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DECIZIA NR. _51____ 
din ________18.05.2011______ 

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

din mun. Suceava, ..................., jude�ul Suceava, 
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. ………….., asupra 
contesta�iei formulate de ................... cu sediul în mun. Suceava, ..................., jude�ul 
Suceava. 

 
................... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV 
..................., înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..................., emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..................., înregistrat la AIF sub nr. 
..................., cu privire la suma de ................... lei, reprezentând:  

• ................... lei – TVA stabilit� suplimentar; 
•      ................... – accesorii aferente TVA. 

 
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. ................... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere 

nr. F-SV ..................., înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. 
..................., cu privire la suma de ................... lei, din care ................... lei TVA 
stabilit� suplimentar �i ................... accesorii aferente TVA. 

 

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 
�
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În contesta�ia formulat�, ................... solicit� anularea deciziei contestate �i 
restituirea sumei de ................... TVA respins� la rambursare �i solicitat� prin 
decontul de TVA nr. .................... 

Petenta afirm� c� a achizi�ionat cu factura seria ................... de la 
................... Bucure�ti un strung universal tip ................... pentru suma de ................... 
lei, solicitând deducere de TVA în sum� de ................... lei. 

Societatea sus�ine c�, potrivit procesului verbal încheiat în data de 
09.11.2010 de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, AFP Sector 1, înregistrat 
sub nr. ..................., pentru aceea�i factur�, vânz�torul ................... înregistreaz� 
factura în eviden�ele sale contabile depunând în luna martie 2010 „Declara�ia 
informativ� privind livr�rile �i achizi�iile efectuate pe teritoriul României-394 pe 
semestrul 2010 sub nr. ................... în care apare beneficiarul ................... (CUI 
...................) cu baza de ................... lei �i TVA de ................... lei”.” 

Contestatoarea consider� c� are dreptul la deducerea TVA în sum� de 
................... lei aferent� facturii seria .................... 

Petenta invoc� prevederile art. 145 �i art. 155 din Codul fiscal �i afirm� c� 
singurele condi�ii ce trebuie îndeplinite pentru deductibilitatea TVA sunt cele 
prev�zute de aceste texte de lege, care impun expres c� achizi�iile realizate de 
persoana impozabil� s� fie destinate utiliz�rii în folosul desf��ur�rii opera�iunilor 
taxabile, respectiv ca persoana impozabil� s� de�in� o factur� care s� cuprind� 
informa�iile prev�zute la art. 155. 

Societatea sus�ine c� motivele invocate de organul fiscal privind circuitul 
comercial al acestui bun anterior acestei opera�iuni sunt nejustificate. 

Astfel, precizeaz� c�, prin Declara�ia 394 �i ................... Suceava a f�cut 
înregistr�rile conform normelor fiscale cu privire la acest bun. 

De asemenea, precizeaz� c�, un alt motiv invocat de organul fiscal se refer� 
la opera�iunile de livrare �i de�i conform normelor fiscale nu prezint� relevan��, 
petenta a prezentat �i custodia bunului. 

 
Referitor la suma de ................... lei (...................-...................) stabilit� 

suplimentar �i a sumei de ..................., accesorii aferente sumei de ................... lei, 
societatea consider� c� aceste sume sunt nedatorate. 

Invoc� prevederile art. 156^1 din Codul fiscal �i sus�ine c�, potrivit 
acestora, corectarea TVA de rambursat nu se poate face decât în luna verificat�. 

Astfel, afirm� c�, potrivit RIF nr. ..................., perioada fiscal� este 
01.02.2010-28.02.2010, iar corectarea TVA nu se poate face cu luna octombrie 2010. 

Prin urmare, sus�ine c� suma de ................... solicitat� prin decontul nr. 
................... este corect�. 

De asemenea, consider� c� nici accesoriile nu sunt datorate. 
În consecin��, solicit� admiterea contesta�iei �i anularea deciziei de 

impunere atacate. 
 
II. Prin Decizia de impunere nr. F-SV ..................., înregistrat� la 

Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..................., s-a stabilit în sarcina 
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................... suma de ................... lei, reprezentând TVA stabilit� suplimentar �i 
suma de ................... accesorii aferente TVA. 

 
În urma efectu�rii inspec�iei fiscale la ..................., organele fiscale au 

constatat c�, potrivit facturii seria ..................., societatea a achizi�ionat de la 
................... Bucure�ti un strung universal tip ................... în sum� total� de 
................... lei, exercitându-�i dreptul de deducere pentru TVA în sum� de 
................... lei. În urma verific�rii încruci�ate efectuate de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal� la ................... Suceava, societate afiliat� cu ..................., s-a constatat c� 
strungul men�ionat anterior a fost vândut de ................... c�tre ..................., societate a 
c�rei activitate principal� o constituie „intermedierile în comer�ul cu ma�ini, 
echipamente industriale, nave �i avioane”. 

Organele de inspec�ie fiscal� fac precizarea c� ................... nu a f�cut 
dovada realit��ii opera�iunilor de livrare a acestui strung, din nota explicativ� dat� de 
administratorul societ��ii, rezultând faptul c� acest strung exista deja la sediul 
................... �i nu a fost deplasat din acest amplasament. Mai mult, în urma verific�rii 
încruci�ate efectuate de c�tre echipa de inspec�ie fiscal� la ..................., s-a constatat 
c� aceast� societate nu declar� TVA de plat� în decontul de TVA conform eviden�ei 
contabile, între soldul TVA de plat� la sfâr�itul perioadei de raportare din decontul de 
TVA (în sum� de ................... lei) �i soldul TVA de plat� din balan�a de verificare 
întocmit� la 31.12.2010 (în sum� de ................... lei), existând o diferen�� în minus de 
................... lei. 

De asemenea, s-a constatat, urmare datelor primite de la compartimentul de 
Schimb interna�ional de informa�ii, c� exist� neconcordan�e privind tranzac�iile 
declarate de ................... �i societatea verificat� în declara�ia informativ� 394 privind 
livr�rile/prest�rile �i achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional, ................... 
nedeclarând opera�iuni efectuate cu .................... 

În urma acestor constat�ri, echipa de inspec�ie fiscal� consider� c� achizi�ia 
strungului universal tip ................... în sum� total� de ................... lei, din care TV A 
în sum� de ................... lei, efectuat� de ................... nu a fost destinat� utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor taxabile, ci în scopul ob�inerii de TVA de rambursat de la 
bugetul de stat de c�tre firma cump�r�toare ................... �i nedeclararea TVA 
colectat� de c�tre firma afiliat� ..................., opera�iunea de vânzare fiind efectuat� 
prin societatea de intermedieri în comer�, .................... 

În consecin��, organele fiscale nu au acordat drept de deducere pentru TVA 
în sum� de ................... lei. 

 
În urma efectu�rii inspec�iei fiscale, în vederea verific�rii existen�ei 

activului eviden�iat în contabilitate „fer�str�u cu band� orizontal� pentru lemn tip 
...................”, echipa de inspec�ie a efectuat investiga�ii pe teren, întocmind în acest 
sens „Fi�a investiga�iilor pe teren” (formular FIT). În urma verific�rilor s-a constatat 
c� fier�str�ul cu banda orizontal� nu se afl� în loca�ia apar�inând ..................., fapt 
motivat de c�tre administratorul societ��ii prin vânzarea acestuia la pre�ul de 
................... lei, din care TVA de ................... lei, c�tre ................... conform 
Contractului de vânzare-cump�rare nr. .................... Se face men�iunea c� bunul a fost 
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livrat în luna septembrie 2010, conform avizelor de înso�ire nr. ..................., nr. 
..................., nr. ................... �i notei explicative date de administratorul societ��ii. 

De asemenea, se precizeaz� c� societatea a înregistrat în luna octombrie 
2010 un avans (cont 419) la contractul de vânzare-cump�rare nr. ................... în sum� 
de ................... lei �i TVA aferent� în sum� de ................... lei, f�r� a factura valoarea 
integral� a bunului. 

În consecin��, organele fiscale au stabilit suplimentar de plat� TVA în 
sum� de ................... lei (...................-...................). 

 
Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de ................... lei, s-au 

calculat accesorii în sum� de .................... 
 
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: 

 
1. Referitor la suma de ................... lei, reprezentând TVA stabilit� 

suplimentar prin Decizia de impunere nr. F-SV ..................., înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..................., cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� ................... avea dreptul la deducerea TVA aferent� achizi�iei unui 
strung, în condi�iile în care societatea nu face dovada realit��ii opera�iunii 
efectuate. 

 
În fapt, în urma efectu�rii inspec�iei fiscale la ..................., organele fiscale 

au constatat c�, potrivit facturii seria ..................., societatea achizi�ioneaz� de la 
................... Bucure�ti un strung universal tip ................... în sum� total� de 
................... lei, exercitându-�i dreptul de deducere pentru TVA în sum� de 
................... lei. În urma verific�rii încruci�ate efectuate de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal� la ................... Suceava, societate afiliat� cu ..................., s-a constatat c� 
strungul men�ionat anterior a fost vândut de ................... c�tre ..................., societate a 
c�rei activitate principal� o constituie „intermedierile în comer�ul cu ma�ini, 
echipamente industriale, nave �i avioane”. 

Organele de inspec�ie fiscal� fac precizarea c� ................... nu a f�cut 
dovada realit��ii opera�iunilor de livrare a acestui strung, din nota explicativ� dat� de 
administratorul societ��ii, rezultând faptul c� acest strung exista deja la sediul 
................... �i nu a fost deplasat din acest amplasament. Mai mult, în urma verific�rii 
încruci�ate efectuate de c�tre echipa de inspec�ie fiscal� la ..................., s-a constatat 
c� aceast� societate nu declar� TVA de plat� în decontul de TVA conform eviden�ei 
contabile, între soldul TVA de plat� la sfâr�itul perioadei de raportare din decontul de 
TVA (în sum� de ................... lei) �i soldul TVA de plat� din balan�a de verificare 
întocmit� la 31.12.2010 (în sum� de ................... lei), existând o diferen�� în minus de 
................... lei. 

De asemenea, s-a constatat, urmare datelor primite de la compartimentul de 
Schimb interna�ional de informa�ii, c� exist� neconcordan�e privind tranzac�iile 
declarate de ................... �i societatea verificat� în declara�ia informativ� 394 privind 
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livr�rile/prest�rile �i achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional, ................... 
nedeclarând opera�iuni efectuate cu .................... 

În urma acestor constat�ri, echipa de inspec�ie fiscal� consider� c� achizi�ia 
strungului universal tip ................... în sum� total� de ................... lei, din care TV A 
în sum� de ................... lei, efectuat� de ................... nu a fost destinat� utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor taxabile, ci în scopul ob�inerii de TVA de rambursat de la 
bugetul de stat de c�tre firma cump�r�toare ................... �i nedeclararea TVA 
colectat� de c�tre firma afiliat� ..................., opera�iunea de vânzare fiind efectuat� 
prin societatea de intermedieri în comer�, .................... 

În consecin��, organele fiscale nu au acordat drept de deducere pentru TVA 
în sum� de ................... lei. 

 
Societatea sus�ine c�, potrivit procesului verbal încheiat în data de 

09.11.2010 de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, AFP Sector 1, înregistrat 
sub nr. ..................., pentru aceea�i factur�, vânz�torul ................... înregistreaz� 
factura în eviden�ele sale contabile depunând în luna martie 2010 „Declara�ia 
informativ� privind livr�rile �i achizi�iile efectuate pe teritoriul României-394 pe 
semestrul 2010 sub nr. ................... în care apare beneficiarul ................... (CUI 
...................) cu baza de ................... lei �i TVA de ................... lei”.” 

Contestatoarea consider� c� are dreptul la deducerea TVA în sum� de 
................... lei aferent� facturii seria .................... 

Petenta invoc� prevederile art. 145 �i art. 155 din Codul fiscal �i afirm� c� 
singurele condi�ii ce trebuie îndeplinite pentru deductibilitatea TVA sunt cele 
prev�zute de aceste texte de lege, care impun expres c� achizi�iile realizate de 
persoana impozabil� s� fie destinate utiliz�rii în folosul desf��ur�rii opera�iunilor 
taxabile, respectiv ca persoana impozabil� s� de�in� o factur� care s� cuprind� 
informa�iile prev�zute la art. 155. 

 
În drept, 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� analizei, 
unde se precizeaz� c�: 

 
CAP. 10 
“Regimul deducerilor 
 
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;”. 
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Din aceste texte de lege rezult� c�, din punctul de vedere al TVA, dreptul 
de deducere ia na�tere în momentul în care are loc exigibilitatea acesteia, iar persoana 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care    
i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, cu condi�ia ca bunurile �i serviciile 
achizi�ionate s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

 
• Referitor la exercitarea dreptului de deducere, sunt aplicabile prevederile art. 

146 alin. 1 lit. a �i art. 155 din 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; 

[…]”. 
 
ART. 155  
Facturarea 
[…] 
5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
[…] 
h) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 

prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. (3) în definirea 
bunurilor, în cazul livr�rii intracomunitare de mijloace de transport noi; 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale de re�ine c�, pentru a putea deduce TVA 

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�, 
persoana impozabil� trebuie s� de�in� o factur� emis� în conformitate cu prevederile 
art. 155, care s� con�in� o serie de elemente obligatorii, printre care �i denumirea �i 
cantitatea bunurilor livrate. 

 
• Totodat� Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6 precizeaz� 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. 
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(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� o opera�iune economico-financiar�, 

în momentul în care se efectueaz� trebuie consemnat� într-un document care va 
dobândi calitatea de document justificativ. 

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

 
Din textele de lege invocate se re�ine astfel c�, pentru a putea deduce TVA 

aferent� unei livr�ri de bunuri, o persoan� impozabil� are obliga�ia de a de�ine o 
factur� care s� fie emis� conform prevederilor legale �i în care s� fie consemnat� 
opera�iunea de vânzare cump�rare �i care s� fie completat� cu toate elementele 
obligatorii. 

De asemenea, opera�iunea reflectat� în acea factur� trebuie s� fie o 
opera�iune real�. Simpla înregistrare a unei facturi în eviden�a contabil� nu d� dreptul 
la deducerea TVA, contribuabilul fiind responsabil pentru înregistrarea opera�iunilor 
ce au la baz� documente care nu sunt emise în conformitate cu prevederile legale. 
Este necesar ca opera�iunea s� fie real�, veridic� �i în interesul firmei. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� în urma efectu�rii 

inspec�iei fiscale la ..................., organele fiscale au constatat c�, potrivit facturii seria 
..................., societatea achizi�ioneaz� de la ................... Bucure�ti un strung universal 
tip ................... în sum� total� de ................... lei, exercitându-�i dreptul de deducere 
pentru TVA în sum� de ................... lei. În urma verific�rii încruci�ate efectuate de 
c�tre organele de inspec�ie fiscal� la ................... Suceava, societate afiliat� cu 
..................., s-a constatat c� strungul men�ionat anterior a fost vândut de ................... 
c�tre ..................., societate a c�rei activitate principal� o constituie „intermedierile în 
comer�ul cu ma�ini, echipamente industriale, nave �i avioane”. 

Mai mult, în urma verific�rii încruci�ate efectuate de c�tre echipa de 
inspec�ie fiscal� la ..................., s-a constatat c� aceast� societate nu declar� TVA de 
plat� în decontul de TVA conform eviden�ei contabile. 

De asemenea, urmare datelor primite de la compartimentul de Schimb 
interna�ional de informa�ii rezult� c� exist� neconcordan�e privind tranzac�iile 
declarate de ................... �i societatea verificat� în declara�ia informativ� 394 privind 
livr�rile/prest�rile �i achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional, ................... 
nedeclarând opera�iuni efectuate cu .................... 

Mai mult, prin nota explicativ� dat� de administratorul societ��ii, care are 
calitatea de asociat unic la aceasta �i administrator la ................... (firma de la care a 
provenit strungul prin circuitul economic), rezult� c� strungul s-a aflat la sediul 
................... tot timpul, fiind în custodie de la .................... 

 
Din aceste elemente constatate nu rezult� c� opera�iunea economic� de 

vânzare a strungului de la ................... c�tre ................... este o opera�iune real� �i c� 
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bunul a fost achizi�ionat în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei, ci c� dimpotriv�, 
au fost întocmite o serie de facturi de vânzare de la o societate la alta în scopul de a 
încasa de la bugetul de stat TVA în mod nelegal. 

De asemenea, societatea nu face dovada cu documente c� opera�iunea 
respectiv� a avut loc, aceasta având sarcina de a dovedi actele �i faptele sale, a�a dup� 
cum rezult� din prevederile art. 65 din OG 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 

 
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. 
[…]”. 
 
Având în vedere prevederile legale citate �i analizate la acest cap�t de 

cerere, faptul c� societatea a dedus în mod nejustificat TVA aferent� achizi�iei unui 
strung, f�r� a avea la baz� o opera�iune real�, precum �i faptul c� societatea nu 
dovede�te cu documente faptul c� opera�iunea este real�, urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia formulat� cu privire la 
suma de ................... lei, reprezentând TVA. 

 
2. Referitor la suma de ................... lei, reprezentând TVA stabilit� 

suplimentar prin Decizia de impunere nr. F-SV ..................., înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..................., cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� societatea avea obliga�ia colect�rii TVA aferent� lipsei în gestiune a 
unui fer�str�u (gater), în condi�iile în care societatea nu face dovada realit��ii 
opera�iunii de livrare a bunului. 

 
În fapt, în urma efectu�rii inspec�iei fiscale, în vederea verific�rii existen�ei 

activului eviden�iat în contabilitate „fer�str�u cu band� orizontal� pentru lemn tip 
...................”, echipa de inspec�ie a efectuat investiga�ii pe teren, întocmind în acest 
sens „Fi�a investiga�iilor pe teren” (formular FIT). În urma verific�rilor s-a constatat 
c� fier�str�ul cu banda orizontal� nu se afl� în loca�ia apar�inând ..................., fapt 
motivat de c�tre administratorul societ��ii prin vânzarea acestuia la pre�ul de 
................... lei, din care TVA de ................... lei, c�tre ................... conform 
Contractului de vânzare-cump�rare nr. .................... Se face men�iunea c� bunul a fost 
livrat în luna septembrie 2010, conform avizelor de înso�ire nr. ..................., nr. 
..................., nr. ................... �i notei explicative date de administratorul societ��ii. 

De asemenea, se precizeaz� c� societatea a înregistrat în luna octombrie 
2010 un avans (cont 419) la contractul de vânzare-cump�rare nr. ................... în sum� 
de ................... lei �i TVA aferent� în sum� de ................... lei, f�r� a factura valoarea 
integral� a bunului. 

În consecin��, organele fiscale au stabilit suplimentar de plat� TVA în 
sum� de ................... lei (...................-...................). 
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Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de ................... lei, s-au 
calculat accesorii în sum� de .................... 

 
Referitor la sumele stabilite suplimentar, societatea consider� c� acestea 

sunt nedatorate. 
Invoc� prevederile art. 156^1 din Codul fiscal �i sus�ine c�, potrivit 

acestora, corectarea TVA de rambursat nu se poate face decât în luna verificat�, iar 
potrivit RIF nr. ..................., perioada fiscal� este 01.02.2010-28.02.2010. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 128 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se precizeaz� c�: 

 
CAP. 4 
“Opera�iuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei 
 
ART. 128 
Livrarea de bunuri 
(1) Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a 

dispune de bunuri ca �i un proprietar. 
[…] 
(4) Sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� urm�toarele 

opera�iuni: 
[…] 
d) bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor la care se 

face referire la alin. (8) lit. a) - c). 
[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, intr� în sfera de aplicare a TVA, 

deci este o opera�iune taxabil� din punctul de vedere al TVA, livrarea de bunuri. 
De asemenea, sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat�, deci se 

datoreaz� TVA, pentru bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor 
prev�zute de lege. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma verific�rii 
perioadei 01.02.2010-28.02.2010, organele fiscale au constatat c� societatea avea 
eviden�iat în contabilitate un „fier�str�u cu band� orizontal� pentru lemn tip 
...................” care la momentul inspec�iei fiscale definitivate la data de 16.03.2011 nu 
se afla în loca�ia apar�inând .................... 

În urma investiga�iilor efectuate a rezultat c� bunul a fost vândut la pre�ul 
de ................... lei, din care TVA de ................... lei, c�tre ................... conform 
Contractului de vânzare-cump�rare nr. ....................  

Organele fiscale fac men�iunea c� bunul a fost livrat în luna septembrie 
2010, conform avizelor de înso�ire nr. ..................., nr. ..................., nr. ................... �i 
notei explicative date de administratorul societ��ii �i c� societatea a înregistrat în luna 
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octombrie 2010 un avans (cont 419) la contractul de vânzare-cump�rare nr. 
................... în sum� de ................... lei �i TVA aferent� în sum� de ................... lei, 
f�r� a factura valoarea integral� a bunului. 
 

• La art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se precizeaz� c�: 

 
ART. 155 
“Facturarea 
(1) Persoana impozabil� care efectueaz� o livrare de bunuri sau o 

prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare f�r� drept de deducere a taxei, 
conform art. 141 alin. (1) �i (2), trebuie s� emit� o factur� c�tre fiecare 
beneficiar, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi a lunii urm�toare celei în care ia 
na�tere faptul generator al taxei, cu excep�ia cazului în care factura a fost deja 
emis�. De asemenea, persoana impozabil� trebuie s� emit� o factur� c�tre 
fiecare beneficiar pentru suma avansurilor încasate în leg�tur� cu o livrare de 
bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi a lunii 
urm�toare celei în care a încasat avansurile, cu excep�ia cazului în care factura a 
fost deja emis�. 

[…]”. 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� persoana impozabil� care 

efectueaz� o livrare de bunuri are obliga�ia de a emite o factur� c�tre fiecare 
beneficiar, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi a lunii urm�toare celei în care ia na�tere 
faptul generator al taxei, respectiv de a emite o factur� c�tre fiecare beneficiar pentru 
suma avansurilor încasate în leg�tur� cu livrarea bunului, cel târziu pân� în cea de-a 
15-a zi a lunii urm�toare celei în care a încasat avansurile. 
 

Analizând elementele constatate �i documentele existente la dosarul cauzei 
rezult� c� societatea a încheiat Contractul de vânzare-cump�rare nr. ..................., prin 
care vinde bunul societ��ii ................... la pre�ul de ................... lei, din care TVA de 
................... lei. 

În acest contract, existent în copie la dosarul contesta�iei, este prev�zut 
faptul c� livrarea bunului avea ca termen 10 zile de la semnarea contractului. Rezult� 
c� termenul de livrare este data de 23.10.2010. 

Organele fiscale fac men�iunea c� societatea a emis avizele de înso�ire nr. 
..................., nr. ..................., nr. ..................., iar prin nota explicativ� dat� de 
administratorul societ��ii, acesta precizeaz� c� societatea a înregistrat în luna 
octombrie 2010 un avans (cont 419) la contractul de vânzare-cump�rare nr. 
................... în sum� de ................... lei �i TVA aferent� în sum� de ................... lei, 
f�r� a factura valoarea integral� a bunului. 

 
A�a dup� cum rezult� din constat�rile organelor fiscale, societatea a încasat 

un avans pentru bunul care a fost livrat, dar numai pentru o parte din sum�. 
De asemenea, rezult� c� societatea nu a facturat livrarea bunului. 
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În situa�ia în care bunul a fost vândut �i tranzac�ia este o opera�iune 
economico-financiar� real�, faptul generator intervine la data livr�rii acelui bun, iar 
exigibilitatea la data încas�rii avansului, dar cu condi�ia de a exista o factur� emis� în 
condi�iile legii �i care s� ateste acea livrare �i societatea s� demonstreze realitatea 
tranzac�iei. 

Prin urmare, nu rezult� c� opera�iunea de vânzare-cump�rare este 
real�, c� a avut loc �i este conform legii. 
 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991 prevede clar faptul c� orice opera�iune 
economico-financiar� care este efectuat�, trebuie consemnat� într-un document 
care dobânde�te calitatea de document justificativ, iar persoanele care le-au 
întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în contabilitate sunt direct r�spunz�toare, 
astfel: 

 
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”. 
 

Totodat� societatea nu face dovada cu documente c� vânzarea bunului este 
real�, nu depune facturi prin care s� fac� dovada c� opera�iunea a avut loc. Însu�i 
administratorul societ��ii în nota explicativ� formulat� precizeaz� c� nu a emis 
factur�, ci doar avize. 

 
La dosarul contesta�iei se reg�sesc copii dup� avize, dar acestea nu sunt 

documente justificative de înregistrare în contabilitate. În cazul de fa��, societatea nu 
a emis facturi în care s� fie consemnat� opera�iunea de vânzare, a�a cum prevede 
legea �i care s� aib� rolul de documente justificative de înregistrare în contabilitate a 
opera�iunii. Faptul c� societatea a încasat un avans nu este suficient pentru a 
demonstra c� opera�iunea de livrare a fier�str�ului (gater) este real�. Contribuabilul 
are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la baza afirma�iilor sale, a�a cum 
prevede �i art. 65 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 

 
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. 
[…]”. 

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

cerere �i faptul c�, pe de o parte, organul fiscal a constatat c� societatea avea 
înregistrat în eviden�a contabil� un fier�str�u care nu se afla în loca�ia apar�inând 
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firmei, iar pe de alt� parte, societatea nu face dovada cu documente c� bunul a fost 
livrat �i facturat, deci c� opera�iunea este real�, rezult� c� în mod legal organele 
fiscale au stabilit suplimentar în sarcina societ��ii suma de ................... lei, 
reprezentând TVA, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia formulat� cu privire la aceast� sum�. 

 
Având în vedere c� pentru TVA în sum� total� de ................... lei, 

contesta�ia  fost respins�, suma este datorat� �i nu a fost achitat� la scaden�� �i �inând 
cont �i de principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente �i contesta�ia formulat� privind suma de ..................., reprezentând 
accesorii aferente TVA. 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 128, art. 155, art. 145 alin. 2 lit. a, art. 146 alin. 1 lit. a �i art. 155  din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în 
vigoare în perioada supus� analizei, art. 65 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, art. 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, 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 ..................., împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV 
..................., înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..................., cu 
privire la suma de ................... lei, reprezentând:  

• ................... lei – TVA stabilit� suplimentar; 
•      ................... – accesorii aferente TVA. 

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

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 


