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DECIZIA NR. __80___ 
din ______13.07.2011___ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
......................, 

din localitatea .... 
, ……………., jude�ul Suceava, 

CUI ………, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   

sub nr. ………. 
 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. …………., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …………, cu privire la 
contesta�ia formulat� de ......................, din localitatea ...., str………………, jude�ul 
Suceava. 

 
...................... contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de .........., 
reprezentând TVA respins� la rambursare. 

  
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ...................... contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de .........., reprezentând TVA 
respins� la rambursare. 

 

În contesta�ia formulat�, privind suma de .........., petenta aduce urm�toarele 
argumente: 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 
Suceava 
Tel : …………….. 
Fax : ……………. 
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- pentru perioada ianuarie – februarie 2011, s-a respins suma de …….. lei pe 
motiv c� documentele nu con�in datele de identificare a contribuabilului; 

- pentru luna februarie s-a respins suma de ……… lei, pe motiv c� nu s-au 
prezentat documente justificative �i pentru aceea�i perioad� s-a respins suma 
de ……….. lei, reprezentând TVA aferent� achizi�iei de materiale de 
construc�ii. 

 
Petenta sus�ine c� toate documentele sunt întocmite corect cu toate datele, 

iar toate cheltuielile au documente justificative. 
Totodat�, men�ioneaz� c� aceste constat�ri se reg�sesc în Anexa 4 la actul 

de control, anex� pe care precizeaz� c� nu a primit-o. 
Contestatoarea anexeaz� copie dup� facturile nr. .........., nr. .........., nr. 

.......... �i nr. .......... �i afirm� c� sunt corect întocmite, având calitatea de documente 
justificative. 

În concluzie, contribuabilul solicit� anularea deciziei de impunere atacate. 
 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, din suma de ………… lei, reprezentând TVA solicitat� la 
rambursare, organele fiscale au respins suma de .......... �i au aprobat suma de 
…….. lei. 

 
Inspec�ia fiscal� desf��urat� la ...................... a avut ca obiectiv solu�ionarea 

deconturilor cu op�iune de rambursare a soldului sumei negative a TVA aferent� 
lunilor ianuarie �i februarie 2011, înregistrate la AFPC .... sub nr. ……….. �i nr. 
……….. prin care se solicit� rambursarea sumelor de …………. lei �i …….. lei. 

În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au considerat c� ...................... 
nu are dreptul la deducere pentru TVA în sum� de .........., din urm�toarele motive: 
- pentru luna ianuarie 2011, din analiza TVA deductibil� �i colectat� s-a constatat c� 
Î.F. a înregistrat TVA deductibil� în sum� de ………. lei pe baza unor documente, în 
care nu sunt înscrise datele de identificare ale contribuabilului; 
- pentru luna februarie 2011, din analiza TVA deductibil� �i colectat� s-a constatat c� 
Î.F. a înregistrat TVA deductibil� în sum� de .........., astfel: 
 a) .......... – TVA pe baza unor documente, în care nu sunt înscrise datele de 
identificare ale contribuabilului; 
 b) .......... – TVA aferent� unei baze impozabile de .........., pentru care nu s-au 
prezentat documente justificative; 
 c) .......... – TVA aferent� unei baze impozabile de .........., reprezentând 
achizi�ii de materiale de construc�ii, pe care organele fiscale le consider� bunuri 
personale. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
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1. Referitor la suma contestat� de .........., reprezentând TVA respins� 
la rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� ...................... avea dreptul 
s� deduc� TVA aferent� achizi�iei de materiale de construc�ii,  în condi�iile în 
care nu demonstreaz� cu documente c� acestea sunt destinate opera�iunilor sale 
taxabile. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale nu au acordat dreptul 

la deducerea sumei de .........., reprezentând TVA aferent� unei baze impozabile în 
sum� de .........., reprezentând achizi�ii de materiale de construc�ii efectuate în luna 
februarie 2011, pe care organele fiscale le consider� bunuri personale, contribuabilul 
nedemonstrând c� achizi�iile respective sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor sale taxabile.  

 
Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� toate cheltuielile au 

documente justificative, dar nu anexeaz� în acest sens nici un document. 
 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…] 
(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”. 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� o persoan� impozabil� are 

dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor efectuate, dar cu condi�ia ca aceste bunuri 
s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 
 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, precizeaz� expres c�: 
 
ART. 6 
„(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 înregistr�rilor 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”. 
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Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-

financiar� care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-
un document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 

 
Din actele de control se re�ine c� organele fiscale nu au acordat dreptul la 

deducerea sumei de .........., reprezentând TVA aferent� unei baze impozabile în sum� 
de .........., privind achizi�ii de materiale de construc�ii efectuate în luna februarie 
2011, pe care organele fiscale le consider� bunuri personale, contribuabilul 
nedemonstrând c� achizi�iile respective sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor sale taxabile.  

 
În punctul de vedere privind constat�rile inspec�iei fiscale, contribuabilul 

precizeaz� c�: 
„[…] declar c� fa�� de cele men�ionate în raportul de inspec�ie fiscal� 

general� întocmit, c� nu am obiec�iuni, am luat la cuno�tin�� �i sunt de acord cu 
sumele stabilite suplimentar în urma inspec�iei fiscale generale, dup� cum 
urmeaz�: 

-TVA ..........”.  
Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� toate cheltuielile au 

documente justificative, dar nu anexeaz� în acest sens nici un document. 
 
Analizând documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� pe de o parte, 

Î.F. sus�ine c� de�ine documente justificative dar nu face dovada afirma�iilor sale prin 
anexarea de documente, iar pe de alt� parte afirm� c� este de acord cu suma stabilit� 
suplimentar de organul fiscal. 

Rezult� astfel o contradic�ie între afirma�iile contribuabilului la data 
efectu�rii controlului �i cele prezentate în contesta�ia formulat�. 
 

• Conform art. 106 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  

 
„(1) Contribuabilul are obliga�ia s� colaboreze la constatarea st�rilor 

de fapt fiscale. Acesta este obligat s� dea informa�ii, s� prezinte la locul de 
desf��urare a inspec�iei fiscale toate documentele, precum �i orice alte date 
necesare clarific�rii situa�iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.” 

 
În sus�inerea afirma�iilor sale, care, de altfel, sunt în contradic�ie cu cele 

declarate în timpul inspec�iei fiscale, contestatorul nu depune documente care s� 
demonstreze c� bunurile aprovizionate sunt destinate utiliz�rii în folosul de opera�iuni 
taxabile, care s� dea dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�. 
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• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, 

 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere. 

 
Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

 
„Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�.  

 
Contestatoarea nu depune documente care s� contrazic� constat�rile 

organelor de control �i care s� demonstreze c� materialele de construc�ie achizi�ionate 
sunt destinate utiliz�rii în folosul de opera�iuni taxabile, care s� dea dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .........., drept pentru care 
urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru suma total� de .......... reprezentând 
TVA, ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 

 
2. Referitor la suma contestat� de .........., reprezentând TVA respins� 

la rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� ...................... avea dreptul 
s� deduc� TVA, f�r� a avea la baz� documente justificative. 
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În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au considerat c� 
...................... nu are dreptul la deducere pentru TVA în sum� de .........., aferent� 
unei baze impozabile de .........., pentru care nu s-au prezentat documente justificative. 

 
Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� toate cheltuielile au 

documente justificative, dar nu anexeaz� în acest sens nici un document. 
 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 146 alin. 1 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se 

precizeaz� c�: 
 
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; 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, pentru a putea exercita dreptul de  

deducere a TVA pentru bunurile sau serviciile achizi�ionate, o persoan� impozabil� 
trebuie s� de�in� o factur� care s� fie emis� conform prevederilor legale. 
 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, precizeaz� expres c�: 
 
ART. 6 
„(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 înregistr�rilor 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”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-

financiar� care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-
un document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 
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În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au considerat c� ...................... 
nu are dreptul la deducere pentru TVA în sum� de .........., aferent� unei baze 
impozabile de .........., pentru care nu s-au prezentat documente justificative. 

 
În punctul de vedere privind constat�rile inspec�iei fiscale, contribuabilul 

precizeaz� c�: 
„[…] declar c� fa�� de cele men�ionate în raportul de inspec�ie fiscal� 

general� întocmit, c� nu am obiec�iuni, am luat la cuno�tin�� �i sunt de acord cu 
sumele stabilite suplimentar în urma inspec�iei fiscale generale, dup� cum 
urmeaz�: 

-TVA ..........”.  
Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� toate cheltuielile au 

documente justificative, dar nu anexeaz� în acest sens nici un document. 
 
Analizând documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� pe de o parte, 

Î.F. sus�ine c� de�ine documente justificative dar nu face dovada afirma�iilor sale prin 
anexarea de documente, iar pe de alt� parte afirm� c� este de acord cu suma stabilit� 
suplimentar de organul fiscal. 

Rezult� astfel o contradic�ie între afirma�iile contribuabilului la data 
efectu�rii controlului �i cele prezentate în contesta�ia formulat�. 

 
• Conform art. 106 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  

 
„(1) Contribuabilul are obliga�ia s� colaboreze la constatarea st�rilor 

de fapt fiscale. Acesta este obligat s� dea informa�ii, s� prezinte la locul de 
desf��urare a inspec�iei fiscale toate documentele, precum �i orice alte date 
necesare clarific�rii situa�iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.” 

 
În sus�inerea afirma�iilor sale, care, de altfel, sunt în contradic�ie cu cele 

declarate în timpul inspec�iei fiscale, contestatorul nu depune documente care s� 
demonstreze c� de�ine documente justificative, întocmite conform prevederilor 
legale, care s� dea dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, 

 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere. 
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Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

 
„Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�.  

 
Contestatoarea nu depune documente care s� contrazic� constat�rile 

organelor de control �i care s� demonstreze c� de�ine documente justificative pentru a 
avea dreptul la deducerea TVA în sum� de .........., drept pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru suma de .......... reprezentând TVA, ca neîntemeiat� 
�i nesus�inut� cu documente. 

 
3. Referitor la suma contestat� de ……….. lei, reprezentând TVA 

respins� la rambursare prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� ...................... 
avea dreptul s� deduc� TVA aferent� achizi�iei de bunuri �i servicii, în condi�iile 
în care nu de�ine documente întocmite conform prevederilor legale, care s� dea 
dreptul la deducere. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au considerat c� 

...................... nu are dreptul la deducere pentru TVA în sum� de ……… lei, din 
urm�toarele motive: 
- pentru luna ianuarie 2011, din analiza TVA deductibil� �i colectat� s-a constatat c� 
Î.F. a înregistrat TVA deductibil� în sum� de ……… lei pe baz� de documente, unde 
nu sunt înscrise datele de identificare ale contribuabilului; 
- pentru luna februarie 2011, din analiza TVA deductibil� �i colectat� s-a constatat c� 
Î.F. a înregistrat TVA deductibil� în sum� de .........., pe baz� de documente, în care 
nu sunt înscrise datele de identificare ale contribuabilului; 
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Contestatoarea anexeaz� copie dup� facturile nr. .........., nr. .........., nr. 
.......... �i nr. .......... �i afirm� c� sunt corect întocmite, având calitatea de documente 
justificative. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 
„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; 

[…] 
(2) Prin norme se vor preciza cazurile în care documentele sau 

obliga�iile, altele decât cele prev�zute la alin. (1), se vor prezenta sau îndeplini 
pentru a justifica dreptul de deducere a taxei”. 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� pentru a-�i putea exercita 

dreptul de deducere, contribuabilul trebuie s� îndeplineasc� o serie de condi�ii, 
respectiv pentru bunurile achizi�ionate, trebuie s� de�in� o factur� care s� fie emis� în 
conformitate cu prevederile art. 155. 

 
• Referitor la aplicarea prevederilor art. 146 alin. 1 din Codul fiscal, în 

Hot�rârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la pct. 46 
alin. 1, se precizeaz� c�: 

 
„Norme metodologice: 
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. Facturile transmise prin 
po�ta electronic� sunt considerate facturi în original. [...]”. 

 
Din textele de lege men�ionate rezult� c� pentru justificarea dreptului de 

deducere a TVA, contribuabilii trebuie s� de�in� exemplarul original al facturii, care 
trebuie s� fie completat conform prevederilor art. 155 din Codul fiscal. 
 

• La art. 155 din Codul fiscal se men�ioneaz� c�: 
 

ART. 155 
“Facturarea 
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[…] 
(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; 
[…] 
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�; 

[…]“. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� factura trebuie s� cuprind� în mod 

obligatoriu o serie de elemente, cum ar fi num�rul de ordine care identific� factura în 
mod unic, data emiterii facturii, denumirea/numele �i adresa beneficiarului bunurilor 
sau serviciilor etc., elemente f�r� de care un contribuabil nu are dreptul de deducere a 
TVA. 
 

• Totodat� Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, precizeaz� 
expres c�: 

 
ART. 6 
„(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 înregistr�rilor 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”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-

financiar� care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-
un document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 

 
• Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1040 din  8 iulie 2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea �i conducerea 
eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal la lit. B pct.13, pct. 14, pct. 15 stipuleaz� c�: 

 
“B. Norme generale privind documentele justificative �i financiar-

contabile 
[…] 
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13. Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 
în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
eviden�a contabil� în partid� simpl�, dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. 

14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele 
elemente principale, prev�zute în structura formularelor aprobate: 

    - denumirea documentului; 
    - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii 

economico-financiare (când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este 

necesar, �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-

financiare efectuate; 
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care 

r�spund de efectuarea opera�iunii; 
    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 

opera�iunilor în documente justificative. 
15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� 

în partid� simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în 
cazurile în care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele legale în 
vigoare. 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� documentele justificative trebuie s� 

cuprind� o serie de elemente principale, printre care numele �i prenumele 
contribuabilului, precum �i adresa complet�, num�rul documentului �i data întocmirii 
acestuia etc., cu precizarea c� aceste documente stau la baza înregistr�rilor în 
eviden�a contabil� în partid� simpl� cu condi�ia s� furnizeze toate informa�iile 
prev�zute în normele legale în vigoare. 

 
Din textele de lege citate �i analizate la acest cap�t de cerere se 

concluzioneaz� c� TVA aferent� achizi�iilor de bunuri este deductibil� fiscal doar 
dac� îndepline�te o serie de condi�ii, respectiv s� aib� la baz� documente justificative 
(în cazul de fa�� factura în original) care s� fie completate conform legii, iar bunurile 
s� fie achizi�ionate pentru activitatea firmei �i s� fie în proprietatea acesteia.  

Facem precizarea c�, din punct de vedere legal, a�a dup� cum rezult� din 
textele de lege citate mai sus, justificarea deducerii taxei se face numai pe baza 
exemplarului original al facturii, care trebuie s� fie completat� conform legii, cu toate 
elementele obligatorii.  

 
Contestatoarea anexeaz� copie dup� facturile nr. .........., nr. .........., nr. 

.......... �i nr. .......... �i afirm� c� sunt corect întocmite, având calitatea de documente 
justificative. 
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Din analiza facturilor nr. .......... (TVA în sum� de ……… lei), nr. .......... 
(TVA în sum� de ……… lei) emise de c�tre ………… SRL rezult� c� ambele 
facturi au acela�i num�r, cea de a doua având înscris� cu pixul men�iunea „BIS” 
(element ce nu poate fi luate în considerare ca element de identificare a unei facturi). 
Din prevederile legale invocate rezult� c� fiecare din facturile emise de acela�i 
furnizor trebuie s� de�in� un num�r de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care 
identific� factura în mod unic. Rezult� c� cele dou� facturi au acela�i num�r, deci nu 
se pot identifica în mod unic, drept pentru care rezult� c� nu au calitatea de 
documente justificative. 

Mai mult decât atât, factura nr. .......... este emis� pe numele ......................, 
în timp ce factura nr. .......... este emis� pe numele …………….. De asemenea, 
adresele sunt incomplete, fiind completate ulterior cu pixul, iar sumele sunt diferite. 

 
Din analiza facturilor nr. .......... (TVA în sum� de …….. lei), �i nr. 

..........(TVA în sum� de …. lei), facem precizarea c� nici acestea nu au calitatea de 
documente justificative, elementele privind numele beneficiarului �i adresa acestuia 
fiind completat� eronat, cu modific�ri �i corec�ii. 

De asemenea, în punctul de vedere privind constat�rile inspec�iei fiscale, 
contribuabilul precizeaz� c�: 

„[…] declar c� fa�� de cele men�ionate în raportul de inspec�ie fiscal� 
general� întocmit, c� nu am obiec�iuni, am luat la cuno�tin�� �i sunt de acord cu 
sumele stabilite suplimentar în urma inspec�iei fiscale generale, dup� cum 
urmeaz�: 

-TVA ..........”.  
 
Analizând documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, pe de o parte, 

Î.F. sus�ine c� de�ine documente justificative, dar nu face dovada afirma�iilor sale cu 
documente, iar, pe de alt� parte, afirm� c� este de acord cu suma stabilit� suplimentar 
de organul fiscal. 

Rezult� astfel o contradic�ie între afirma�iile contribuabilului la data 
efectu�rii controlului �i cele prezentate în contesta�ia formulat�. 

 
Având în vedere prevederile legale citate �i analizate la acest cap�t de 

cerere, faptul c� Î.F. a dedus TVA în baza unor facturi care nu îndeplinesc calitatea 
de documente justificative, rezult� c� în mod legal organele fiscale au respins la 
deducere TVA în sum� de …….. lei, din care ……… lei aferent� lunii ianuarie 2011 
�i .......... aferent� lunii februarie 2011, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia formulat� de contribuabil 
privind aceast� sum�. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 145 alin. 2 lit. a, art. 146, art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, art. 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, art. 64 �i 65, art. 
106 alin. (1), art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
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procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 46 alin. 
1 din Hot�rârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal referitor la 
aplicarea prevederilor art. 146 alin. 1 din Codul fiscal, lit. B pct.13, pct. 14, pct. 15 
din Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1040 din  8 iulie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în 
partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu 
prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
                                  DECIDE: 

 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente a 
contesta�iei formulate de ......................, din localitatea ...., ………….., jude�ul 
Suceava, împotriva m�surilor stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......................, emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de .........., reprezentând TVA 
respins� la rambursare. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 

 
 


