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���� ���� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a fost investit� în baza art.209 

din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de  "
�
#"
�
#"
�
#"
�
#$$$$#�"
	
%
#�"
	
%
#�"
	
%
#�"
	
%
 împotriva m�surilor 

dispuse prin Decizia de impunere nr......../22.07.2008 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 

stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� �i comunicat� petentei în 

data de 31.07.2008. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din OG 92/2003 R, fiind 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Sibiu sub nr......../21.08.2008. 

  Cu adresa nr........./25.08.2008 contesta�ia a fost remis� organului de inspec�ie fiscal� 

în vederea complet�rii dosarului cauzei �i ulterior acesta a  fost înregistrat la organul de solu�ionare a 

contesta�iei sub nr......./19.09.2008. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actul contestat privind plata la 

bugetul statului a sumei totale de ...........lei din care : 

� TVA    = ........... lei 

� major�ri întârziere TVA =   ......... lei 

 

        �
��
��
��
�Prin contesta�ia formulat� petenta invoc� urm�toarele : 

� în mod gre�it organul de inspec�ie fiscal� la stabilirea TVA deductibile aferent� construc�iilor 

din Dumbr�veni, ........... a aplicat pro-rata, societatea considerând c� achizi�iile destinate 

lucr�rilor de construc�ii pentru sediul social, locuin�e de serviciu �i anexe sunt opera�iuni 

taxabile pentru care avea dreptul de a deduce integral TVA ; 



 

 

2 

 

� construc�ia în cauz� va fi folosit� ca sediu seundar pentru produc�ie, având destina�ia 

investi�iei cunoscut� �i prin urmare va fi utilizat� pentru opera�iuni care dau drept de deducere 

a TVA �i astfel nu îi sunt aplicabile prevederile art.147 (5) ; 

� autoriza�ia de construc�ie viza un sediu secundar �i nu sediu principal, iar neconcordan�ele ce 

apar pe autoriza�ie sunt din vina emitentului . 

 

    ��
���
���
���
�Organul de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere nr.383/22.07.2008 privind  

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� a re�inut urm�toarele : 

  )*�)*�)*�)*�����

  Perioada verificat� : 01.05.2003 – 31.03.2008, societatea fiind pl�titoare de TVA în 

regim mixt, având opera�iuni cu drept de deducere cât �i opera�iuni care nu dau drept de deducere. 

  În urma verific�rii efectuate au fost constatate urm�toarele deficien�e : 

       �
��
��
��
�Societatea în perioada martie 2007 – mai 2008 a dedus integral TVA pentru investi�ia în 

curs concretizat� prin moderniz�ri spa�ii existente �i construc�ia din Dumbr�veni, ..........., construc�ie 

constând din : sediu social, locuin�� de serviciu �i anexe, conform autoriza�iei de construire 

nr........./14.05.2007 eliberat� de Prim�ria Dumbr�veni. 

  Spa�iile mlodernizate sunt destinate opera�iunilor de  jocuri de noroc (scutite f�r� drept 

de deducere) �i de alimenta�ie public� (opera�iuni taxabile). 

  Conform autoriza�iei de construire pentru imobilul din Dumbr�veni, str............., 

construc�ia respectiv� are ca destina�ie sediul social firm�, locuin�� de serviciu �i anexe, urmând a fi 

utilizat� atât pentru realizarea de opera�iuni taxabile, cât �i pentru opera�iuni scutite în sensul TVA. 

  Întrucât societatea este pl�titoare de TVA în regim mixt conform art.147 (1) din Codul 

fiscal, avea obliga�ia s� aplice regimul mixt de taxare conform art.147 (5) din Codul fiscal �i anume 

aplicarea pro-ratei. 

  Ca urmare, organul de control fiscal a  procedat la recalcularea TVA pe baz� de  pro-

rat�, rezultând c� societatea pentru perioada martie 2007 – mai 2008 a dedus TVA în plus în sum� 

de ............ lei. 

  Pentru neplata la termen a TVA stabilit� suplimentar, societatea datoreaz� major�ri de 

întârziere de ............ lei în conformitate cu art.119-120 din OG 92/2003 R. 

 

        �
��
��
��
�Societatea în baza contractului de  vânzare nr.........../12.03.2008 încheiat cu SC „X” 

SRL Bucure�ti a contractat cump�rarea �i montarea unei piscine în Dumbr�veni, str.............. 
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  În baza contractului încheiat �i a FF........./12.03.2008 �i a FF nr............/22.04.2008 

emise de furnizor, societatea deduce integral TVA aferent de ........ lei (....... + ......). 

  În urma verific�rilor proiectului de investi�ie �i a autoriza�iei de construire, organul de 

inspec�ie fiscal� a  constatat faptul c� în aceste documente nu este prev�zut� montarea piscinei 

contractate. 

  Din punctul de vedere al TVA, acest obiectiv – piscina – nu are autoriza�ie de construire 

�i nu este destinat� opera�iunilor taxabile �i ca urmare în baza art.145 (2) Cod Fiscal societatea nu 

avea dreptul s� deduc� TVA aferent� celor dou� facturi. 

  În consecin��, s-a stabilit c� suma de ........ lei reprezint� TVA suplimentar�, iar pentru 

nevirarea acestuia la termen, societatea datoreaz� major�ri de întârziere de........ lei în conformitate 

cu art.119 – 120 din OG 92/2003 R. 

 

      ���
����
����
����
�Având în vedere constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, documentele existente la 

dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada verificat�, organul de solu�ionare a 

contesta�iei re�ine urm�toarele : 

        �
��
��
��
�Cu privire la contestarea TVA în sum� de ........... lei �i a major�rilor de întârziere 

aferente de .......... lei stabilite  suplimentar pentru lucr�rile de investi�ii efectuate la imobilul din 

Dumbr�veni, str........... 

  Cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� societatea avea obliga�ia s� calculeze 

pro-rata pentru determinarea TVA deductibil� în condi�iile în care : 

� societatea a dedus integral TVA aferent� lucr�rilor de construc�ie pentru imobilul de mai sus 

care este destinat realiz�rii de opera�iuni impozabile cât �i neimpozabile în sensul TVA ; 

� societatea este pl�titoare de TVA în regim mixt. 

În aceste condi�ii, a�a cum rezult� din autoriza�ia de construire nr......./14.05.2007 

emis�  

de Prim�ria Dumbr�veni pentru „construire imobil nou regim P+M, reprezentând sediu firm� + 

locuin�� de serviciu �i anexe” din Dumbr�veni, str.........., toate achizi�iile aferente acestei investi�ii 

pentru care societatea a dedus integral TVA, sunt de fapt destinate realiz�rii de opera�iuni taxabile 

cât �i opera�iunii scutite în conformitate cu obiectul s�u de activitate. 

  Mai mult, sediul de firm� este centrul de coordonare a afacerilor pentru realizarea 

obiectului de activitate ce const� în : 

� alimenta�ie public� �i vânz�ri de aparate pentru jocuri de noroc – opera�iuni impozabile cu 

19% ; 
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� jocuri noroc �i discotec� – opera�iuni neimpozabile. 

Din aceast� cauz�, societatea avea obliga�ia s� deduc� TVA aferent� lucr�rilor de 

construc�ie în raport cu participarea lor la realizarea opera�iunilor supuse TVA �i nu s� considere 

TVA în totalitate deductibil�. 

  Argumentele sus�inute de societate, c� investi�ia în cauz� este destinat� sediului 

secundar de produc�ie �i nicidecum pentru sediu firm�, c� neconcordan�ele ce apar pe autoriza�ia de 

construire sunt din vina emitentului, nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a cauzei deoarece nu 

au la baz� documente justificative legale. 

  Prin urmare, petenta avea obliga�ia s� calculeze TVA aferent� investi�iei în curs pe 

baz� de pro-rat�, obliga�ie ce nu a fost realizat�. Din aceste considerente, în mod întemeiat organul 

de inspec�ie fiscal� a procedat la recalcularea TVA deductibil� prin aplicarea pro-ratei de 67%, 

rezultând astfel o TVA suplimentar� de plat� în sum� de ......... lei �i major�ri de întârziere aferente 

de .......... lei, acestea reprezentând sumele contestate. 

  În spe�� sunt aplicabile prevederile : 

� art.147 alin.(1) din Legea 571/2003 : „Persoana impozabil� care realizeaz� sau urmeaz� s� 

realizeze atât opera�iuni care dau drept de deducere, cât �i opera�iuni care nu dau drept de 

deducere este denumit� în continuare persoan� impozabil� cu regim mixt (...)”; 

� art.147 alin.(2) din Legea 571/2003 : „Dreptul de deducere a taxei deductibile aferente 

achizi�iilor efectuate de c�tre o persoan� impozabil� cu regim mixt se determin� conform 

prezentului articol (....)” ; 

� art.147 alin.(5) din Legea 571/2003 :”Achizi�iile pentru care nu se cunoa�te destina�ia, 

respectiv dac� vor fi utilizate pentru realizarea de opera�iuni  care dau drept de  deducere  sau 

pentru opera�iuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina 

propor�ia în care sunt sau vor fi  utilizate pentru opera�iuni care dau drept de deducere �i 

opera�iuni care nu dau drept de deducere se eviden�iaz� într-o coloan� distinct� din jurnalul 

pentru cump�r�ri, iar taxa deductibil� aferent� acestor achizi�ii  se deducepe baz� de pro-

rat�”. 

�����������������������������
�
�
�
 Cu privire la contestarea TVA în sum� de .......... lei �i a major�rilor de întârziete 

aferente în sum� de ........ lei,  stabilite suplimentar pentru achizi�ionarea unei piscine de la SC „X” 

SRL Bucure�ti. 

 Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� sunt îndeplinite condi�iile �i 

formalit��ile de exercitare a dreptului de deducere a TVA în situa�ia în care : 
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� în baza contractului nr.........../12.03.2008 �i a FF nr........./12.03.2008 �i FF 

nr........./22.04.2008 societatea achizi�ioneaz� o piscin� pentru care deduce integral TVA 

înscris� în cele 2 facturi fiscale în sum� de ............ lei ; 

� din analiza obiectului acestui contract „vânzare piscin� (....) precum �i efectuarea lucr�rilor de 

execu�ie �i montaj” �i a  anexei nr.2, rezult� c� nu este prev�zut� montarea piscinei 

contractate ; 

� societatea nu are autoriza�ie de construire a piscinei . 

În concluzie, deoarece pentru piscina achizi�ionat�, petenta nu are autoriza�ie de  

construire, din punct de vedere al TVA aceast� achizi�ie nu este destinat� realiz�rii de opera�iuni 

taxabile �i prin urmare nu avea dreptul s� deduc� TVA aferent� celor dou� facturi emise de furnizor. 

  În spe�� sunt aplicabile prevederile : 

� art. 145 alin.(2) din Legea 571/2003 : „Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� TVA 

aferent� achizi�iilor dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni : a). 

opera�iuni taxabile (....)” ; 

� art.1471 alin.(2) din Leega 571/2003 : „În situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i 

formalit��ile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscal� de declarare sau în 

cazul în care nu s-au primit documentele de justificare prev�zute la art.146, persoana 

impozabil� î�i poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale  în care sunt 

îndeplinite aceste condi�ii �i formalit��i �i printr-un decont ulterior, dar nu mai mult de 5 ani 

consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaz� celui în care a luat na�tere 

dreptul de deducere”. 

Fa�� de prevederile legale mai sus men�ionate, rezult� c� societatea în mod eronat �i-a  

exercitat dreptul de deducere a TVA în sum� de .......... lei, deoarece numai simpla înregistrare în 

eviden�a contabil� a TVA deductibil� înscris� în facturile fiscale nu este suficient�, întrucât din 

documentele ce au stat la baza emiterii facturilor fiscale – contract de vânzare �i anexe - reies 

neconcordan�e �i anume : în contract se stipuleaz� ca obiect �i „efectuarea lucr�rilor de execu�ie �i 

montaj (....) conform documenta�iei tehnice emise de furnizorul X – Fran�a”, „termenul de execu�ie 

este conform graficului din anexa 2”, iar din analiza anexei 2  rezult� c� montarea piscinei nu a fost 

prev�zut�. Mai mult, organul de control fiscal a constatat c� societatea nu de�ine autoriza�ie de 

construire pentru piscina achizi�ionat�. 
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  Ca urmare, petenta datoreaz� TVA suplimentar� în sum� de ......... lei, a�a cum în 

mod legal a fost stabilit de organul de control fiscal, iar pentru neplata în termen a acestei sume 

datoreaz� major�ri de întârziere în sum� de ......... lei, con form art.119-120 din OG 92/2003 R. 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003 R, 

 

 

             ������������������+������������������+������������������+������������������+����

   

  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� �i insuficient motivat� pentru suma de ......... lei 

reprezentând : 

 

� TVA    = ........... lei 

� major�ri întârziere TVA = ........... lei 

Prezenta   Decizie   poate   fi   atacat�   la   Tribunalul   Sibiu   în  termen de 6 luni de la  

comunicare. 
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____________________________________ Red.Cons.Sup. _______________________________ 
Serv.Solu�ionare Contesta�ii 

Adresa: str.Calea Dumbr�vii nr.28-32, cod: 550324 
Tel: 0269/218176, Fax: 0269/218315 

Website: www.finan�esibiu.ro 


