luna septembrie 2010 reprezint TVA nedeductibil, cu suma de
X lei se va diminua TVA de rambursat.
Situa ia în detaliu a TVA dedus aferent achizi iilor de servicii efectuate de
societate, reprezentând comision de intermediere conform contractului încheiat cu SC
X SRL, este prezentat în anexa nr. 15.
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Organele de inspec ie fiscal arat c , potrivit prevederilor Titlului VI, Capitolul
X, art. 126 alin. (1) lit. a) i lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare: „ (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni
impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: ..a)
opera iunile care, în sensul art. 128-130 constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ....d) livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile economice
prev zute la art. 127 alin. (2) ;", iar la art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se men ioneaz : „ (2) În sensul
prezentului titlu, activit ile economice cuprind activit ile produc torilor, comercian ilor
sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit ile extractive, agricole i activit ile
profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economic
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob inerii de venituri cu
caracter de continuitate.''
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Capitolul II, art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul X, art. 145 alin.
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prevederile Titlului VI, Capitolul VI, art. 134^1 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Urmare a celor prezentate, organele de inspec ie fiscala au stabilit diferen a de
TVA nedeductibil aferent lunii septembrie 2010 la nivelul sumei de X lei.
Pentru sumele stabilite ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat major ri de întârziere, conform prevederilor art. 119, art. 120 alin. (1) i alin.
(7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Au fost calculate major ri de întârziere la nivelul sumei de X lei ( X lei + X lei =
X lei), pân în data de 12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 10.
Referitor la major rile în sum de X lei calculate pentru perioada 25.10.201025.11.2010 ( X lei x 0,04 % x X zile = X lei), organele de inspec ie fiscal men ioneaz
c acestea sunt aferente diferen ei de TVA în sum de X lei, solicitat în plus de
societate prin decontul depus pentru luna septembrie 2010, diferen primit în plus
conform deciziei de restituire nr. X/10.11.2010, i au fost calculate pentru o lun
deoarece în luna octombrie 2010 în decontul de TVA depus electronic societatea
înregistreaz diferen a de X lei la rândul 28 „regulariz ri tva dedus " cu semnul minus.
Pentru suma stabilit ca TVA nedeductibil, organul de inspec ie fiscal a
calculat penalit i de întârziere în cota de 15%, conform art. 120^1 din OG nr.
92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, deoarece diferen a de
TVA de plata stabilit în urma controlului a r mas nestins dup a 91-a zi de la
scaden . Au fost calculate penalit i de întârziere la nivelul sumei de X lei, pân la
data de 12.05.2014. Situa ia în detaliu se prezint în anexa 18 pag. 10.
III. Luând în considerare constat rile organelor de inspec ie fiscal , sus inerile
contestatoarei, reglement rile legale în vigoare pentru perioada analizat
i
documentele existente la dosarul cauzei, se re in urm toarele:
Potrivit Raportului de inspec ie fiscal nr.X/24.06.2014, organele de inspec ie
fiscal au efectuat la SC X SRL inspec ia fiscal par ial privind taxa pe valoarea
ad ugat , având drept obiectiv rambursarea TVA cu control ulterior, ca urmare a
depunerii urm toarelor deconturi cu sume negative de TVA cu op iune de rambursare:
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DNOR (Nr/Data)
- X - 25/01/2010
- X - 25/02/2010
- X - 24.03.2010
- X - 26.04.2010
- X - 21.05.2010
- X - 24.06.2010
- X - 26.07.2010
- X - 24.08.2010
- X - 24.09.2010
- X - 25.10.2010
- PDF – X - 23.11.2010

Perioada verificat
01.08.2008/31.12.2009
01.01.2010/31.01.2010
01.02.2010/28.02.2010
01.03.2010/31.03.2010
01.04.2010/30.04.2010
01.05.2010/31.05.2010
01.06.2010/30.06.2010
01.07.2010/31.07.2010
01.08.2010/31.08.2010
01.09.2010/30.09.2010
01.10.2010/31.10.2010

Suma solicitat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice nr.X/24.06.2014, emis în baza
constat rilor din Raportul de inspec ie fiscal nr. X/24.06.2014, organele de inspec ie
fiscal au stabilit în sarcina contestatoarei suma total de X lei reprezentând:
- X lei - taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar de plat ,
- X lei - dobânzi/major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat stabilit suplimentar de plat ,
- X lei - penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat
stabilit suplimentar de plat .
Prin contesta ia formulat , societatea contest par ial Decizia de impunere
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru
persoane juridice nr. X/24.06.2014, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.
X/24.06.2014, pentru suma de X lei reprezentând:
- X lei - taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar de plat ,
- X lei - dobânzi/major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat stabilit suplimentar de plat ,
- X lei - penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat
stabilit suplimentar de plat .
Se re ine c , prin contesta ie, societatea aduce critici referitoare la:
- diferen e stabilite de organele de inspec ie fiscal , în rela ia cu furnizorul SC
X SRL,
- diferen e stabilite de organele de inspec ie fiscal , în rela ia cu clientul X,
- diferen e stabilite de organele de inspec ie fiscal , în rela ia cu furnizorul SC X
SRL.
1.1 Referitor la suma total de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad ugat
stabilit suplimentar de plat , în rela ia cu furnizorul SC X SRL,
cauza supus solu ion rii este dac contestatoarea are dreptul de
deducere pentru taxa pe valoarea ad ugat aferent achizi iei de servicii de
comision de intermediere, în condi iile în care organele de inspec ie fiscal au
constatat c nu se confirm ca fiind efectuate aceste servicii, iar în sus inerea
cauzei nu aduce argumente, respectiv documente care s modifice constat rile
organelor de inspec ie fiscal .
În fapt, organele de inspec ie fiscal au constatat c în perioada decembrie
2009 – septembrie 2010, societatea deduce taxa pe valoarea ad ugat în sum
total de X lei eviden iat în facturile emise de SC X SRL, RO X, reprezentând
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„comision conform contract”, în baza contractului de intermediere nr. X/25.09.2009,
astfel:
- în luna decembrie 2009, societatea deduce tva în sum de X lei înscris în
factura nr. X/31.12.2009,
- în luna februarie 2010, societatea deduce tva în sum de X lei înscris în
factura nr. X/15.02.2010,
- în luna martie 2010 societatea deduce tva în sum de X lei înscris în factura
nr. X/15.03.2010 i tva în sum de X lei înscris în factura nr. X/31.03.2010,
- în luna aprilie 2010 societatea deduce tva în sum de X lei înscris în factura
nr. X/30.04.2010,
- în luna mai 2010 societatea deduce tva în sum de X lei înscris în factura nr.
X/31.05.2010,
- în luna iunie 2010 societatea deduce tva în sum de X lei înscris în factura
nr. X/30.06.2010,
- în luna iulie 2010 societatea deduce tva în sum de X lei înscris în factura
nr. X/30.07.2010,
- în luna august 2010 societatea deduce tva în sum de X lei înscris în
factura nr. X/31.08.2010,
- în luna septembrie 2010 societatea deduce tva în sum de X lei înscris în
factura nr. X/30.09.2010.
În timpul controlului a fost prezentat Contractul de intermediere nr.
X/25.09.2009 încheiat între SC X SRL în calitate de beneficiar i SC X SRL
reprezentat de dl. X, în calitate de intermediar, potrivit c ruia, obiectul contractului îl
constituie intermedierea vânz rii la export de c tre intermediar a produselor
farmaceutice comercializate de beneficiar, intermediarul obligându-se la încheierea de
contracte în numele i pe seama beneficiarului.
Pentru presta iile efectuate, beneficiarul va plati intermediarului un comision de
X% (perioada 25.09.2009-31.12.2009), respectiv X% (perioada 01.01.201030.04.2010) din valoarea profitului brut ob inut în urma desf ur rii activit ii de export
a beneficiarului. Contractul de intermediere a fost anexat la raportul de inspec ie
fiscal în copie xerox, semnat
i tampilat „conform cu originalul" i „f r alte
modific ri i complet ri ulterioare" de c tre dl. X în calitate de reprezentant legal al SC
X SRL, ca r spuns la solicitarea organului de control din data de 02.04.2014.
A a cum este consemnat în Raportul de inspec ie fiscal nr.X/24.06.2014,
pentru justificarea prest rilor de servicii efectuate de SC X SRL, facturate în factura
nr.X/31.12.2009, au fost prezentate contractul de intermediere, raport de activitate
lunar întocmit de SC X SRL, decont de venituri si cheltuieli aferente activit ii de
livrare intracomunitar întocmit de SC X SRL. În rapoartele de activitate lunare
prezentate la factura de prest ri servicii se specific activit ile desf urate, num rul
de ore alocate pentru activit ile men ionate, tariful per ora pentru fiecare activitate, iar
ca exemple de activit i desf urate conform raportului sunt contractare clien i, studiu
pia a transporturilor, preg tire produse pentru livrare extern , facturare c tre clien ii
externi, livrare produse, urm rire transport i desc rcare la clientul extern, pl i
furnizori interni.
De asemenea, potrivit consemn rilor din Raportul de inspec ie fiscal
nr.X/24.06.2014, reiese c în cadrul tranzac iilor de livr ri intracomunitare desf urate
de c tre SC X SRL în perioada septembrie 2009 - octombrie 2010 nu s-a putut verifica
realitatea opera iunilor desf urate, deoarece nu s-a putut verifica faptul c
medicamentele p r sesc teritoriul na ional, fapt pentru care organele de inspec ie
fiscal au procedat la întocmirea Notei fundamentare solicitare de informa ii de tip
SCAC/AF înregistrat la DGFP Timi -SAF - AIF sub nr. X/21.11.2011.
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Din r spunsurile primite de la operatorii intracomunitari beneficiari ai livr rilor
intracomunitare efectuate de SC X SRL, (r spunsuri care sunt prezentate detaliat la
Capitolul V „Alte constat ri"), s-a constatat faptul c ace tia nu recunosc calitatea de
intermediar a SC X SRL în derularea opera iunilor de achizi ii intracomunitare
efectuate de la SC X SRL din România.
Operatorii intracomunitari declar c au fost contacta i de c tre SC X SRL, nu
au auzit de o companie numit X SRL, nici nu au fost contacta i vreodat de c tre o
astfel de societate."
Conform datelor furnizate de aplica ia informatic „Declara ii 394 aferent
tranzac iilor declarate de contribuabili, date declarate din toate tranzac iile însumate
dup CUI, cod partener, tip opera iune, an i perioad de raportare", informa ii
actualizate la data de 13.01.2014, organele de inspec ie fiscal au constatat c SC X
SRL, RO X, nu declar opera iuni de livrare efectuate c tre SC X SRL în perioada
semestrul II 2009 - semestrul II 2010.
Conform datelor furnizate de aplica ia informatic „Dosar fiscal " s-a constatat
c SC X SRL nu a depus Declara ia informativ privind livr rile/prest rile i achizi iile
efectuate pe teritoriul na ional - cod 394 - pentru perioada semestrul II 2009 - i pân
la data încheierii inspec iei fiscale.
Din analiza informa iilor furnizate de aplica ia „Dosar fiscal” s-a constatat c SC
X SRL a depus toate declara iile „Decont de taxa pe valoare ad ugat - cod 300"
aferente perioadei septembrie 2009 - februarie 2011 în data de 07.02.2012.
De asemenea, din analiza informa iilor furnizate de aplica ia „Dosar fiscal" i
analiza informa iilor furnizate de aplica ia informatic „Apel" s-a constatat c în
perioada de la înfiin are i pân la data inspec iei fiscale SC X SRL nu a depus
„Declara ii privind obliga ia de plat a contribu iilor sociale, impozitul pe venit"- cod 112
- i nici nu a declarat în vectorul fiscal c ar avea obliga ia depunerii acestei declara ii,
fapt pentru care se poate trage concluzia c societatea nu a avut salaria i.
Din consultarea datelor existente pe site-ul ANAF i a informa iilor existente în
baza de date DGRFP Timi oara (fiscnet) s-a constatat c SC X SRL nu a depus
bilan ul contabil pe anul 2010; ultimul bilan contabil depus de societate se refer la
anul 2009, obiectul principal de activitate declarat fiind comer cu ridicata
nespecializat.
Astfel, organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor
constatate în urma primirii r spunsurilor la solicitarea de informa ii de tip SCAC/AF, a
consult rii datelor furnizate de aplica iile informatice a ANAF si DGRFP Timi oara,
rezult faptul c opera iunea de prest ri servicii eviden iat în factura nr.
X/31.12.2009,
factura nr. X/15.02.2010, factura nr. X/15.03.2010, factura nr.
X/31.03.2010, factura nr. X/30.04.2010, factura nr. X/31.05.2010, factura nr.
X/30.06.2010, factura nr. X/30.07.2010, factura nr. X/31.08.2010 i factura nr.
X/30.09.2010 emise de SC X SRL nu este confirmat , respectiv nu este recunoscut
ca fiind efectuat , fapt pentru care organele de inspec ie fiscal au stabilit c TVA în
sum total de X lei aferent facturilor emise de SC X SRL reprezint TVA nedeductibil,
cu suma de X lei se va diminua TVA de rambursat.
Totodat , organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor
prezentate rezult faptul c achizi iile de servicii eviden iate în facturile emise de SC X
SRL în luna decembrie 2009, respectiv lunile februarie- septembrie 2010 i
înregistrate în contabilitate de SC X SRL, nu sunt confirmate de c tre furnizorul care
le- a emis nefiind raportate de c tre acesta.
În sus inerea concluziilor prezentate mai sus, organele de inspec ie fiscal
precizeaz c sunt i r spunsurile formulate de dl. X, în calitate de administrator a SC
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X SRL în perioada octombrie 2008 - august 2010, în Nota explicativ din data de
17.06.2013, not redactat la solicitarea Grupului de lucru privind reevaluarea
r spunderii personale din cadrul Ministerului Finan elor Publice-A.N.A.FD.G.F.P.Timi .
Conform datelor furnizate de aplica ia informatic „Agen i economici", aplica ie
completat cu date puse la dispozi ie de c tre Registrul Comer ului X, s-a constatat c
SC X SRL a fost înfiin at în data de 03.11.2008 fiind înregistrat în Registrul
Comer ului sub nr. X. Asocia ii societ ii sunt dl. X, cet ean roman, i SC X SRL, RO
X, persoan juridic român . Administratorul societ ii conform actului constitutiv este
dl. X, cet ean roman. Obiectul principal de activitate este Comer cu ridicata
nespecializat - cod CAEN 4690.
Conform datelor furnizate de aplica ia informatica „Agen i economici", aplica ie
completat cu date puse la dispozi ie de c tre Registrul Comer ului X, aplica ie
actualizat la data de 30.08.2010, s-a constatat faptul c SC X SRL are urm torii
asocia i: dl. X, cet ean roman, i SC X SRL, RO X, persoan juridic român .
Administratorul societ ii este dl. X, cet ean român.
Potrivit r spunsurilor formulate de dl. X, în calitate de administrator în perioada
03.11.2008 - 30.08.2010 al SC X SRL, la Nota explicativ din data de 17.06.2013, sau constatat urm toarele (citat din nota explicativ ):
„ 1. întrebare: Care a fost scopul înfiin rii SC X SRL?
1 .R spuns: Scopul stabilit i prezentat mie de X, la începutul anului 2008, a fost
deservirea grupului de firme, de inut de familia X (el, fratele lui i so ia lui), prin
activit i de tip rire, la început prin intemediul unor servicii desf urate de alte
tipografii, iar ulterior prin deschiderea, utilarea i produc ia într-o tipografie
administrat de SC X SRL. Asocierea cu persoana mea îi era necesar , deoarece
eram specializat legal prin recunoa tere oficial
i practic prin experien a de
performan în „tehnici poligrafice". Dup 6 luni de la deschiderea firmei am început s
am suspiciuni legate de valabilitatea scopului i al proiectului ini ial care nu se
concretiza. Concluzia mea a fost c proiectul a fost abandonat de ini iator.
2. întrebare: De ce a i acceptat calitatea de admnistrator având în acela i timp i
calitatea de asociat?
2.R spuns: Calitatea de asociat am acceptat-o ca presupus recompens pentru
implicarea în proiect, iar pentru calitatea de administrator am fost convins de X, s o
accept din ra iuni practice (eu urmând s administrez efectiv activitatea tipografiei
proiectate, din momentul începerii demar rii proiectului, fapt ce nu a mai avut loc).
4. întrebare: Avea i cuno tiint c , calitatea de administrator presupunea i
reprezentarea legal a SC X SRL?
4.R spuns: În prezent am cuno tiint c aceast calitate, de administrator, presupune
i reprezentarea legal , dar aceast reprezentare era inutil pentru simplul motiv c
SC X SRL nu a desf urat activitatea economic preconizat .
5. întrebare: De ce nu v-a i însu it i exercitat atribu iile de reprezentant legal al SC X
SRL (semnare i depunere declara ii fiscale, pl i obliga ii fiscale, verificare a situa iilor
financiare anuale,etc.)
5.R spuns: Nu mi-am exercitat i însu it atribu iile de reprezentant legal din cauz c
societatea nu a desf urat activitate efectiv pe perioada în care am de inut func ia de
administrator.
7.întrebare: Pe perioada în care a i de inut calitatea de administrator cine a ini iat
opera iuni comerciale în sensul încheierii contractelor, semn rii documentelor
emise/primite în numele SC X SRL, etc?
7.R spuns: Nu am cuno tiint , ci doar b nuiesc c Dl. X, din proprie ini iativ f r un
mandat scris cum prevede actul constitutiv la Cap IV, a ini iat în numele SC X SRL,
31

opera iuni comerciale de care, nu am nici o cuno tiint .
8.întrebare: Cum explica i starea dvs. de pasivitate având în vedere atribu iiile legale
ce v reveneau în calitate de administrator?
8. R spuns: Dup spusele Dl. X reconfirmate telefonic în martie 2013, i dup
cuno tin a mea, personal neefectuând nicio activitate, firma nu a func ionat. În
principal, eram angajat cu contract de munc ca director de tipografie la SC X SRL.
Dup februarie 2009, când s-a produs semnarea deschiderii de cont la BRD, Dl. X a
afirmat c SC X SRL dore te s - i înceap activitatea.Dup aceast dat , au urmat
amân ri repetate ale subiectelor legate de proiectul ini ial. Nu mi-a atras aten ia c
ceva ar fi în neregul i a a au trecut lunile pân în septembrie 2009.
Punctul 11.7 Opera iunile declarate în data de 07.02.2012 de c tre actualul
administrator dl. X, care cuprind i o perioad în care eu am fost administrator, nu sunt
aferente perioadei mele de administrare, argumentând acest lucru prin faptul ca în
perioada cât am fost administrator nu am efectuat i nici nu am încheiat acte sau fapte
de comer în numele i pentru SC X SRL. "
Astfel, organele de inspec ie fiscal arat c , din cele prezentate, rezult faptul
c , în perioada noiembrie 2008 - august 2010, conform reprezentantului legal al SC X
SRL, respectiv dl. X, administrator în perioada men ionat , în acea perioada
societatea nu a desf urat nici o activitate i nici nu a împuternicit o alt persoan s
reprezinte societatea în desf urarea de activit i economice, opera iunile declarate în
data de 07.02.2012 pentru perioada septembrie 2009 -septembrie 2010 de noul
administrator al SC X SRL nu sunt recunoscute ca fiind desf urate în perioada de
administrare septembrie 2009-septembrie 2010, fapt pentru care opera iunea de
prest ri servicii eviden iate în factura nr. X/31.12.2009, factura nr. X/15.02.2010,
factura nr. X/15.03.2010, factura nr. X/31.03.2010, factura nr. X/30.04.2010, factura
nr. X/31.05.2010, factura nr. X/30.06.2010, factura nr. X/30.07.2010, factura nr.
X/31.08.2010 i factura nr. X/30.09.2010 – facturi emise de SC X SRL nu se confirm
ca fiind efectuate.
Prin urmare, organele de inspec ie fiscal au stabilit c TVA în sum de X lei
aferent facturilor emise de SC X SRL în luna decembrie 2009, respectiv lunile
februarie - septembrie 2010 reprezint TVA nedeductibil.
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Cap. II, art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, prevederile Titlului VI, Cap. X, art. 145 alin. (1)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
prevederile Titlului VI, Cap. VI, art. 134^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Urmare a celor prezentate a fost stabilit diferen a de TVA nedeductibil la
nivelul sumei de X lei, sum cu care se va diminua TVA de rambursat.
În drept, în conformitate cu prevederile art.126, art.134^1, art. 134^2, art. 145,
art.146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, în vigoare în perioada verificat , se prevede:
„ART.126
Opera iuni impozabile
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni impozabile în România cele care
îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:
a) opera iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare
de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ;
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b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în
România, în conformitate cu prevederile art. 132 i 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoan impozabil ,
astfel cum este definit la art. 127 alin. (1), ac ionând ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activit ile
economice prev zute la art. 127 alin. (2);”
„ART.134^1
Faptul generator pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii
(1) Faptul generator intervine la data livr rii bunurilor sau la data prest rii serviciilor, cu
excep iile prev zute în prezentul capitol.
(...)
(4) Pentru prest rile de servicii decontate pe baz de situa ii de lucr ri, cum sunt
serviciile de construc ii-montaj, consultan , cercetare, expertiz
i alte servicii
similare, faptul generator ia na tere la data emiterii situa iilor de lucr ri sau, dup caz,
la data la care aceste situa ii sunt acceptate de beneficiar.”
Iar, începând cu 01.01.2010, prevederile art. 134^1 alin.(7) din Codul fiscal,
stipuleaz : „(7) Prest rile de servicii care determin decont ri sau pl i succesive, cum
sunt serviciile de construc ii-montaj, consultan , cercetare, expertiz
i alte servicii
similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situa ii de lucr ri,
rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza c rora se stabilesc serviciile
efectuate sau, dup caz, în func ie de prevederile contractuale, la data accept rii
acestora de c tre beneficiari. Totu i, perioada de decontare nu poate dep i un an.”
„ART.134^2
Exigibilitatea pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii
(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.”
„ART.145
Sfera de aplicare a dreptului de deducere
(1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii taxei.
(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent achizi iilor, dac
acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor opera iuni:
a) opera iuni taxabile;”
„ART.146
Condi ii de exercitare a dreptului de deducere
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil trebuie s
îndeplineasc urm toarele condi ii:
a) pentru taxa datorat sau achitat , aferent bunurilor care i-au fost ori urmeaz s
îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz s îi fie prestate în beneficiul s u
de c tre o persoan impozabil , s de in o factur emis în conformitate cu
prevederile art. 155;”
Conform dispozi iilor legale mai sus enun ate, persoanele impozabile au dreptul
s - i deduc taxa pe valoarea ad ugat aferent achizi iilor de bunuri i servicii numai
dac sunt îndeplinite, cumulativ urm toarele condi ii: achizi iile sunt destinate utiliz rii
în folosul opera iunilor taxabile i sunt efectuate în beneficiul persoanei impozabile, iar
opera iunile au la baz facturi care con in obligatoriu toate informa iile necesare
stabilirii dreptului de deducere. În aceste condi ii, pentru a dovedi c bunurile i
serviciile achizi ionate sunt utilizate, într-adev r, în folosul opera iunilor taxabile,
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persoana impozabil este obligat nu numai s de in factura în care este înscris
taxa pe valoarea ad ugat deductibil , ci s i demonstreze c achizi iile de bunuri i
servicii facturate au fost prestate efectiv în folosul opera iunilor taxabile respective.
De asemenea, din coroborarea textelor de lege men ionate anterior, se re ine
c este admis la deducere taxa pe valoarea ad ugat , în condi iile în care se
demonstreaz realitatea i utilitatea achizi iilor efectuate, respectiv dac acestea au
fost achizi ionate în vederea realiz rii de opera iuni taxabile.
Totodat , potrivit art.11 alin. (1) din Codul fiscal: „ La stabilirea sumei unui
impozit sau a unei taxe în în elesul prezentului cod, autorit ile fiscale pot s nu ia în
considerare o tranzac ie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui
tranzac ii pentru a reflecta con inutul economic al tranzac iei.”
Astfel, art.11 alin. (1) din Codul fiscal consacr , la nivel de lege, principiul
prevalan ei economicului asupra juridicului, al realit ii economice, în baza c ruia
autorit ile fiscale au dreptul s analizeze orice opera iune (tranzac ie) nu numai din
punct de vedere juridic, ci i din punct de vedere al scopului urm rit de contribuabil. În
acest spirit, o tranzac ie normal din punct de vedere juridic, poate s nu fie luat în
considerare sau s fie reîncadrat din punct de vedere economic, în scopul aplic rii
legii fiscale.
În acest fel, achizi ia unor servicii de c tre contribuabil, de natur s creeze
obliga ii juridice în sarcina sa fa de furnizorul serviciilor, nu constituie i o prezum ie
a prest rii efective i utiliz rii acestora într-un scop economic în în elesul legii fiscale.
De asemenea, jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie impune obliga ia
persoanei care solicit deducerea taxei pe valoarea ad ugat s demonstreze c sunt
îndeplinite toate condi iile legale pentru acordarea deducerii.
Potrivit jurispruden ei comunitare exercitarea dreptului de deducere a TVA de
c tre persoanele impozabile nu trebuie confundat cu justificarea (demonstrarea)
exercit rii acestui drept în cadrul controalelor fiscale ulterioare, persoanele impozabile
având obliga ia de a prezenta dovezi obiective care s sus in inten ia declarat a
acestora de a desf ura activit i economice care dau drept de deducere.
În prezenta cauz , organele de inspec ie fiscal au stabilit c societatea
contestatoare nu are drept de deducere a taxei pe valoarea ad ugat aferent
facturile emise de SC X SRL, reprezentând „comision conform contract”, în baza
contractului de intermediere nr.X/25.09.2009, motivat de faptul c c nu se confirm
ca fiind efectuate aceste servicii de intermediere.
Se re ine c , obiectul Contractului de intermediere nr. X/25.09.2009 îl
reprezint intermedierea vânz rii la export de c tre SC X SRL, a produselor
farmaceutice comercializate de SC X SRL, intermediarul (SC X SRL) obligându-se la
încheierea de contracte în numele i pe seama beneficiarului.
La contesta ia formulat societatea anexeaz , în copie:
- Contract de intermediere nr. X/25.09.2009,
- împuternicire delega ie din data de 01.08.2009,
- coresponden a i comenzile transmise electronic de catre trei clienti (X, X, X) d-nei
X, din perioada iunie 2009 -martie 2010.
- deconturi trimestriale de taxa pe valoarea ad ugat a SC X SRL, perioada
decembrie 2009 - septembrie 2010, în num r de 4 i care au ata ate jurnalele de
vânz ri i cump r ri
În completarea contesta iei depuse, prin adresa f r num r, înregistrat la
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AJFP Timi sub nr.X/19.09.2014, respectiv la DGRFP Timi oara sub nr.X/22.09.2014,
contestatoarea anexeaz , pentru acest cap t de cerere - copie împuternicire delega ie din data de 01.08.2009, copii ale fi ierelor ata ate coresponden ei
electronice depus odat cu contesta ia.
A a cum s-a ar tat anterior, exercitarea dreptului de deducere a TVA de c tre
persoanele impozabile nu trebuie confundat cu justificarea exercit rii acestui drept în
cadrul controalelor fiscale ulterioare, organele fiscale având dreptul de a solicita
persoanelor impozabile dovezi obiective care s demonstreze c opera iunile au fost
efectiv prestate i c sunt destinate utiliz rii în folosul propriilor opera iuni impozabile
care-i dau drept de deducere.
Fa de aspectele constatate de inspec ia fiscal i de documentele existente la
dosarul cauzei se re ine c societatea nu a adus nici o dovad obiectiv care s
demonstreze c se confirm ca fiind efectuate serviciile facturate de SC X SRL
reprezentând comision de intermediere, în perioada decembrie 2009-septembrie
2010.
Astfel, în ceea ce prive te „ împuternicirea - delega ie din data de 01.08.2009”,
emis de SC X SRL, prezentat de contestatoare la dosarul cauzei, împuternicire în
care se men ioneaz c SC X SRL este reprezentat prin asociatul majoritar SC X
SRL, care la rândul ei este reprezentat de dl. X, “împuternicire-delega ie” prin care îl
împuternice te pe domnul X s reprezinte SC X SRL în raporturile cu SC X SRL, se
re ine c aceasta nu respect prevederile legale privind reprezentarea i publicarea
reprezentan ilor legali, potrivit urm toarelor acte normative:
- Legea nr. 26/1990 privind registrul comer ului, republicat , forma consolidat
valabil la data de 01.08.2009 - art. 21 lit. b) coroborat cu art. 22 alin. (1):
„ ART 21 - În registrul comer ului se vor înregistra men iuni referitoare la :
b) numele i prenumele, cet enia, codul numeric personal, pentru cet enii români,
seria i num rul pa aportului, pentru cet enii str ini, data i locul na terii
imputernicitului sau a reprezentantului fiscal, dac este cazul; dac dreptul de
reprezentare este limitat la o anumit sucursal , men iunea se va face numai în
registrul unde este înscris sucursala, semn tura împuternicitului/reprezentantului
fiscal va fi dat în forma prev zut la art. 18 alin. (2) i (3);''
„ ART. 22 -(1) Comerciantul are obliga ia s solicite înregistrarea în registrul
comer ului a men iunilor prev zute la art 21, în cel mult 15 zile de la data actelor i
faptelor supuse obliga iei de înregistrare.''
- art. 7 alin. (2) lit. l) i art. 114 din Anexa „Norme metodologice privind modul
de inere a registrelor comer ului, de efectuare a înregistr rilor i de eliberare a
informa iilor" la Ordinul nr.2594/2008 al Ministerului Justi iei pentru aprobarea
Normelor metodologice privind modul de inerea registrelor comer ului, de efectuare a
înregistr rilor i de eliberare a informa iilor, forma consolidat la data de 01.08.2009:
„ART. 7
(2) Pentru societ ile comerciale, societ ile na ionale, companiile na ionale,
regiile autonome i societ ile europene cu sediul în România se înscriu urm toarele
date, precum i modific rile acestora:
l) organele de conducere i de administrare, membrii acestora i datele lor de
identificare, puterile conferite i modul de exercitare a acestora (împreun
i/sau
separat), durata mandatului, sistemul de administrare pentru care s-a optat, atunci
când este cazul, precum i data depunerii specimenului de semn tur , iar dac
ace tia sunt persoane juridice, datele de identificare a reprezentan ilor acestora;”
„ART. 114
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În situa ia modific rii datelor de identificare ale fondatorilor comercian ilor
persoane juridice, asocia ilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de
supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor,
persoanelor împuternicite sau reprezentan ilor persoanei juridice, se depun copiile
certificate de parte ale actelor din care rezult noile date de identificare.”
- Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , forma
consolidat , valabil la data de 01.08.2009:
„ ART. 7
Actul constitutiv al societ ii în nume colectiv, în comandit simpl sau cu
r spundere limitat va cuprinde:
e) asocia ii care reprezint
i administreaz societatea sau administratorii
neasocia i, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit i dac ei urmeaz s
le exercite împreun sau separat;”
„ ART 54
(1) Dup efectuarea formalit ilor de publicitate în leg tur cu persoanele care, ca
organe ale societ ii, sunt autorizate s o reprezinte, societatea nu poate opune ter ilor
nicio neregularitate la numirea acestora, cu excep ia cazului în care societatea face
dovada ca ter ii respectivi aveau cuno tin a de aceasta neregularitate.
(2) Societatea nu poate invoca fa de ter i numirile în func iile prev zute la alin.
(1) sau încetarea acestor func ii, dac ele nu au fost publicate în conformitate cu
legea.”
„ART. 55
(1) În raporturile cu ter ii, societatea este angajat prin actele organelor sale, chiar
dac aceste acte dep esc obiectul de activitate al societ ii, în afar de cazul în care
ea dovede te c ter ii cuno teau sau, în împrejur rile date, trebuiau s cunoasc
dep irea acestuia ori când actele astfel încheiate dep esc limitele puterilor
prev zute de lege pentru organele respective. Publicarea actului constitutiv nu poate
constitui, singur , dovada cunoa terii.
(2) Clauzele actului constitutiv ori hot rârile organelor statutare ale societ ilor
prev zute în alineatul precedent, care limiteaz puterile conferite de lege acestor
organe, sunt inopozabile ter ilor, chiar dac au fost publicate.”
„ ART 45
(1) Reprezentan ii societ ii sunt obliga i s depun la oficiul registrului comer ului
semnaturile lor, la data depunerii cererii de înregistrare, dac au fost numi i prin actul
constitutiv, iar cei ale i în timpul func ionarii societ ii, în termen de 15 zile de la
alegere.
(2) Dispozi ia alineatului precedent se aplic
în mod corespunz tor i
conduc torilor sucursalelor.”
De altfel, în acela i sens i-au exprimat punctul de vedrere i organele de
inspec ie fiscal
în Referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei
nr.X/31.07.2014, referitor la „ împuternicirea-delega ie din data de 01.08.2009”,
anexat în sus inere de societatea contestatoare.
În acela i context, se re ine c , potrivit datelor puse la dispozi ie de c tre
Registrul Comer ului X, s-a constatat c SC X SRL a fost înfiin at în data de
03.11.2008 fiind înregistrat în Registrul Comer ului sub nr. X. Asocia ii societ ii sunt
dl. X, cet ean roman, i X SRL, RO X, persoan juridic român . Administratorul
societ ii conform actului constitutiv este dl. X, cet ean roman.
De asemenea, potrivit datelor puse la dispozi ie de c tre Registrul Comer ului
X, actualizate la data de 30.08.2010, s-a constatat faptul c SC X SRL are urm torii
asocia i: dl. X, cet ean roman, i SC X SRL, RO X, persoan juridic român .
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Administratorul societ ii este dl. X, cet ean român.
Astfel c , în perioada 03.11.2009 - 30.08.2010, respectiv în perioada
desf ur rii contractului de intermediere, administratorul SC X SRL este dl. X.
Or, a a cum rezult din cuprinsul raportului de inspec ie fiscal i din aspectele
redate mai sus, în perioada noiembrie 2008 - august 2010, administratorul societ ii
nu a acordat nici o împuternicire i nu a mandatat pe nimeni s ini ieze opera iuni
comerciale în numele SC X SRL, contrar afirma iei contestatoarei, potrivit c reia
„rela ia cu partenerii intracomunitari s-a derulat în exclusivitate în baza serviciilor de
intermediere prestate de SC X SRL în calitate de intermediar prin imputernicitul X i
so ia acestuia, X.”
Mai mult, din cele ar tate i documentele anexate la dosarul cauzei, nu reiese
c doamna X are vreo calitate în SC X SRL, aceasta neavând drept de reprezentare a
societ ii.
Totodat , în cauza analizat , se re ine c operatorii intracomunitari beneficiari
ai livr rilor intracomunitare efectuate de SC X SRL nu recunosc calitatea de
intermediar a SC X SRL, în derularea opera iunilor de achizi ii intracomunitare
efectuate de la SC X SRL din România.
Astfel, din analiza Raportului de inspec ie fiscal , respectiv a consemn rilor
organelor de inspec ie fiscal prezentate detaliat la Capitolul V „Alte constat ri", se
re ine c , urmare a solicit rilor transmise de c tre Serviciul Jude ean de Informa ii
Fiscale c tre alte state membre cu privire la tranzac iile operartorului intracomunitar
român SC X SRL, din r spunsurile primite de la autorit ile fiscale din statele membre
s-a constatat c operatorii intracomunitari au declarat au fost contacta i de c tre SC X
SRL i c :
- nu au avut rela ii comerciale cu SC X SRL (operator intracomunitar X Polonia,
X Polonia, X Polonia),
- nu îi este cunoscut societatea X SRL (operator intracomunitar X Germania i
X Germania),
- nu are cuno tin
de operatorul X SRL (operator intracomunitar X
Danemarca),
- nu au auzit de o companie numit X SRL (operator intracomunitar X Austria).
De subliniat este i faptul c , de i prin contesta ie, societatea sus ine c
“serviciile prestate au fost efectiv realizate i au fost utilizate în scopuri impozabile
conform activit ii comerciale autorizate”, aceasta nu aduce niciun argument, respectiv
document care s demonstreze în ce m sur aceste servicii (comision de
intermediere) au fost efectuate în beneficiul s u, respectiv în folosul opera iunilor sale
taxabile.
Având în vedere cele de mai sus, în prezenta spe se re ine c , argumentele,
respectiv documentele aduse de contestatoare în sus inerea cauzei, nu sunt de natur
s combat constat rile organelor de inspec ie fiscal .
Se re ine totodat faptul c potrivit prevederilor art..156 alin.(1) lit.c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare:
„ART.156.- (1) Persoanele impozabile, înregistrate ca pl titori de taxa pe
valoarea ad ugat , au urm toarele obliga ii din punct de vedere al eviden ei
opera iunilor impozabile:
(...) c) s furnizeze organelor fiscale toate justific rile necesare în vederea
stabilirii opera iunilor realizate atât la sediul principal, cât i la subunit i (...).”
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Prin urmare, inând cont de cele ar tate mai sus, prevederile legale enun ate,
precum i faptul c la dosarul cauzei nu au fost prezentate documente din care s
rezulte o alt concluzie fa de constat rile organelor de inspec ie fiscal , se re ine c
în mod legal organele de inspec ie fiscal nu au acordat dreptul de deducere a taxei
pe valoarea ad ugat în sum total de X lei dedus din facturile emise de SC X SRL
reprezentând comision de intermediere, motiv pentru care contesta ia formulat de SC
X SRL se va respinge ca neîntemeiat , pentru suma de X lei, reprezentând taxa pe
valoarea ad ugat stabilit suplimentar de plat .
1.2 Referitor la suma de X lei, reprezentând taxa pe valoarea ad ugat stabilit
suplimentar de plat , în rela ia cu operatorul intracomunitar X,
cauza supus solu ion rii este dac societatea contestatoare poate
beneficia de scutirea taxei pe valoarea ad ugat aferent livr rii intracomunitare
de medicamente, în condi iile în care nu face dovada c bunurile au p r sit
teritoriul României.
În fapt, potrivit Raportului de inspec ie fiscal nr.X/24.06.2014, organele de
inspec ie fiscal au constatat c în perioada 29.02.2009 - 31.12.2009 SC X SRL
eviden iaz livr ri intracomunitare de medicamente efectuate c tre operatorul
intracomunitar X, cod TVA - DE X, în valoare total de X euro (respectiv X lei), livr ri
eviden iate în facturile externe nr. X/29.09.2009, nr. X/22.10.2009, nr. X/05.11.2009,
nr. X/18.11.2009, nr. X/03.12.2009, nr. X/16.12.2009.
Urmare solicit rii de informa ii E_RO_DE_X_R, prin care au fost solicitate
autorit ilor fiscale din Germania, informatii cu privire la tranzac iile efectuate între SC
X SRL i operatorul intracomunitar X, în r spunsului primit de la Serviciul Jude ean de
Informa ii Fiscale Timi (adresa nr. X/29.05.2013, înregistrat la DGFP Timis-SAF-AIF
sub nr. X/30.05.2013), autorit ile fiscale din Germania transmit urm toarele:
-„ B1-1 - X a f cut obiectul unui audit fiscal. Potrivit X bunurile men ionate în
facturile cuprinse în anexa - Lista X facturi octombrie 2009 octombrie 2010 - au fost
într-adev r livrate i ele sunt enumerate printre achizi iile sale de IC de bunuri. Nota
de livrare este aceea i ca i factura furnizorului.
La „data emiterii facturii" este data la care bunurile au fost ridicate de la locul
convenit de furnizor. Locul convenit de furnizor este loca ia depozitului furnizorului.
Alphamed suport riscul de transport. Primirea bunurilor este documentat într-o
înregistrare scris de livrare a marfurilor.
Factura X din 22.10.2009 nu a fost inclus pe list , i a a bunurile, evident nu
au fost livrate."
- „Bl-2 - X a declarat ca bunurile sunt colectate exclusiv de c tre transportatorul
austriac X transport. Din datele prezentate, transportatorul X, încarc m rfuri din
Grecia, Bulgaria i România. X este instruit de unde s ridice bunurile prezentând ca
document CMR la fiecare loc de înc rcare."
Organele de inspec ie fiscal arat c , excep ie la cele prezentate mai sus, o
reprezint livrarea intracomunitar consemnat în factura nr. X/22.10.2009 în valoare
de X euro care nu se reg se te în situa ia facturilor recunoscute ca fiind primite de
operatorul german, drept urmare, prin solicitarea scris de informa ii din data de
02.04.2014 la întrebarea nr. 3, respectiv în anexa de lucru nr. 28, organul de inspec ie
fiscal a solicitat reprezentantului legal al SC X SRL, prezentarea documentelor
justificative aferente livr rilor intracomunitare eviden iate în factura X/22.10.2009.
SC X SRL a prezentat urm toarele documente:
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- invoice nr. X/22.10.2009 c tre beneficiarul „ X" X, X Austria, având men ionat pe
factur codul de înregistrare TVA -DE X; valoarea total a facturii este de X euro.
SC X SRL nu a prezentat o comand sau un contract încheiat cu beneficiarul.
În vederea justific rii scutirii de tax a opera iunilor de livrare intracomunitar
de medicamente consemnate în factura X/22.10.2009, SC X SRL a prezentat în copie
xerox un CMR în care apare trecut la rubrica expeditor „SC X SRL str. X nr. X,X" i la
rubrica destinatar „ X, X,X".
La rubrica „locul prev zut pentru livrarea m rfii" apare men iunea „ X Germania".
La rubrica documente anex apare men iunea „ invoice nr. X".
La rubrica „data" este men ionat data de 22.10.2009 i localitatea X.
La rubrica transportator este trecut X SRL, RO X.
La rubrica „ primitorul bunurilor recep ia marfii" este completat cu men iunea „ X, X,
X".
De asemenea, în Nota explicativ solicitat reprezentantului legal al SC X SRL,
dl. X în calitate de administrator, în data de 28.04.2014, la întrebarea nr. 23 care se
refer la „...precizarea documentelor prezentate în vederea justific rii livr rii
intracomunitare eviden iate în factura X/22.10.2009 în valoare de X euro emis c tre
X DE X", în r spunsul formulat reprezentantul legal precizeaz : „ factura nr. X, cod
valid de TVA X DE X, CMR exemplar ro u transportator X SRL din data de 22.10.2009
pe ruta X – X Germania; copia CMR confirmat pentru recep ia m rfii de c tre X
Gmbh."
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , urmare a celor prezentate,
rezult faptul c , pentru factura nr. X din 22.10.2009 SC X SRL nu poate prezenta
documente în vederea scutirii de TVA (codul valid de TVA pentru operatorul
intracomunitar comunicat de societate, respectiv DE X, nu este recunoscut de
partenerul extern; documentul privind transportul la rubrica „ destinatar" are men ionat
un alt beneficiar).
De asemenea, organele de inspec ie fiscal consemneaz :
-SC X SRL nu a prezentat i nu a înregistrat în eviden a contabil a societ ii
factura de transport emis de o alt societate comercial pentru transportul bunurilor
c tre clien ii din Germania (respectiv X SRL RO X sau o alta societate comerciala de
transport) i nici nu a justificat transportul bunurilor c tre partenerul X din Comunitate
(contracte de comodat pentru mijloace de transport, foi de parcurs, carnete Tir, ordin
de deplasare, etc. ). Pe factura emis nu exist men ionat num rul de înmatriculare al
mijlocului de transport.
- nu au fost prezentate documentele de asigurare ale bunurilor livrate. Nu au
fost prezentate contractele de transport încheiate cu transportatorul men ionat pe
CMR-ul prezentat (respectiv X SRL RO X) sau cu o alt societate de transport.
- SC X SRL nu a prezentat nici un document din care s fac dovada c
bunurile încrise în factura X/22.10.2009 având ca beneficiar operatorul intracomunitar
X - DE X, au p r sit teritoriul României.
- mai mult, în r spunsul primit de la Autorit ile fiscale din Germania sub forma
adresei Serviciului Jude ean de Informa ii Fiscale Timi nr. X/29.05.2013, înregistrat
la DGFP Timi -SAF-AIF sub nr. X/30.05.2013, ca urmare a solicit rii de informa ii cu
privire la realitatea tranzac iilor de livr ri intracomunitare derulate de SC X SRL cu
operatorul intracomunitar X - DE X, operatorul intracomunitar cu num r valid de TVA DE X- (num r men ionat pe factura extern X/22.10.2009) nu recunoa te achizi ia
intracomunitar de bunuri din aceasta factur în valoare de X euro de la operatorul SC
X SRL-RO X.
Astfel, organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost încalcate prevederile
Titlului VI, Cap. IX, art. 143, alin. (2) i alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
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fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv prevederile Cap. I, art. 10
alin. (1) lit. a), lit. b) i lit. c) din anexa Instruc iuni de aplicare a scutirii de TVA la
Ordinul nr. 2222/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, respectiv prevederile
Cap. I, art. 10 alin. (1) lit. a), lit. b) i lit. c) din anexa Instruc iuni de aplicare a scutirii
de TVA la Ordinul 2421/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare.
De asemenea, au fost înc lcate prevederile Titlului VI, Cap.l V, art. 132 alin. (1)
lit. a) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, respectiv prevederile Titlului VI, Cap. V, pct. 10 alin. (1) alin. (3) din HG nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Ca urmare a celor prezentate, organele de inspec ie fiscal au constatat faptul
c livr rile efectuate de c tre SC X SRL c tre operatorul intracomunitar X cu nr. valid
de TVA DE X, livr ri eviden iate în factura X/22.10.2009 în valoare total de X euro
(respectiv X lei) au fost tratate incorect ca fiind livr ri intracomunitare scutite de tax ,
i a procedat la calcularea TVA colectat la nivelul sumei de X lei.
Astfel, organele de inspec ie fiscal au stabilit diferen a de TVA colectat
aferent perioadei ianuarie 2008 - decembrie 2009 la nivelul sumei de X lei.
În drept, potrivit prevederilor art. 128 alin.(9) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare la data efectuarii
opera iunii, se stipuleaz :
,,(9) Livrarea intracomunitara reprezint o livrare de bunuri, în în elesul alin. (1),
care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de c tre
furnizor sau de persoana c tre care se efectueaz livrarea ori de alt persoan în
contul acestora.”
Totodat , potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, sunt scutite de taxa pe
valoarea adaugat :
,,a) livrarile intracomunitare de bunuri c tre o persoana care îi comunic
furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorit ile
fiscale din alt stat membru, [...],
iar, conform alin. (3) al aceluiasi articol:
(3) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc, acolo unde este
cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile
prev zute la alin. (1) si (2) i, dup caz, procedura i condi iile care trebuie îndeplinite
pentru aplicarea scutirii de tax .”
Potrivit acestor prevederi legale, se re ine c livrarea intracomunitara de bunuri
c tre o persoan impozabil este scutit de taxa pe valoarea adaugat dac , aceast
persoan îi comunic furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA,
atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru i c , acolo unde este cazul, prin
ordin al ministrului finan elor publice se stabilesc documentele necesare pentru a
justifica scutirea de tax pe valoarea adaugat pentru aceast opera iune.
În baza prevederilor de mai sus, a fost a fost emis Ordinul nr. 2222/2006 privind
aprobarea Instruc iunilor de aplicare a scutirii de tax pe valoarea ad ugat pentru
opera iunile prev zute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) i art. 144^1 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Astfel, potrivit art.10 alin.(1) din Anexa la Ordinul nr. 2222/2006, în forma
aplicabil începând cu data de 01.01.2009, se prevede:
40

„(1) Scutirea de tax pentru livr rile intracomunitare de bunuri prev zute la art.
143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, cu
excep iile de la pct. 1 i 2 ale aceleia i litere a), se justific pe baza urm toarelor
documente:
a) factura care trebuie s con in informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i în care s fie men ionat codul
de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cump r torului în alt stat membru;
b) documentul care atest c bunurile au fost transportate din România în alt stat
membru;
i, dup caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cump rare,
documentele de asigurare.”
Conform acestor prevederi legale, se re ine c facilitatea fiscal de scutire de
taxa pe valoarea adaugat pentru livrarile intracomunitare se probeaz cu factura care
trebuie s con in toate informa iile prev zute de legea fiscal i în care s fie înscris
codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumparatorului în alt stat membru, cu
documentul care atest c bunurile au fost transportate din Romania în alt stat
membru i, dup caz, cu alte documente, respectiv contractul/comanda de
vânzare/cump rare, documentele de asigurare.
În acela i sens s-a pronun at i Curtea European de Justi ie, prin decizia
pronun at în cazul C-409/04 Teleos i al ii, CEJ, stabilind c scutirea de tax pe
valoarea ad ugat pentru o livrare intracomunitar de bunuri, nu devine aplicabil
decât atunci când dreptul de a dispune de bun ca un proprietar a fost transmis
persoanei care îl achizi ioneaz
i când furnizorul dovede te c acest bun a fost
expediat sau transportat în alt stat membru i c , în urma acestei expedi ii sau a
acestui transport, bunul a p r sit în mod fizic teritoriul statului membru de livrare.
În spe , organele de inspec ie fiscal au constatat c livr rile efectuate de
c tre SC X SRL c tre operatorul intracomunitar X eviden iate în factura X/22.10.2009
au fost tratate incorect ca fiind livr ri intracomunitare scutite de tax , societatea nu
justific scutirea de taxa pe valoarea ad ugat , nedovedind c bunurile au p r sit
teritoriul României.
Prin urmare, organele de inspec ie fiscal au procedat la colectarea taxei pe
valoarea ad ugat aferent acestei livr ri.
La contesta ia formulat , contestatoarea a anexat în copie:
- INVOICE Nr. X/22.10.2009 emis de SC X SRL c tre X Austria,
- CMR în care este înscris la rubrica expeditor „SC X SRL str. X nr. X, X" i la
rubrica destinatar „X, X, X - X" Germania,
- adres de coresponden
purtat între X i SC X SRL, denumit de
contestatoare „declara ie”, tradus i legalizat în original,
- copie contract X/28.09.2009 (X i SC X SRL) i anexe - documente editate în
limba englez , netraduse în limba român aduse în completarea contesta iei depuse,
prin adresa f r num r, înregistrat la AJFP Timi sub nr.X/19.09.2014, respectiv la
DGRFP Timi oara sub nr.X/22.09.2014.
Din constat rile organelor de inspec ie fiscal
i din analiza documentelor
existente la dosarul cauzei, se re ine c societatea contestatoare nu a prezentat nici
un document justificativ prin care s fac dovada c bunurile înscrise în factura
X/22.10.2009 având ca beneficiar operatorul intracomunitar X –DE X Austria, au
p r sit România.
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Astfel, se re ine c în ceea ce prive te justificarea scutirii de taxa pe valoarea
adaugat pentru livrarea intracomunitar eviden iat în factura X/22.10.2009 efectuat
c tre partenerul extern X Austria, contestatoarea a prezentat în copie, acela i
document de transport – CMR care a fost prezentat i organelor de inspec ie fiscal ,
i care are trecut la rubrica destinatar „X, X,X- X" Germania.
Prezentarea de c tre contestatoare, a unei “declara ii” din partea
cump r torului (X), în care acesta precizeaz c : “compania de transport contractat
de noi pe ruta X (Romania) - X (Germania) a fost X, cu subcontractantul X SRL,
localizat în România, X, judetul X, Str. X, bl.X, sc.X, AP.X, cu autovehiculul X, numere
de înmatriculare X, ofer X”, nu poate exonera societatea de obliga ia prezent rii
dovezilor necesare care s probeze c transportul a p r sit teritoriul Romaniei.
Altminteri, societatea contestatoare tia faptul c scutirea de TVA pentru
livrarile intracomunitare este condi ionat de existen a dovezilor privind transportul
bunurilor i, în calitate de comerciant diligent i avizat, avea obliga ia s se asigure,
inclusiv contractual, ca va primi de la cump r tor copii ale documentelor de transport,
chiar i în situa ia în care transportul a fost asumat de c tre acesta.
În acest context, se re ine i faptul c societatea contestatare nu a prezentat
nici dovada c bunurile au fost predate societ ii de transport contractat , respectiv
subcontractat de cumpar tor, de i întocmirea documentelor de predare-primire i-ar fi
fost la îndemân f r nicio dificultate.
SC X SRL avea posibilitatea, s aduc în sus inere orice alte documente care
s probeze c transportul a p r sit teritoriul Romaniei (foaie de parcurs, ordin de
deplasare al conduc torului auto, taxa de drum achitat , etc), indiferent de condi ia de
livrare stabilit între p r i.
De asemenea, confirmarea de recep ie a bunurilor din partea cump r torului în
„declara ia” prezentat de contestatoare, nu înl tur
i nici nu poate înlocui
documentele de transport ca documente justificative obligatorii i cumulative
prev zute expres de legisla ia fiscal pentru justificarea scutirii de TVA pentru livr rile
intracomunitare de bunuri.
În plus, de men ionat c , potrivit jurispruden ei comunitare, prezentarea de
c tre cump r tor a declara iei privind achizi ia intracomunitar efectuat nu are o
semnifica ie determinant din punctul de vedere al probei unei livrari intracomunitare
scutite (pct. 71 din Hot rârea dat în cazul C-409/04 Teleos i al ii).
Mai mult de atât, a a cum este consemnat în raportul de inspec ie fiscal , în
r spunsului primit de la Serviciul Jude ean de Informa ii Fiscale Timi (adresa nr.
X/29.05.2013, înregistrat la DGFP Timis-SAF-AIF sub nr. X/30.05.2013, anexat la
dosarul cauzei), urmare a solicit rii de informa ii autorit ilor fiscale din Germania cu
privire la tranzac iile efectuate între SC X SRL i operatorul intracomunitar X,
autorit ile fiscale din Germania transmit c „Factura X din 22.10.2009 nu a fost
inclus pe list , i a a bunurile, evident nu au fost livrate.”
Având în vedere cele mai sus prezentate, se re ine c documentele prezentate
la dosarul cauzei, nu sunt de natur s combat constat rile organelor de inspec ie
fiscal , respectiv c bunurile înscrise în factura X/22.10.2009 având ca beneficiar
operatorul intracomunitar X –DE X au p r sit fizic teritoriul României.
Prin urmare, organul de solu ionare a contesta iei re ine c SC X SRL, în
vederea justific rii scutirii de TVA prev zut la art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, nu a prezentat documente prin
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care s fac dovada c bunurile care au f cut obiectul facturii X/22.10.2009 emis
c tre X –DE X, au p r sit teritoriul României.
Codul valid de TVA pentru operatorul intracomunitar comunicat de societate,
respectiv DE X, nu este recunoscut de partenerul extern; documentul privind
transportul la rubrica „destinatar” are men ionat un alt beneficiar.
Fa de cele anterior prezentate, se re ine c în mod legal organele de
inspec ie fiscal au procedat la colectarea taxei pe valoarea ad ugat aferent livr rii
intracomunitare c tre operatorul intracomunitar X, în cuantum de X lei, motiv pentru
care contesta ia formulat de SC X SRL se va respinge ca neîntemeiat , pentru
suma de X lei, reprezentând taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar de plat .
1.3 Referitor la suma total de X lei, reprezentând taxa pe valoarea ad ugat
stabilit suplimentar de plat , în rela ia cu furnizorul SC X SRL,
cauza supus solu ion rii este dac în mod legal organele de inspec ie
fiscal nu au acordat societ ii contestatoare dreptul de deducere a taxei pe
valoarea ad ugat înscris în facturile primite de la SC X SRL, pe considerentul
c acestea nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, întrucât nu aveau
înscrise corect elementele obligatorii prev zute de lege pentru exercitarea
dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad ugat , respectiv codul fiscal al
beneficiarului era înscris eronat pe factur , în condi iile în care societatea
sus ine c facturile respective au fost corectate, corec ia fiind realizat
i
consemnat direct pe documente.
În fapt, organele de inspec ie fiscal au constatat c în lunile mai - iunie 2010,
societatea a dedus TVA în sum total de X lei (X lei în luna mai 2010 i X lei în luna
iunie 2010) de pe documente care nu au calitatea de document justificativ (beneficiar
persoan juridic cu un alt CUI).
Facturile înregistrate în eviden a contabil de c tre SC X SRL i în jurnalele de
cump r ri au fost emise de SC X SRL, RO X, având la rubrica client men iunea „CUI
RO X", CUI care nu apar ine SC X SRL.
Organele de inspec ie fiscal au constatat c au fost înc lcate prevederile
Titlului VI, Capitolul X, prevederile art. 146 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 155
din Legea nr. 571/2003, respectiv prevederile Tilului VI TVA, pct. 46 din HG 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Astfel, organele de inspec ie fiscal arat c , cump r torul, respectiv
persoana impozabil care prime te factura i accept înregistrarea ei în eviden a
contabil ca document justificativ pentru opera iunile taxabile pe care le efectueaz
este r spunz tor de primirea i înregistrarea în contabilitate a unor documente
întocmite necorespunzator, care nu sunt în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, cunoa terea, aplicarea i respectarea actelor normative fiind obligatorie în
egal m sur atât pentru furnizor cât i pentru beneficiar.
Organele de inspec ie fiscal au avut în vedere i prevederile art. 6 alin. (1) i
(2) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, prevederile Deciziei V din 15 ianuarie 2007 a ICCJ cu privire la aplicarea
dispozi iilor Titlului II, Capitolul II, art. 21 alin. (4), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale Titlului VI, Capitolul X, art.
146 alin. (1) respectiv art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
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Prin urmare, organele de inspec ie fiscal au stabilit c SC X SRL nu are
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat în sum total de X lei (X lei + X
lei) înregistrat în eviden a contabil în lunile mai - iunie 2010, în baza facturilor emise
de SC X SRL.
În drept, potrivit dispozi iilor art. 146 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se prevede:
“Art.146
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil trebuie s
îndeplineasc urm toarele condi ii:
a) pentru taxa datorat sau achitat , aferent bunurilor care i-au fost ori
urmeaz s îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz s îi fie prestate în
beneficiul s u de c tre o persoan impozabil , s de in o factur emis în
conformitate cu prevederile art. 155;”
Se re ine c , pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea
ad ugat , persoana impozabil trebuie s de in o factur emis în conformitate cu
prevederile art. 155.
Prin Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr.44/2004, în forma aplicabil în anul 2010, legiuitorul
reglementez la pct.46 justificarea deducerii taxei pe valoarea ad ugat , astfel:
“46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original
al documentelor prev zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal, inclusiv facturi
transmise pe cale electronic în condi iile stabilite la pct. 73, care s con in cel pu in
informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu excep ia facturilor
simplificate prev zute la pct. 78. (…)”
Prin urmare, persoana impozabil , pentru a beneficia de exercitarea dreptului
de deducere a taxei pe valoarea ad ugat , trebuie s justifice exercitarea acestui
drept în baza exemplarului original al facturii, care s cuprind informa iile prev zute
la art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, respectiv:
“(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm toarele informa ii:
a) num rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identific factura
în mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încas rii unui
avans, în m sura în care aceast dat difer de data emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa i codul de înregistrare în scopuri de TVA sau,
dup caz, codul de identificare fiscal , ale persoanei impozabile care emite factura;
e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România
i care i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum i denumirea/numele, adresa i
codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;
f) denumirea/numele i adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum i
codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscal ale
beneficiarului, dac acesta este o persoan impozabil sau o persoan juridic
neimpozabil ;
g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România i care i-a
desemnat un reprezentant fiscal, precum i denumirea/numele, adresa i codul de
înregistrare prev zut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;
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h) denumirea i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate,
precum i particularit ile prev zute la art. 1251 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul
livr rii intracomunitare de mijloace de transport noi;
i) baza de impozitare a bunurilor i serviciilor sau, dup caz, avansurile
facturate, pentru fiecare cot , scutire sau opera iune netaxabil , pre ul unitar, exclusiv
taxa, precum i rabaturile, remizele, risturnele i alte reduceri de pre ;
j) indicarea cotei de tax aplicate i a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în
func ie de cotele taxei;
k) în cazul în care nu se datoreaz taxa, trimiterea la dispozi iile aplicabile din
prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice alt men iune din care s rezulte c
livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii
de taxare invers ;
l) în cazul în care se aplic regimul special pentru agen iile de turism, trimiterea
la art. 1521, la art. 306 din Directiva 112 sau orice alt referin care s indice faptul c
a fost aplicat regimul special;
m) dac se aplic unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand,
opere de art , obiecte de colec ie i antichit i, trimiterea la art. 1522, la art. 313, 326
ori 333 din Directiva 112 sau orice alt referin care s indice faptul c a fost aplicat
unul dintre regimurile respective;
n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit
mai multe facturi sau documente pentru aceea i opera iune.”
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 145 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se prevede
„ART. 145
(1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii taxei.
(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent achizi iilor,
dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor opera iuni:
a) opera iuni taxabile;”
În cauza analizat se re ine c , organele de inspec ie fiscal nu au acordat
societ ii contestatoare dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat înscris în
facturile primite de la SC X SRL, pe considerentul c aceste facturi nu îndeplinesc
calitatea de document justificativ, întrucât nu aveau înscrise corect elementele
obligatorii prev zute de lege pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe
valoarea ad ugat , respectiv codul fiscal al beneficiarului era înscris eronat pe factur .
Prin contesta ia formulat , contestatoarea precizeaz c a “transmis facturile
furnizorului s u pentru efectuarea corec iei, respectiv îndreptare de eroare material ,
prin care s fie corectat codul de identificare fiscal i înlocuit cu codul de identificare
fiscal corect, respectiv RO X. Corec ia s-a realizat i consemnat direct pe
documente.”
Potrivit, prevederilor pct. 81^2 alin.(3) din HG 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, se stipuleaz :
“(3) Organele de inspec ie fiscal vor permite deducerea taxei pe valoarea
ad ugat în cazul în care documentele controlate aferente achizi iilor nu con in toate
informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau/ i acestea sunt
incorecte, dac pe perioada desf ur rii inspec iei fiscale la beneficiar documentele
respective vor fi corectate de furnizor/prestator în conformitate cu art. 159 din Codul
fiscal. Furnizorul/Prestatorul are dreptul s aplice prevederile art. 159 alin. (1) lit. b) din
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Codul fiscal pentru a corecta anumite informa ii din factur care sunt obligatorii potrivit
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, care au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu
sunt de natur s modifice baza de impozitare i/sau taxa aferent opera iunilor ori nu
modific regimul fiscal al opera iunii facturate ini ial, chiar dac a fost supus unei
inspec ii fiscale. Aceast factur va fi ata at facturii ini iale, f r s genereze
înregistr ri în decontul de tax al perioadei fiscale în care se opereaz corec ia, nici la
furnizor/prestator, nici la beneficiar.”
Totodat , în conformitate cu dispozi iile art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare:
„ART. 159
(1) Corectarea informa iilor înscrise în facturi sau în alte documente care in loc
de factur se efectueaz astfel:
a) în cazul în care documentul nu a fost transmis c tre beneficiar, acesta se
anuleaz i se emite un nou document;
b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un
nou document care trebuie s cuprind , pe de o parte, informa iile din documentul
ini ial, num rul i data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alt
parte, informa iile i valorile corecte, fie se emite un nou document con inând
informa iile i valorile corecte i concomitent se emite un document cu valorile cu
semnul minus în care se înscriu num rul i data documentului corectat.”
Având în vedere prevederile legale mai sus enun ate, se re ine c în cazul în
care facturile sunt incomplete sau eronate, persoanele impozabile î i pot justifica
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat aferent achizi iilor numai dac
documentele sunt corectate în conformitate cu prevederile pct. 81^2 alin.(3) din
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.
Se re ine, de asemenea c , corectarea informa iilor înscrise în facturi sau în
alte documente care in loc de factur , în cazul în care documentul a fost transmis
beneficiarului, se efectueaz astfel:
- fie se emite un nou document care trebuie s cuprind , pe de o parte, informa iile din
documentul ini ial, num rul i data documentului corectat, valorile cu semnul minus,
iar pe de alt parte, informa iile i valorile corecte,
- fie se emite un nou document con inând informa iile i valorile corecte i concomitent
se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu num rul i data
documentului corectat.
Societatea a anexat la dosarul cauzei un numar de 4 facturi fiscale, în copie,
emise de furnizorul SC X SRL în perioada mai-iunie 2010, respectiv factura
nr.X/13.05.2010, factura nr.X/25.05.2010, factura nr.X/04.06.2010
i factura
nr.X/08.06.2010.
Din analiza facturilor sus men ionate, se re ine c acestea poart men iunea
„Corectat azi, 24.06.2014” i au înscris codul fiscal corectat al beneficiarului, respectiv
„RO X”, corec ie realizat i consemnat direct pe documente. De altfel, acest fapt,
îns i contestatoarea îl precizeaz prin contesta ia formulat .
Raportat la cele ar tate mai sus, prevederile legale enun ate, se re ine c ,
corectarea facturilor în cauz nu s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale,
ceea ce conduce la concluzia c acestea nu pot îndeplini calitatea de document
justificativ, pentru care societatea contestatoare i-a exercitat dreptul de deducere a
taxei pe valoarea ad ugat înscris în acestea.
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Prin urmare, documentele prezentate de societate pentru acest cap t de
cerere, nu furnizeaz toate informa iile prev zute de normele legale în vigoare, astfel
c în mod legal organele de inspec iei fiscale nu au acordat societ ii contestatoare
dreptul de deducere aferent taxei pe valoarea ad ugat înscris în facturile emise de
SC X SRL în perioada mai-iunie 2010, motiv pentru care contesta ia formulat de SC
X SRL se va respinge ca neîntemeiat , pentru suma de X lei, reprezentând taxa pe
valoarea ad ugat stabilit suplimentar de plat .
1.4 Referitor la accesoriile în sum total de X lei (X lei dobânzi/major ri de
întârziere + X lei penalit i de întârziere) aferente taxei pe valoarea ad ugat ,
contestate de c tre societate, se re ine în primul rând precizarea organelor de
inspec ie fiscal adus prin Referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei nr.
X/31.07.2014, i anume:
„Contestatara contest dobânzi în sum de X lei, dobânzi aferente diferen ei de
TVA contestat . Suma dobânzilor calculate (conform anexei nr. 1 la contesta ie), i
contestate de SC X SRL este gre it .
Dobânzile aferente diferen elor de TVA contestate sunt în fapt în sum de X lei
( X lei aferent decontului la decembrie 2009 + X lei aferent decontului la februarie
2010 + X lei aferent decontului la martie 2010 + X lei aferent decontului la aprilie
2010+ X lei aferent decontului la mai 2010 + X lei aferent decontului la iunie 2010 + X
lei aferent decontului la iulie 2010 + X lei aferent decontului la august 2010 + X lei
aferent decontului la septembrie 2010 = X lei).”
Astfel :
a) Referitor la accesoriile în sum total de X lei (X lei dobânzi/major ri de
întârziere + X lei penalit i de întârziere) aferente taxei pe valoarea ad ugat , stabilite
prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal pentru persoane juridice nr.X/24.06.2014, contestat par ial, se re ine
c , stabilirea de dobânzi/major ri i penalit i de întârziere aferente TVA în sarcina
contestatorului reprezint m sur accesorie în raport cu debitul.
Având în vedere c prin prezenta decizie s-a re inut în sarcina contestatorului
taxa pe valoarea adaugat stabilit de organele de inspectie fiscal în sum de X lei,
rezult c acesta datoreaz i accesoriile aferente în sum total de X lei din care:
suma de X lei reprezentând dobânzi/major ri de întârziere i suma de X lei
reprezentând penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat stabilit
suplimentar de plat , în virtutea principiului de drept “accesoriul urmeaz principalul”,
motiv pentru care contesta ia se va respinge ca neîntemeiat i pentru acest capat
de cerere.
b) Referitor la suma de X lei contestat în plus de c tre societatea
contestatoare cu titlu de dobânzi/major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat , i care, a a cum rezult de mai sus, nu este aferent debitului contestat în
sum de X lei, se re in urm toarele:
Potrivit art.205 alin.(1) i art.206 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, se precizeaz :
“(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. Contesta ia este o cale administrativ
de atac i nu înl tur dreptul la ac iune al celui care se consider lezat în drepturile
sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condi iile legii.
(2) Este îndrept it la contesta ie numai cel care consider c a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.(...)".
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„Art.206 -(2) Obiectul contesta iei îl constituie numai sumele i m surile stabilite
i înscrise de organul fiscal în titlul de crean sau în actul administrativ fiscal atacat,
(...).”
Având în vedere c dobânzile aferente diferen elor de TVA contestate sunt în
fapt în sum de X lei ( X lei aferent decontului la decembrie 2009 + X lei aferent
decontului la februarie 2010 + X lei aferent decontului la martie 2010 + X lei aferent
decontului la aprilie 2010+ X lei aferent decontului la mai 2010 + X lei aferent
decontului la iunie 2010 + X lei aferent decontului la iulie 2010 + X lei aferent
decontului la august 2010 + X lei aferent decontului la septembrie 2010 = X lei) i nu
în sum de X lei, cât a calculat eronat i contestat societatea, se re ine c pentru
diferen a de X lei care nu face obiectul titlului de crean , contesta ia formulat de de
SC X SRL se va respinge ca fiind f r obiect.
Pentru considerentele men ionate în cuprinsul deciziei i în temeiul actelor
normative invocate în prezenta decizie, a art. 216 alin. (1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
pct.11.1. lit.c) din Ordinul nr.2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , în baza referatului nr.
, se:
DECIDE
1. Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat de SC X SRL
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite
de inspec ia fiscal pentru persoane juridice nr.X/24.06.2014, emis în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr.X/24.06.2014, contestat par ial, pentru suma de X
lei reprezentând:
- X lei - taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar de plat ,
- X lei - dobânzi/major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat stabilit suplimentar de plat ,
- X lei - penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat
stabilit suplimentar de plat .
2. Respingerea ca fiind f r obiect a contesta iei formulat de SC X SRL
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite
de inspec ia fiscal pentru persoane juridice nr.X/24.06.2014, emis în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr.X/24.06.2014, contestat par ial, pentru suma de X
lei reprezentând dobânzi/major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat
stabilit suplimentar de plat .
Prezenta decizie se comunic la:
- SC X SRL
- A.J.F.P. Timi – Inspec ia Fiscal Contribuabili Mijlocii
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi
atacat , potrivit prevederilor legale la instan a competent , în termen de 6 luni de la
data comunic rii.
DIRECTOR GENERAL,
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