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DECIZIA NR.92 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 

 
 
             
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în Simeria, 
…, bl…, sc…, ap…., jude�ul Hunedoara, privind constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal�, prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr..../2008 referitoare la suma de .../2008 lei reprezentând 
tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare. 
  
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 

 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205 - 207 �i art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei depus� de SC X SRL din Simeria. 

 
         I. Prin contesta�ia formulat�, petentul contest� taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de .../2008 lei, aferent� m�rfurilor aflate în stoc la 
.../2008 �i care a fost respins� la rambursare de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal�, sus�inând faptul c�, societatea comercial� a depus la 
Administra�ie adresa nr..../2008 prin care se solicit� acordul organelor 
fiscale pentru ajustarea TVA aferent� m�rfurilor aflate în stoc la .../2008 �i 
s-a încadrat în termenul de 3 luni privind trecerea la regimul de taxare a 
TVA. 

 
       II. Prin raportul de inspec�ie fiscal� nr..../2008, care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere nr..../2008 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, organele 
de inspec�ie fiscal� au consemnat urm�toarele: 
        Din verificarea efectuat�, s-a constatat faptul c�, societatea dep��ind 
la ...2007 plafonul de scutire de ...euro, a solicitat trecerea la regimul 
normal de tax�, fiind înregistrat� în scopuri de TVA începând cu ...2008. 
        Societatea a dedus în cursul lunii … 2008 taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de … lei aferent� m�rfurilor aflate în stoc la .../2008 în valoare de 
... lei. 
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        Eviden�a m�rfurilor este �inut� la pre� cu am�nuntul, astfel c� valoarea 
m�rfurilor aflate în stoc con�ine �i adaosul aferent acestora în sum� de ... 
lei. Taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� m�rfurilor aflate în stoc calculat� 
corect ar fi fost în sum� de .../2008 lei. 
        In conformitate cu prevederile legale, agentul economic avea obliga�ia  
s� comunice ajustarea taxei deductibile pentru bunurile aflate în stoc în 
momentul trecerii la regimul normal de taxare, precum �i întocmirea listelor 
de inventar. 
        Pân� la data finaliz�rii inspec�iei, societatea nu a pus la dispozi�ia 
organelor de inspec�ie fiscal� listele men�ionate, precum �i acordul din 
partea organului fiscal competent asupra ajust�rii �i sumei acesteia, astfel 
încât pentru suma de … lei, nu s-a acordat drept de deducere.  
 
      III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestator, documentele existente la 
dosarul cauzei precum �i actele normative în vigoare, se re�in 
urm�toarele: 
          
          Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .../2008 lei, 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, prin 
Biroul de solu�ionare a contesta�iilor este investit� s� se pronun�e 
dac� societatea contestatoare poate deduce taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� bunurilor aflate în stoc. 
      
          Verificarea efectuat� la SC X SRL din Simeria concretizat� în 
Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de ….2008, a avut ca 
obiectiv solu�ionarea cererii de rambursare a soldului sumei negative a 
TVA înscris� în decontul lunii … 2008, cerere înregistrata la organul 
fiscal teritorial sub nr…/...2008, iar la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub 
nr…/...2008. 
       In urma controlului, organele de inspec�ie fiscal� au concluzionat c� 
pentru suma de .../2008 lei lei, contestat�, reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat aferent� stocului de marf� existent în unitate la data de .../2008., 
unitatea nu beneficiaz� de rambursarea TVA, deoarece nu sunt respectate 
prevederile pct.61 alin.(5) �i alin.(6) din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv: “comunicarea ajust�rii 
taxei deductibile pentru bunurile aflate în stoc în momentul trecerii la 
regimul normal de taxare, precum �i acordul din partea organului fiscal 
competent asupra ajust�rii �i sumei acesteia”. 
 
          IN FAPT, la data de ….2007 societatea comercial� a dep��it plafonul 
de scutire de ...euro, prev�zut la art.152 alin.1 din Legea nr.571/2003 privin 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
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         Agentul economic a solicitat trecerea la regimul normal de tax�, SC X 
SRL din Simeria fiind înregistrat� în scopuri de TVA începând cu data de 
…2008. 
         Societatea comercial� a dedus în cursul lunii … 2008, taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei aferent� m�rfurilor aflate în stoc la 
.../2008 în valoare de ... lei. 
 
          Cu adresa nr…/...2008, înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice 
a municipiului Simeria sub nr..../2008, agentul economic a comunicat lista 
cu m�rfurile aflate în stoc la .../2008 în valoare de ... lei, solicitând  totodat� 
�i rambursarea taxei pe valoarea d�ugat� aferent� în sum� de ... lei.  
           
           IN DREPT, prevederile punctului 61 din Hot�rârea Guvernului 
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
valabile începând cu 01 ianuarie 2008, stipuleaz�:  
  “…(4) In sensul art.152 alin.(3) si (7) coroborat cu condi�iile 
prev�zute la art.145, 145^1, 147, 148 �i 149 din Codul fiscal, persoana 
impozabil� are dreptul/obliga�ia la ajustarea taxei deductibile aferente: 
    a) bunurilor aflate în stoc �i serviciilor neutilizate în momentul 
trecerii la regimul normal de taxare;…” 
       
          Fa�� de cadrul legal prezentat, s-a re�inut faptul c�, persoana 
impozabil� X SRL din Simeria, în termenul de 3 luni de la data trecerii la 
regimul normal de tax�, a depus la organul fiscal teritorial în data de 
….2008,  lista cu m�rfurile aflate în stoc la .../2008.  
          Prevederile aliniatelor 5 �i 6 ale punctului 61 din Normele 
metodologice de care se prevaleaz� organele de inspec�ie fiscal�, în 
sensul c� “Ajustarea prev�zut� la alin.(4) trebuie comunicat� organelor 
fiscale competente, în termen de trei luni de la data trecerii la regimul 
normal de tax�, prin depunerea unei liste de bunuri aflate în stoc �i 
serviciile neutilizate, precum �i a bunurilor de capital aflate înc� în folosin�� 
în scopul desf��ur�rii activit��ii economice. Aceast� list� se va întocmi în 
dou� exemplare �i va cuprinde bunurile �i serviciile neutilizate pentru care 
se efectueaz� ajustarea, data la care i-au fost livrate bunurile �i prestate 
serviciile, baza de impozitare la data respectiv� �i suma de ajustat. 
       Persoana impozabil� va înscrie suma ajustat� în primul decont ce se 
va depune dup� primirea acordului din partea organului fiscal competent 
asupra ajust�rii �i sumei acesteia”, �i pe baza c�rora nu au acordat 
dreptul de deducere, au fost eliminate din actul normativ începând cu 
01 ianuarie 2008.  
          Astfel, �inând cont de faptul c� perioada supus� controlului este 
localizat� dup� 01 ianuarie 2008, organele de inspec�ie fiscal� au aplicat 
eronat Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
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metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, valabile pân� la 31 decembrie 2007.  
         Mai mult, chiar �i în condi�iile men�inerii acestor prevederi, valabile 
doar pentru anul 2007, faptul c� nu s-a prezentat acordul din partea 
organului fiscal competent, nu conduce automat la concluzia c� agentul 
economic nu are dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente, între 
neprezentarea acestui acord �i neacordarea dreptului de deducere de c�tre 
organul de inspec�ie fiscal� neexistând nicio leg�tur� de cauzalitate 
determinant� �i obligatorie. 
          In plus, prevederile aliniatelor 5 �i 6 ale punctului 61 din Normele 
metodologice de care se prevaleaz� organele de inspec�ie fiscal�, nu 
constituiau condi�ii imperative în neacordarea dreptului de deducere, a�a 
cum s-a ar�tat mai sus, legiuitorul în�elegând s� renun�e la aplicabilitatea 
acestora începând cu 01 ianuarie 2008, tocmai pentru a elimina interpret�ri 
�i aplic�ri diferite a textului de lege de c�tre organele de inspec�ie fiscal�.  
      
          Pentru considerentele ar�tate în con�inutul referatului �i în temeiul 
art.216 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se: 

DECIDE 
                  
        Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL din Simeria pentru 
suma de .../2008 lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la 
rambursare. 
 
 

  


