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                         D   E   C   I   Z   I   A     nr. 3132/161/30.09.2013 
 
privind solu�ionarea contesta�iei depus� de SC X SRL din ..., înregistrat� la 
DGRFP Timi�oara sub nr..../...2013 
 
 
            Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul DGRFP Timi�oara a 
fost sesizat de AJFP Timi� – IF – SIFPJ 1, prin adresa nr. .../22.08.2013, 
înregistrat� la DGRFP Timi�oara, sub .../...2013, cu privire la contesta�ia depus� 
de SC X SRL din ..., înregistrat� la ORC Timi� sub nr. .../.../2011, CIF ... �i cu 
sediul în ..., judet Timi�.   
            SC X SRL din ... contest� par�ial Decizia de impunere nr.... / ...2013 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, 
emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / ...2013, 
prin care  s-a stabilit taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de plat� în sum� de 
... lei, s-a respins la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i s-a 
stabilit taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar� �i r�mas� de plat� în sum� de ... 
lei, precum �i dobânzi/major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei �i 
penalit��i de întârziere aferente în sum� de ... lei, societatea contestând taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei, solicitând �i desfiin�area major�rilor, 
dobânzilor �i penalit��ilor aferente. 
            Contesta�ia este autentificat�, fiind semnat� de dna. I, în calitate de 
împuternicit al societ��ii �i purtând amprenta �tampilei societ��ii.  
            Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 alin.(1) titlul IX 
din OG nr. 92/2003, republicat�. 
            Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205, art. 
206 �i art.209 din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i având în vedere 
dispozi�iile exprese ale art.17 din OUG nr.74 / 2013, coroborat cu art.12 din HG 
nr. 520 / 2013, DGRFP Timi�oara, prin Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
            I. Prin contesta�ia formulat�, agentul economic arat� urm�toarele:  
 
            I.1. Referitor la TVA deductibil�: 
 
            I.1.1. Referitor la neacordarea dreptului de deducere pentru TVA în 
sum� de ... lei din factura nr. .../ ...9.2008, emis� de SC W SRL;  
            Petenta arat� c� organul de control a procedat la respingerea sumei de ... 
lei TVA deductibil� cuprins� în factura nr..../...9.2008 emis� de SC W SRL, la 
17 zile de la semnarea contractului.  
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            Petenta sus�ine c� organul de control contest� însu�i faptul generator 
pentru aceast� prestare de servicii în baza art.1341 alin.(4) din Codul Fiscal – 
Legea nr. 571/2003, ceea ce descalific� implicit exigibilitatea pentru prestarea 
de servicii de care societatea a beneficiat �i în cele din urm� ajunge la dreptul de 
deducere care este legat de exigibilitatea taxei conform art.145 alin.(l) din 
acela�i act normativ.     
            Argumentele petentei se bazeaz� pe includerea în judecarea spe�ei a 
articolului 1342 alin.(1) �i alin.(2) lit.a) �i lit.b) care prevede derogare de la 
exigibilitatea taxei condi�ionat� de faptul generator, în situa�ia în care se “emite 
factura, chiar dac� faptul generator nu a intervenit .  
            În subsidiar, petenta sus�ine faptul c� nu se face deloc referire la 
prevederile art.21 alin.4 lit.m) din Legea 571/2003, aspect ce ridic� un semn de 
întrebare asupra acurate�ii concluziei deductibilit��ii TVA privind factura 
.../...9.2008, prin neabordarea problematicii deductibilit��ii cheltuielii. 
            În opinia petentei dreptul de deducere pentru suma de ... lei TVA 
cuprinsa în factura .../...9.2008 a fost respins eronat de organul de control avand 
ca motiv nesemnarea situa�iilor de lucr�ri de c�tre administratorul societ��ii 
prestatoare �i de administratorul societ��ii beneficiare. Raportul prezentat 
organului de control poart� semn�tura domnului N - senior consultant la SC W 
SRL, care poate fi un angajat care s-a ocupat de respectivul contract sau poate fi 
chiar asociat al firmei.  
            Petenta sus�ine c�, aplicarea �tampilei societ��ii pe semn�tura 
susnumitului, ar trebui s� fie suficient� pentru veridicitate �i legalitate. Textul de 
lege invocat spune “la data la care aceste situa�ii de lucr�ri sunt acceptate de 
beneficiar”, modalit��ile de acceptare neconstand neaparat in aplicarea 
semn�turii, în momentul în care se pred� spre contabilizare factura emis� de 
prestator, contractul �i raportul de activitate, când se semneaz� ordinul de plat� 
de decontare a obliga�iei rezultate, aceste ac�iuni în sine fiind tot modalit��i de 
acceptare �i de recunoa�tere c� serviciul s-a prestat efectiv. 
            Petenta sus�ine c� la momentul controlului a prezentat Contractul 
.../.../...9.2008, factura .../...9.2008 �i Raportul de activitate semnat �i �tampilat, 
iar în urma ac�iunilor derulate între momentul încheierii RIF �i cel prezent a 
ob�inut �i mai multe dovezi de prestare a serviciilor cuprinse în factura … �i 
conform cu prevederile contractului, anexând la contesta�ie aceste documente 
sub numele de “Anexa 1 - Studiu elaborat de SC W SRL”. 
            Petenta solicit� acordare a dreptului de deductibilitate asupra sumei de ... 
lei TVA din factura nr. .../ ...9.2008.  
  
            I.1.2. Referitor la neacordarea dreptului de deducere pentru TVA în 
sum� de ... lei din factura nr..../...2009 în valoare total� de ... lei, din care 
TVA ... lei, emis� de SC S SRL; 
            Petenta sus�ine c� rela�ia contractual� între SC X SRL �i SC S SRL a 
început  în luna noiembrie a anului 2008, iar semnarea acestuia s-a consemnat ca 
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fiind data de ...5.2009. În total s-au facturat lucr�ri dup� cum urmeaz�: în 
...11.2008 pentru ... ha grâu �i ... ha porumb, floarea soarelui �i soia în data de 
...2009.  
           La data de ...5.2009, când trebuia depus� declara�ia la APIA privind 
culturile înfiin�ate, beneficiarul a angajat un inginer agronom pentru întocmirea 
acestei declara�ii care, urmare inspectarii tuturor terenurilor presupuse a fi 
lucrate de SC S SRL, a constatat c� acesta nu a utilizat în mod exclusiv 
semin�ele certificate pe care s-a angajat s� le îns�mân�eze �i unele suprafe�e 
lucrate nu corespundeau ca tip de cultur� �i loca�ie cu cele declarate de el.  
            Pentru acest motiv executantului i s-a deschis ac�iune în instan��, o parte 
din documente fiind trimise la avocat, nefiind puse ulterior în dosarele aferente, 
la momentul controlului fiind astfel în imposibilitatea prezent�rii acestora. 
            SC X SRL a achitat integral pân� la momentul inform�rii efectuate de 
inginerul agronom suma de ... lei (aproximativ ... euro) valoarea total� facturat� 
de prestator. Acesta este �i justificarea pentru care s-a solicitat în data de 
05.07.2009 (nu 15.08.2010 cum se afirm� în raport, �i pe care o anexeaz� la 
contesta�ie), efectuarea unui raport de expertiz� care s� reflecte situa�ia de fapt. 
Raportul consemneaz� ca lucr�rile s-au efectuat defectuos, dar confirm� faptul 
c� totu�i s-au efectuat. 
            SC X SRL nu a depus declara�ii la Prim�ria ... privind privind culturile �i 
suprafe�ele cultivate, petenta sus�inând c� nu are nicio obliga�ie declarativ� de 
acest fel. Dac� agentul agricol de pe raza localit��ii înregistreaz� dificult��i în 
recunoa�terea suprafe�elor �i culturilor, acest fapt nu se poate imputa unui agent 
economic. Singurul for unde s-au depus declara�ii a fost APIA �i pe acelea le 
recunoa�te. 
            Petenta respinge în bloc afirma�ia organului de control: 
“reprezentând culturi de mu�tar declarat� la Prim�ria ..., nedeclarat� la APIA 
�i neeviden�iat� ca rezultat în contabilitatea SC X SRL.”, ca fiind netemeinic� �i 
nereal�. O astfel de afirma�ie ar trebui s� aib� la baz� o factur� emis� de 
societate din care s� rezulte vânzarea de mu�tar, un aviz de expedi�ie, CMR, sau 
m�car declara�ia vreunei persoan�, fie ea fizic� sau juridic�, din care s� rezulte 
c� a achizi�ionat în anul 2009 de la societate mu�tar �i nu i s-a emis factur� �i 
chitan��. 
           Dup� p�rerea sa, petenta sus�ine c�, în procesul centraliz�rii eviden�elor 
din registrul agricol, s-au confundat anii agricoli, urm�rind afirma�iile din RIF la 
momentul întocmirii contesta�iei, observându-se faptul c� s-a suprimat un an �i 
s-au decalat culturile �i suprafe�ele din acest motiv.  
             În concluzie, petenta sus�ine c�, întrucât organul de control admite c� i 
s-a prezentat un proces-verbal de recep�ie acceptat de beneficiar a lucr�rilor 
executate �i contractate pentru factura nr..../...2009, în valoare total� de ... lei, 
din care TVA ... lei �i deoarece raportul expertului extern confirm� execu�ia 
lucr�rilor (chiar, dac� nu în cele mai bune condi�ii), coroborând cu declara�iile 
de la APIA unde suprafa�a de grâu declarat� �i ulterior recoltat� este de ... ha, se 
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solicit� recunoa�terea ca deductibil� a sumei de ... lei, din care TVA ... lei 
(...grâu ha x ... lei/ha=... x 19%=...,  total … lei).  
            De asemenea, referitor la lucr�rile efectuate în anul agricol 2009 - 
2010 �i privitor la facturile emise de SC P SRL, petenta sus�ine c�: 
            La momentul controlului, în urma unei convorbiri telefonice, fosta 
salariata, inginerul agronom F, a informat c� în anul agricol 2009-2010 
societatea a efectuat lucr�ri agricole pe terenuri din jude�ul ... , proprietarul 
terenurilor a declarat cultura de mei la APIA �i SC X SRL le-a lucrat �i a 
valorificat produc�ia rezultat�.  
            Din acest motiv rezult� un plus de suprafe�e la recoltare, fa�� de cele 
declarate la APIA. De asemenea,  se precizeaz� c� este o eroare de interpretare a 
termenului de “alte plante industriale” - acesta f�când referire la mu�tar �i nu la 
mei. Totu�i, produc�ia de ... kg mei ob�inut� a fost înregistrat� în contabilitate �i 
valorificat� prin … (…) facturi în valoare total� de ... EUR echivalentul a ... lei 
emise c�tre clientul K .  
 
            I.1.3. Referitor la neacordarea dreptul de deductibilitate a TVA în 
sum� de ... lei din factura .../...7.2011 în valoare total� de ... lei;  
            Petenta arat� c� factura .../...7.2011 în valoare de ... lei din care TVA ... 
lei emis� de SC L SRL reprezint� “recuperare costuri discuit, recoltat facturate 
de SC C SRL », petenta prezentând la contesta�ie sub titulatura “Anexa 4 – 3 
pagini”, factura semnat� �i completat� cu date privind expedi�ia, precum �i 
Procesele verbale de recep�ie a lucr�rilor acceptate de beneficiar.  
            Solicitarea acestor documente a fost adresata executantului lucr�rilor 
ulterior  încheierii RIF, petenta precizand c� organul de control nu a solicitat 
aceste documente. 
             În realitate SC SC C SRL a încheiat un contract pentru executarea 
lucr�rilor de discuit cu SC L SRL, iar la momentul contabiliz�rii pe centre de 
cost, aceast� a observat c� s-au facturat de c�tre executant �i lucr�ri efectuate pe 
terenurile apar�inând SC X SRL, astfel c� SC L SRL a refacturat serviciile c�tre 
SC X SRL  întrucât costurile implicate apar�ineau în mod normal celei din urma 
societ��i.      
            Petenta solicit� acordarea dreptul de deductibilitate asupra sumei de ... 
lei, suma respins� de organul de control la rambursare.  
 
            I.1.4. Referitor la neacordarea dreptul de deducere a TVA în sum� 
de ... lei conform pct.9) din Decizia de impunere în care se face referire la 
aceea�i factura .../...2011; 
            Petenta ata�eaz� factura .../...2011 emis� de SC SC C SRL �i contractul 
de prest�ri servicii nr. .../...2011 încheiat cu SC L SRL, unde se poate vedea c� 
pre�ul recuperat de SC L SRL este identic cu pre�ul facturat de SC C SRL c�tre 
SC L SRL. Factura .../...8.2011 emis� de SC L SRL în valoare total� de ... lei din 
care TVA ... lei TVA, are pre� unitar ... lei, aplicat pentru ... ha mu�tar, aceast� 
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suma reprezentând în fapt recuperare facturare eronat� de c�tre SC X SRL prin 
factura .../...12.2010 emis� în baza contractului de prest�ri servicii nr. 
.../...12.2010, unde se men�ioneaz� suprafa�a de ... ha mu�tar spre a fi lucrat�, 
numai c� ... ha era suprafa�a arendat� de SC L SRL declarat� la APIA �i alocat� 
pentru cultura de mu�tar �i ... ha era suprafa�a declarat� de SC X SRL la APIA �i 
alocat� de asemenea culturii mu�tarului. 
            În momentul în care s-au efectuat lucr�rile de contabilizare a produc�iilor 
ob�inute pentru cultura de mu�tar, s-a constatat aceast� gre�eal� �i s-a procedat 
la recuperarea sumei ini�ial facturate de c�tre SC X SRL c�tre SC L SRL.                                 
         În concluzie, petenta solicit� luarea în considerare a documentele ata�ate la 
contesta�ie în Anexa 5 – 15 pagini, sus�inând c� nu este vorba de o dubl� 
facturare a serviciilor de recoltare a mu�tarului, ci de fapt se recupereaz� 
costurile de îns�mân�are a ... ha mu�tar apar�inând în mod normal SC X SRL �i 
solicita acordarea dreptului de deductibilitate asupra TVA în sum� de ... lei.  
            I.1.5. Referitor la neacordarea dreptului de deducere a TVA în sum� 
de ... lei conform pct.8) din Decizia de impunere; 
            Petenta arat� c� se respinge deductibilitatea TVA în sum� de ... lei, pe 
baza prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571/2003, adic� nu se 
realizeaz� opera�iuni taxabile. 
            Petenta sus�ine c� prin achizi�ia acestui mobilier, efectuat� în luna iunie 
2011 pentru necesit��ile administrative ale punctului de lucru declarat al 
societ��ii, petenta a avut în vedere c� la ora prânzului se servea masa angaja�ilor 
societ��ii �i zilierilor într-o înc�pere închiriat�, la umbr� �i ferit� de 
temperaturile extreme din timpul verii. Denumirea tipului de mobilier de la 
furnizor era de “mobilier buc�tarie” �i în acest scop a �i fost utilizat. Petenta 
sus�ine c� datorit� rezilierii contractului de închiriere în mod unilateral de c�tre 
proprietar, societatea a fost nevoit� s�-�i g�seasc� un alt spa�iu, inclusiv pentru 
sediul social �i acolo nu mai înc�pea acel mobilier.  
              Drept urmare, având în vedere uzura care a intervenit prin exploatare �i 
pre�ul negociat cu clientul, petenta arat� c� a înstr�inat acest mobilier mai mult 
for�at� de imprejurari, dar s-a realizat o opera�iune taxabil� prin factura emis� de 
c�tre proprietar c�tre client. Solicitam de asemenea a se permite deductibilitatea 
sumei de ... lei respinsa de c�tre organul de control.  
 
            I.1.6. Referitor la neacordarea deductibilit��ii TVA în sum� de ... din 
factura .../...11.2011, în valoare total� de ... lei, emis� de SC T SRL; 
            Petenta sus�ine c� factura .../...11.2011, emis� de SC T SRL în valoare 
total� de ... lei din care TVA în sum� de ... lei este respins� de organul de control 
folosind ca argumentare acela�i articol de lege, adic� art.145 alin.2 lit.a) din 
Legea 571/2003, ori SC X SRL declar� la APIA �i încaseaz� subven�ii în fiecare 
an pentru terenurile care fac obiectul contractelor de arenda ...-...-..., realizeaz� 
produc�ii de pe acele terenuri pe care le vinde �i deci realizeaz� opera�iuni 
taxabile. 
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            În sprijinul afirma�iei sale petenta arat� c� se pot consulta copiile ridicate 
de organul de control cuprinzând: contractele de arend� amintite, cu 
men�ionarea parcelelor, rapoartele de ob�inere a produc�iei pe diversele culturi 
înfiin�ate, facturile emise de societate în momentul vânz�rii produc�iilor 
recoltate de pe respectivele suprafe�e, situa�iile de lucr�ri efectuate pe parcursul 
diferitelor faze ale proceselor agricole derulate (arat, discuire, îns�mân�are, 
fertilizare, ierbicidare, recoltare).  
            Drept urmare, petenta solicit� s� se considere deductibil� suma de ... lei 
TVA respinsa la rambursare pe considerentul c� nu este opera�iune taxabil�, 
întrucât afirma�ia organului de control este gre�it� �i nereal�.  
 
            I.1.7. Referitor la neacordarea deductibilit��ii TVA în sum� de ... lei 
lei din factura fiscal�   .../...10.2012, în valoare de ... lei, emis� de SC T SRL; 
            Bazându-se pe  acela�i articol 145 alin.2 lit.a) petenta arat� c� organele 
de inspec�ie fiscal� resping la deductibilitate �i factura fiscal�   .../...10.2012 în 
valoare de ... lei din care ... lei lei TVA emis� de SC T SRL, precum �i pe 
considerentul c� societatea declar� la APIA suprafa�a de ... ha lot semincer.  
            Petenta sus�ine c� organul de control nu face referire la Contractul de 
asociere în participa�iune nr .../...2012 încheiat între SC X SRL �i SC L SRL, 
nici la factura emis� de SC X SRL c�tre SC L SRL având la baza acela�i 
contract mai sus amintit �i nici la deconturile pentru opera�iuni în participa�ie 
emise de cele dou� societ��i una alteia.  
            Suprafa�a de teren arendat� de la SC T SRL este pus� la dispozi�ia SC L 
SRL prin contractul de asociere nr. .../...2012, iar prin factura  .../...11.2012 se 
realizeaz� opera�iunea taxabil� – petenta ata�ând la contesta�ie Anexa 6 – 11 
pagini. 
            Petenta solicit� admiterea ca deductibila a sumei de ... lei lei suma 
respinsa la rambursare de organul de control pentru considerentele mai sus 
prezentate.  
 
            I.2. Referitor la TVA colectat�:  
 
            I.2.1. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat� de 
organul de control pentru cantitatea de ... kg mei constatat� drept pagub� 
de o comisie intern�; 
            Petenta sus�ine c� organul de control colecteaz�, pentru a doua oar�, 
suma de ... lei pentru cantitatea de ... kg mei constatat� drept pagub� de o 
comisie intern�, de�i societatea a f�cut din proprie ini�iativ� acest lucru, dup� 
cum se poate vedea în extras din Registrul jurnal �i Jurnalul pentru Vânz�ri 
aferent lunii mai 2011, anexate de petent� la contesta�ie la Anexa 7 – 2 pagini.  
            Petenta a considerat c� sunt par�ial îndeplinite condi�iile prev�zute de 
actul normativ invocat (actualmente abrogat), cantitatea de mei disp�rut� 
datorit� atacului d�un�torilor neputând fi determinat� exact, iar deprecierea 



 
     ����

 
 

 7  

calitativ� rezultat al supraînc�lzirii conducând la imposibilitatea valorific�rii sau 
utiliz�rii în procesul de produc�ie a stocului r�mas. 
            Petenta solicit� diminuarea TVA-ul colectat de organul de control cu 
suma de, ... lei, întrucât este dublu colectat.  
 
            I.2.2. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat� pentru 
lipsurile din gestiune; 
            Petenta sus�ine c� organul de control colecteaz� TVA în sum� de ... lei, 
de asemenea pentru a doua oar� �i la valoare eronat majorat� ,pentru lipsuri în 
gestiune înregistrate de societate la finele anului 2010, valoarea f�r� TVA a 
pagubei corect� nefiind cea men�ionat� de organul de control, ci ... lei, la care 
societatea a colectat din proprie ini�iativ� TVA aferenta în sum� de ... lei, dup� 
cum se poate vedea în anexa 8 – 8 pagini, ata�at� la contesta�ie.  
            Opera�iunea s-a înregistrat la data de 01.05.2011, data la care s-au predat 
documentele spre contabilizare. Angaja�ii societ��ii care au întocmit 
documentele de constatare a furtului de ierbicide nu aveau informa�ii privind 
pre�ul unitar, doar cantit��ile care trebuiau s� existe în stoc. De asemenea, nu 
toate bunurile furate men�ionate în document apar�ineau SC X SRL, doar p...u 
pozi�ii din �ase erau ale lor, dou� apar�inând SC L SRL. Concluzia organului de 
control este deci eronat� în ceea ce prive�te valoarea lipsurilor din gestiune, pe 
de o parte �i în ceea ce prive�te colectarea TVA-ului, pe de alt� parte.  
            Petenta solicit� diminuarea TVA-ul colectat de organul de control cu 
suma de ... lei ca fiind dubl� colectare.  
 
            I.2.3. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat� 
aferent� minusului de inventar, imputabile împuternicitului 
administratorului;  
            Petenta sus�ine c� organul de control colecteaz� suma de ... lei TVA 
aferent minusului de inventar semnalat cu ocazia inventarierii efectuate la 
închiderea anului 2012, de�i sumele au fost reflectate prin intermediul contului 
473 – anexa 9 la contesta�ie – �i nu prin conturi de cheltuieli, deoarece acestea 
sunt considerate de societate ca fiind imputabile împuternicitului 
administratorului , domnul S. 
            Petenta arat� c� prevederile pct.6 alin.(5) din HG nr.44/2004 men�ionate 
de organul de control erau deja abrogate din anul 2011 �i oricum nu este corect� 
încadrarea, fostul pct.6 alin.(5) din HG 44/2004, actualizat� f�când referire la o 
cu totul alt� spe�� f�r� nicio leg�tur� cu cea de fa��. 
            Petenta solicit� diminuarea TVA colectat de organul de control cu suma 
de ... lei pe motiv de încadrare legal� incorect� a situa�iei.  
 
            I.2.4. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat� 
aferent� unei baze estimate de ... lei; 
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            Petenta arat� c�, pentru produc�ia de porumb 2008/2009, organul de 
control. pe de o parte reîntrege�te produc�ia de porumb (... ha x ...  kg/ha x 0.48 
lei/kg=... lei baz� impozabil�) �i aplica 19%, rezultând TVA colectata de ...lei, 
iar pe de alta parte, respinge la capitolul deductibilitate TVA suma de ... lei 
pentru faptul c� nu s-a ob�inut produc�ie datorit� faptului c� îns�mân�area 
terenului s-a efectuat prea târziu în acel an.  
            În concluzie, petenta sus�ine c� este de dou� ori pedepsit� pentru aceea�i 
fapt� cu suma de ... lei + ... lei = ... lei. 
            Petenta contest� suma de ... lei reprezentând TVA colectat aferent unei 
baze estimate de ... lei �i consider� corect� masura organelor de control privind 
respingerea la deductibilitate a TVA în sum� de ... lei . 
            Petenta exemplific� în Anexa 10 – 4 pagini, ata�at� la contesta�ie,  faptul 
c� societatea a considerat nedeductibile �i a colectat TVA din oficiu pentru toate 
cheltuielile efectuate cu diversele tipuri de culturi integral sau par�ial 
nerecoltate. 
  
            I.2.5. Referitor la suma de ... lei TVA colectat� stabilit� prin 
reîntregirea produc�iei declarate de societate pân� la nivelul produc�iei 
medii înregistrata statistic; 
            Petenta contest� suma de ... lei TVA (... lei - ... lei deja contestat� la pct. 
4 precedent), colectat� suplimentar prin reîntregirea, în mod eronat �i abuziv, a 
produc�iei declarate de societate, pân� la nivelul produc�iei medii înregistrata 
statistic în perioada supus� controlului pe urm�toarele considerente:  
a) încadrarea eronat� �i nelegal� de c�tre organul de control la art.67 alin.(1) din 
OG 92/2003, actualizat�, adic� în conformitate cu: 
“Art. 67 Stabilirea prm estimare a bazei de impunere  
(1) Organul fiscal stabile�te baza de impunere �i obliga�ia fiscal� de plat� 
aferent�, prin estimarea rezonabil� a bazei de impunere, folosind orice prob� �i 
mijloc de prob� prev�zute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina 
situa�ia fiscal� corect�.”,  
coroborat cu prevederile pct.65.1 lit.a) din HG nr. 1050/2004: 
,,65.1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa�ii cum sunt: 
a) contribuabilul nu depune declara�ii fiscale sau cele prezentate nu permit 
stabilirea corect� a bazei de impunere” 
            Petenta invoc� faptul c� pentru toat� perioada supus� controlului toate 
declara�iile fiscale au fost depuse la organele fiscale teritoriale �i sunt în 
conformitate cu datele reflectate în contabilitate. Important de men�ionat este c� 
societatea a a�teptat 13 (treisprezece) luni transferul dosarului fiscal de la ANAF 
Sector 1 - Bucuresti la ANAF ....  
b) pentru produc�ia realizat�, pe fiecare cultur� în parte, petenta sus�ine c� a 
prezentat organului de control documentele utilizate la reflectarea produc�iei 
semnate de personalul de specialitate �i aprobat de conducere prin care se 
declara produc�ia ob�inut� astfel:  
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-Bon de predare,  
-Proces-verbal semnat de ob�inerea produc�iei cu men�ionarea suprafe�ei 
recoltate, loca�ia, tipul de cultur� recoltat �i cantitatea recoltat�, fapt recunoscut 
�i consemnat �i de organul de control în RIF spre exemplu la pag. 6 punctul 6: 
“Conform proceselor-verbale încheiate la data de ..., 19 �i 30 iulie 2009, anexa 
29 ... declara ob�inerea unei produc�ii de grâu de pe cele ... ha în cantitate de ... 
kg ...”  
-Fi�a magazie produse ob�inute.  
c) Petenta arat� c� organul de control men�ioneaz� în raport de asemenea: 
“Pentru cerealele livrate SC X SRL emite factur� c�tre beneficiar...” (pagina 9 
din RIF), precum �i: 
“Bunurile livrate au fost consemnate în facturi, baza de impozitare �i cotele de 
impozitare sunt cele stabilite conform Titlului VI...”; 
“A fost solicitat� societ��ii s� prezinte situa�ia privind suprafe�ele declarate, 
atât la Prim�riile de pe raza c�rora desf��oar� activitatea agricol�, cât �i la 
Agen�ia de Pl��i �i Interven�ie pentru Agricultur� pentru anii 2008-2012, 
suprafe�e ce corespund cu fi�ele de culturi înregistrate în eviden�ele contabile 
ale agentului economic verificat” (pagina 9 din RIF);  
“Eviden�a analitic� a furnizorilor �i clien�ilor este organizat� �i condus� pe 
fiecare furnizor �i client în parte” (pagina 3 din RIF), etc;  
d) la calculul TVA colectata nu s-a �inut cont de faptul c� societatea nu are 
niciun client persoan� fizic�, numai persoane juridice �i produsele estimate c� ar 
fi trebuit s� fie realizate conform mediilor anuale erau de fapt supuse tax�rii 
inverse conform art.160 alin.(3) din Legea 571/2003. 
e) Petenta sus�ine c� la data de 31.05.2013 a solicitat organului de control s� i 
comunice baza legal� pe care se fundamenteaz� decizia acestuia de a opta pentru 
reîntregirea produc�iei de la nivelul declarat pân� la media statistic� sau 
actele/faptele care i-ar putea conduce la concluzia c� fenomenul economic a fost 
reflectat incorect, incomplet sau distorsionat �i i s-au enumerat urm�toarele acte 
normative: art.11 alin.(1) din Codul Fiscal, art.6, art.14 alin.(2) �i art.83 alin.(4) 
din Codul de procedur� fiscal�. 
            În Raportul de inspec�ie fiscal� se reg�se�te ca baz� legal�, dintre cele de 
mai sus, doar art.67 numai c� este invocat alineatul 1 din OG 92/2003, 
actualizat�, la care s-au ad�ugat în schimb alte acte normative: pct.6 alin.(8) 
lit.a) �i b) din HG 44/2004 (f�r� specificarea variantei în vigoare pentru care an); 
circulara ANAF ...7030/....01.2012, act administrativ cu caracter normativ 
nepublicat în Monitorul Oficial �i prin urmare neopozabil, prevederile acesteia 
nefiind obligatorii sau opozabile pentru agentul economic. 
            Petenta, având în vedere c� organul de control nu constat� c� în perioada 
supus� controlului ar exista neconcordan�e între produc�iile ob�inute �i cele 
declarate, ba mai mult de atât afirm� în mod repetat în Raportul de inspec�ie 
fiscal� ca societatea respect� prevederile legale, consider� c� în mod nelegal �i 
abuziv au procedat la estimare conform art. 67 alin.(1) din OG 92/2003.  
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f) În ceea ce prive�te aplicarea OD .../201, petenta sus�ine urm�toarele: 
- acest ordin este emis: “Având în vedere prevederile art.4 alin.(2) pct. 46 din 
Hotararea Guvernului nr. 109/2009, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
precum �i ale art.67 alin.(2) lit.b) din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare” , 
iar organul de control face referire la art.67 alin.(1) �i nu face nici o referire la 
art.67 alin.(2) lit.b), deci nu se pot aplica prevederile OD .../2011. 
- în Nota de fundamentare nr. 6606/28.06.2013 organul de control afirm� c� a 
ales s� aplice “metoda sursei �i a cheltuirii fondurilor”, metod� ce const� în:  
“estimarea bazei de impunere a unui contribuabil, pentru determinarea 
obliga�iei fiscale, cunoscând cheltuielile efectuate. Pentru estimarea bazei de 
impunere atât din surse impozabile, cât �i din cele neimpozabile se au în vedere 
fluxurile de numerar. Pentru aceasta, fluxurilor de numerar li se asociaz� 
cheltuielile �i veniturile contribuabilului, determinându-se astfel în întregime 
numerarul utilizat pentru efectuarea cheltuielilor care va fi comparat cu 
numerarul încasat din orice surs�. Cre�terile �i descre�terile nete ale activelor 
�i pasivelor sunt avute în vedere împreun� cu cheltuielile nedeductibile �i 
încas�rile neimpozabile la ajustarea veniturilor �i cheltuielilor, ob�inându-se 
astfel balan�a încas�rilor �i cheltuielilor pentru reconstituirea venitului 
impozabil. Determinarea veniturilor sustrase de la calculul bazei de impunere 
const� în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate în perioada 
supus� controlului. Metoda se bazeaz� pe faptul c� orice cheltuial� care 
excedeaz� valorii declarate a veniturilor reprezint� venit impozabil nedeclarat. 
Veniturile suplimentare se ajusteaz� cu elemente de venit neimpozabil �i 
cheltuieli nedeductibile în vederea estimarii bazei impozabile �i stabilirii 
obliga�iei fiscale.” 
            Petenta sus�ine c� niciunde în raportul de inspec�ie fiscal� sau în nota de 
fundamentare sau pe orice alt document nu se reg�sesc elementele mai sus 
men�ionate. 
- Nu s-au respectat Instruc�iunile de aplicare din OD .../2011 �i punerea în 
aplicare a acestora s-a efecuat defectuos, neprobându-se faptul c� : 
“documentele �i informa�iile solicitate nu exist� sau nu sunt puse la dispozi�ia 
organelor de inspec�ie fiscal�. În acest caz organele de inspec�ie fiscal� vor 
proceda la: 
        a) constatarea lipsei documentelor solicitate sau a refuzului de a le pune la 
dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal�; 
        b) solicitarea unor clarific�ri persoanelor responsabile referitoare la 
situa�ia constatat� de organele de inspec�ie fiscal�;”, 
organul de control neconsemnând nic�ieri refuzul agentului economic de a-i 
pune la dispozi�ie orice fel de documente, nesolicitând clarific�ri în scris de la 
persoanele responsabile referitor la situa�ia constatat�.  
- Actul normativ invocat de organul de control a fost publicat în Monitorul 
Oficial nr. ...4/14.11.2011 �i nu are efect retroactiv, el intrând în vigoare la 3 zile 
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de la data public�rii �i deci nu s-ar fi putut aplica decât pentru anul 2012, când 
SC X SRL a prezentat un contract de asociere în participa�iune.  
 
            II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ... / 28.06.2013 care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere nr. ... / 28.06.2013,  organele de inspec�ie 
fiscal� din cadrul DGFP Timi� – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, au 
consemnat urm�toarele: 
 
            II.1. Referitor la TVA deductibil�:  
 
            II.1.1 Referitor la neacordarea dreptului de deducere a TVA în 
sum� de ... lei din factura nr. .../ ...9.2008 emis� de SC W SRL 
            La data de 02.09.2008  între  SC W SRL - Bucure�ti, în calitate de 
consultant �i SC X SRL în calitate de beneficiar, se încheie contractul de 
consultan�� nr.19, anexa nr. la RIF, având ca obiect servicii de consultan�� 
pentru “investi�ii în ferme de legume �i facilit��i de depozitare a acestora. 
Pentru acest scop consultantul va elabora un studiu, respectiv un plan de 
afaceri integrat care s� satisfac� nevoile beneficiarului”.  
            Serviciile la care consultantul se oblig� s� le efectueze sunt enumerate la 
pct.2.2 din contract �i sunt prezentate în detaliu în Anexa 1 la respectivul 
contract.  
            Contractul intr� în vigoare la data semn�rii lui de c�tre ambele p�r�i �i se 
încheie pe o durat� de trei luni.  
            Pentru serviciile prestate, beneficiarul, în spe�� SC X SRL, urmeaz� s� 
pl�teasc� un onorariu în sum� de ... Euro, la care se adaug� TVA, plata urmând a 
se efectua în dou� tran�e:  
- 50% din valoarea onorariului, reprezentând suma de ... Euro, în cinci zile de la 
semnarea contractului, ca avans;  
- 50% din valoarea onorariului reprezentând suma de ... Euro, în cinci zile de la 
predarea proiectului.  
            Plata se va efectua în lei, calculat� la cursul oficial al BNR din ziua 
pl��ii. Din suma de ... Euro, suma de ... Euro reprezinta onorariu pentru 
“serviciile” dlui H, administrator al SC X SRL, urmând a fi pl�tit� de c�tre 
beneficiar, respectiv SC X SRL, direct în contul acestuia.  
            În data de 19.09.2008, imediat dup� semnarea contractului, s-a emis de 
c�tre SC W SRL factura seria ...  nr..../...9.2008, anexa nr.2 la RIF, reprezentând 
“c/val. Servicii consultan�� conform contract ...”, în sum� total� de ... lei, din 
care TVA reprezint� ... lei.  
            Pentru serviciile eviden�iate în factura de mai sus, consultantul trebuie s� 
justifice prestarea lor efectiv� prin situa�ii de lucr�ri, din care s� rezulte tariful pe 
or�, ore efectiv prestate, perioada în care s-a efectuat prestarea lor, etc., procese-
verbale de recep�ii, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau alte 



 
     ����

 
 

 12  

materiale corespunz�toare, iar beneficiarul trebuie s� dovedeasc� necesitatea 
efectu�rii acestora conform specificului activit��ii desf��urate.  
            Raportul de activitate, anexa nr.3 la RIF, prezentat de c�tre consultant 
pentru justificarea serviciilor eviden�iate în factura fiscal� nr..../19.09 .2008 nu 
cuprinde elementele necesare care s� justifice prestarea efectiv� a serviciilor 
stipulate la pct.2.1, 2.2 �i Anexa 1 la Contractul 19/2008, nu este semnat de 
administratorul firmei de consultan��, în spe�� dl. D �i nu poart� semn�tura 
administratorului firmei beneficiare, care s� ateste confirmarea efectu�rii 
respectivei presta�ii, situa�ie în care TVA în sum� de ... lei, nu poate fi dedus�, 
având în vedere prevederile art.l34^1, a1in.(4) din Legea nr.571/2003, în vigoare 
la data respectiv�, care stipuleaz� faptul c�: “pentru prest�rile de servicii 
decontate pe baza de situa�ii de lucr�ri, cum sunt serviciile de consultan�� .... , 
faptul generator ia na�tere la data la care aceste situa�ii sunt acceptate de 
beneficiar”, coroborate cu ale art.145 alin.(1), din acela�i act normativ �i cu 
Decizia V dat� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie.  
            Factura nu con�ine date privind expedi�iile �i nici semn�tura de primire. 
  
            II.1.2. Referitor la neacordarea dreptului de deducere pentru TVA 
în sum� de ... lei din factura nr..../...2009 în valoare total� de ... lei, din care 
TVA ... lei, emis� de SC S SRL; 
            La data de ...5.2009 între SC X SRL, în calitate de client �i SC S SRL, în 
calitate de prestator, se încheie un contract de colaborare, anexa nr.6 din RIF, 
având ca obiect sem�narea �i recoltarea de grâu, floarea soarelui �i mei, pe o 
suprafa�� de cca 200 ha puse la dispozi�ie în mod gratuit de c�tre client.  
            Prestatorul prelucreaz� suprafa�a arabil� (îns�mân�area grâului de 
toamn� în toamna anului 2008, îns�mân�area grâului de prim�var�, a 
porumbului, a florii soarelui �i soia în primavara anului 2009), pentru ca ulterior 
s� vând� recolta.  
            Prestatorul îns�mân�eaz� respectivele culturi cu s�mân�� proprie, aplic� 
îngr��amintele proprii, recolteaz� produsele �i le depoziteaz� în hala proprie.  
            Dup� vânzarea întregii recolte, clientul va face calculul venitului net 
(venitul brut din vânz�ri minus toate cheltuielile, cota-parte din costul ma�inilor 
�i impozite) �i îi va comunica prestatorului aceasta sum�.  
            Prestatorul îi va factura clientului o sum� în valoare de 25% din venitul 
net mai sus prezentat, restul de 75% din venitul net r�mânând la client.  
            La data de ...2009, anterior încheierii contractului de mai sus SC S SRL 
..., emite c�tre SC X SRL, urm�toarele facturi fiscale, anexa nr.7 - 9 din RIF:  
- F.F. nr…. l3.04.2009 - discuit, preg�tire �i sem�nat �i sem�nat cu s�mân�� de 
porumb, floarea soarelui, soia, pentru ... ha, în valoare total� de ... lei, din care 
TVA ... lei.  
- F.F. nr…./...2009 - discuit, preg�tire �i sem�nat �i sem�nat cu s�mân�� de 
porumb, floarea soarelui, soia, pentru ... ha, în valoare total� de ... lei, din care 
TVA ... lei.  
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- F.F. nr..../...2009 - discuit, preg�tire �i sem�nat �i sem�nat cu s�mân�� de 
porumb, floarea soarelui, soia, pentru ... ha, în valoare total� de ... lei, din care 
TVA ... lei.  
            Conform celor stipulate în respectivele facturi, SC S SRL a preg�tit �i 
sem�nat pentru SC X SRL, în campania agricol� 2008/2009 porumb, floarea 
soarelui �i soia pe o suprafa�� de 100 ha. (... + ... + ...), prezentând îns� proces-
verbal de recep�ie a lucr�rilor executate, pentru ... ha cultura soia, în condi�iile în 
care, conform adresei APIA nr. .../08.05.2013, coroborat� cu cele stipulate în 
adresa Prim�riei comunei ... nr. .../07.05.2013, SC X SRL, a cultivat doar grâu 
pe o suprafa�� de ... ha �i porumb pe o suprafa�� de ... ha, aspect confirmat �i de 
Raportul de expertiz� tehnic� agricol� extrajudiciar� din care rezult� cultivarea 
grâului de toamn� pe o suprafa�� de ... ha, a grâului de primavar� pe o suprafa�� 
de ... ha, deci în total culturi grâu pe ... ha., suprafa�� care se reg�se�te în 
eviden�ele APIA Timi�, precum �i porumb pe o suprafa�� de ... ha, diferen�a de 
... ha la porumb reprezentând culturi de mu�tar declarat� la Prim�ria ..., 
nedeclarat� la APIA �i neeviden�iate ca rezultat în contabilitatea SC X SRL.  
            Rezult� din cele prezentate mai sus c� SC X SRL, nu a prezentat 
controlului situa�ii de lucr�ri, rapoarte de lucru, procese-verbale de recep�ie sau 
alte materiale corespunz�toare care s� dovedeasc� efectuarea cheltuielilor 
respective �i justificarea necesit��ii respectivei presta�ii, situa�ie în care, TVA în 
sum� de ... lei nu poate fi dedus� avându-se în vedere prevederile art.l34^1 
alin.(4) din Legea nr.571/2003, coroborate cu ale art.145 alin.(l) din acela�i act 
normativ �i cu ale Deciziei V data de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, întrucât 
beneficiarul presta�iei nu a prezentat documentele necesare dovedirii respectivei 
presta�ii.  
            Factura nu con�ine date privind expedi�ia �i nici semn�tura de primire.  
            Cu privire la lucr�rile efectuate în anul agricol 2009 - 2010 �i 
privitor la facturile emise de SC P SRL, organele de inspec�ie fiscal� au 
men�ionat: 
            În baza contractului nr. .../l0.08.2010 �i respectiv nr. .../l0.10.2010, 
anexele nr. ...�i nr. ..., SC P SRL, în calitate de prestator, execut� lucr�ri de 
recoltare pentru SC X SRL, din care:  
- ... ha grâu;  ... ha mei �i ... ha mu�tar,  în  total ... ha., fa�� de ... ha declarate la 
APIA …, deci în plus cu ...ha. (respectiv cu … ha. în plus la grâu, cu ... ha. în 
plus la mei �i cu ... ha. în plus la mu�tar), lucr�ri facturate cu facturile fiscale nr. 
.../14.08.2010 �i respectiv .../11.10.2010, anexele nr.17-.... 
         Pentru campania agricol� 2010/2011, conform adresei APIA Timi� urma a 
infiin�a culturi pe o suprafa�� de ... ha. din care:  
- ... ha. mei;  
- ... ha. rapi��;  
- ... ha. oleaginoase;  
- ... ha. alte plante industria1e, etc;  
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pe terenurile preluate în arenda de la persoane fizice, societatea raportând doar 
produc�ie de rapi�a �i de mu�tar, pentru culturile de mei, plante industriale 
(chimion) �i oleaginoase (dovleac), nefiind raportat� produc�ie. 
 
            II.1.3. Referitor la neacordarea dreptul de deductibilitate a TVA în 
sum� de ... lei din factura .../...7.2011 în valoare total� de ... lei;  
            La data de 20.07.2011, între SC L SRL ..., în calitate de prestator �i SC X 
SRL, în calitate de beneficiar se încheie contractul de prest�ri servicii nr...., prin 
care prestatorul se oblig� s� recolteze suprafa�a de ... ha. teren (rapi�� ... + 
mu�tar …), s� discuiasc� o dat� suprafa�a de ... ha. (dovleac) �i de dou�, 
respectiv trei ori suprafa�a de ... ha., respectiv ... ha. (mei), urmare c�reia, la data 
de 22.07.2011 prestatorul emite c�tre SC X SRL factura fiscal� .../...7.2011, în 
valoare total� de ... lei, din care TVA de ... lei, reprezentând “recuperare costuri 
discuit, recoltat” efectuate de c�tre SC SC C SRL la solicitarea SC L SRL în 
perioada 10.06.2011, 26.06.2011 �i 17.07.2011, deci anterior încheierii 
contractului de prest�ri servicii nr..../20.07.2011.  
            SC X SRL nu a prezentat organelor de control situa�ii de lucr�ri, rapoarte 
de lucru, procese-verbale de recep�ie care s� dovedeasc� efectuarea cheltuielilor 
respective care s� fie confirmate în calitate de beneficiar, situa�ie în care TVA în 
suma de ... lei nu poate fi dedus�, avându-se în vedere prevederile art.l34^1 
alin.(4) din Legea nr.571/2003, coroborate cu ale art.145 alin.(1) din acela�i act 
normativ �i cu ale Deciziei V dat� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, întrucât 
beneficiarul presta�iei nu a prezentat documentele necesare dovedirii respectivei 
presta�ii.  
            Factura nu con�ine date privind expedi�ia �i nici semn�tura de primire. 
 
            II.1.4. Referitor la neacordarea dreptul de deducere a TVA în sum� 
de ... lei conform pct.9) din Decizia de impunere; 
            La data de 02.08.2011, SC L SRL emite c�tre SC X SRL, factura fiscal� 
nr. .../22.07.2011, reprezentând “refacturare prest�ri servicii mu�tar », în valoare 
total� de ... lei, din care TVA reprezint� ... lei, valoare eviden�iat� ini�ial în 
factura .../...7.2011 la pozitia “recoltat” �i pentru care beneficiarul lucr�rii, în 
spe�� SC X SRL, nu a prezentat controlului situa�ii de lucr�ri, rapoarte de lucru, 
procese verbale de recep�ie sau alte materiale corespunz�toare care s� 
dovedeasc� efectuarea cheltuielilor respective �i justificative necesare 
respectivei presta�ii, situa�ie în care, TVA în sum� de ... lei nu poate fi dedus� 
avându-se în vedere prevederile art.l34^1 alin.(4) din Legea nr.571/2003, 
coroborate cu ale art.145 alin.(1) din acela�i act normativ �i cu ale Deciziei V 
data de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, întrucât beneficiarul presta�iei nu a 
prezentat documentele necesare dovedirii respectivei presta�ii.  
            Factura nu con�ine date privind expedi�ia �i nici semn�tura de primire.  
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            II.1.5. Referitor la neacordarea dreptului de deducere a TVA în 
sum� de ... lei conform pct.8) din Decizia de impunere; 
            În cursul lunii iunie 2011, SC X SRL achizi�ioneaz� de la SC A SRL ..., 
mobilier pentru buc�t�rie în valoare total� de ... lei (... + ...), din care TVA 
reprezint� ... lei, transportul pentru respectivul mobilier reprezentând ... lei, din 
care TVA în suma de ... lei.  
            Ulterior, la data de 08.10.2012, respectivul mobilier este vândut pentru 
valoarea de ... lei, din care TVA reprezint� ... lei. 
            TVA în sum� de ... lei nu poate fi dedus�, avându-se în vedere 
prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003.  
 
            II.1.6. Referitor la neacordarea deductibilit��ii TVA în sum� de ... 
din factura .../...11.2011, în valoare total� de ... lei, emis� de SC T SRL; 
            Controlul constat� c� în jurnalul de cump�r�ri aferent lunii noiembrie 
2011 este eviden�iat� factura fiscal� ... .../...11.2011, emisa de c�tre SC T SRL, 
în valoare total� de ... lei, din care TVA în sum� de ... lei, reprezentând arenda 
conform contractelor ...-...-..., de�i ele intrau în vigoare începând cu 09.06.2011, 
pentru anul agricol 2011/2012, situa�ie în care TVA în sum� de ... lei, a fost 
respinsa de la deductibilitate, conform prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) din 
Legea nr. 571 / 2003 .  
 
            II.1.7. Referitor la neacordarea deductibilit��ii TVA în sum� de ... lei 
lei din factura fiscal�   .../...10.2012, în valoare de ... lei, emis� de SC T SRL; 
            De asemenea controlul constat� c� în jurnalul de cump�r�ri aferent lunii 
octombrie 2012 este eviden�iat� factura fiscal�   nr.... / 08.10.2012, în valoare 
total� de ... lei, din care TVA reprezint� ... lei, reprezentând arenda conform 
contractelor ...-...-... din 09.06.2011, în condi�iile în care în campania SAPS 
2012 suprafa�a declarat� �i solicitat� la plat� c�tre APIA- Timi� de c�tre SC X 
SRL, este de ... ha., lot semincer, situa�ie în care TVA în sum� de ... lei a fost 
respins de la deductibilitate, conform prevederilor art.145 alin.(2) lit.a).     
 
            II.2. Referitor la TVA colectat�:  
 
            II.2.1. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat�;  
            La finele anului 2010 SC X SRL de�ine în stoc mei în cantitate de ... to., 
în valoare de ... lei, eviden�iat în contul 302.5.01 - semin�e, materiale de plantat, 
pentru care în 31.05.2011 se întocme�te Proces-verbal de constatare a pagubelor  
rezultate c� urmare a atacului cu d�un�tori, a c�ror apari�ie a fost “favorizat� de 
temperaturile ridicate”, fapt pentru care s-a decis casarea meiului, TVA stabilit� 
suplimentar de c�tre control reprezentând ... lei, conform prevederilor art.128 
alin.(4) lit.d) din Legea nr.571/2003, actualizat�, pentru respectivele lucr�ri 
nefiind îndeplinite prevederile art.128 alin.(8) lit.a) �i b) din acela�i act 
normativ.  
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            II.2.2. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat�; 
            De asemenea, la finele anului 2010 societatea înregistreaz� lipsuri în 
gestiune de ... lei, pentru care TVA colectat� suplimentar de echipa de inspec�ie 
fiscal� este de ... lei (... x 24%), conform prevederilor art.128 alin.(4) lit.d) din 
Legea nr.571/2003, actualizat�.  
 
            II.2.3. Referitor la suma de ... lei TVA colectat� aferent� minusului 
de inventar, imputabile împuternicitului administratorului                         
            Conform procesului-verbal de inventariere întocmit la 31.12.2012 SC X 
SRL stabile�te minusuri de inventar în valoare de ... lei, pentru care TVA 
colectat� stabilit� suplimentar de echipa de inspec�ie fiscal� este de ...  lei (... x 
24%), conform prevederilor pct.6 alin.(5) din HG nr.44/2004, actualizat�.  
 
            II.2.4. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat� 
aferent� unei baze estimate de ... lei; 
            În anul agricol 2008/2009, conform adresei APIA-Timi� nr. 
.../311/08.05.2013, SC X SRL, a solicitat la plat� suprafa�a de ... ha., din care 
declarate cultivate ... ha., r�mase la plat� dup� controale APIA ... ha., din care cu 
porumb ... ha. �i cu grâu de consum  ... ha.  
            Conform datelor din eviden�a contabil� a SC X SRL, cultura de porumb 
a fost compromis�, iar la cultura de grâu de pe cele ... ha. cultivate s-au ob�inut 
... kg., cu o produc�ie medie la hectar de ... kg. din care pentru ... ... kg/ha., fa�� 
de ... kg/ha. din adresa DRJ Timi� nr..../19.09.2011, iar pentru ... ... kg/ha., fa�� 
de ... kg/ha.conform adresei DRJ Timi� nr..../19.09.2011.  
            Din produc�ia de grâu ob�inut�, cantitatea de ... kg. a fost valorificat� la 
intern la un pre� de 0,4201 lei/kg., pentru valoarea facturat� aplicându-se TVA 
în cota de 19%, restul produc�iei utilizându-se ca materie prima (s�mân��) în 
anul agricol 2009/2010.  
            În anul agricol 2009/2010, conform adresei APIA-Timi�, SC X SRL, a 
solicitat la plat� suprafa�a de ... ha., din care declarate cu1tivate ... ha., din care 
cu grâu de consum ...,... ha. �i ...ha. cu alte plante industriale (mei).  
            Conform datelor din eviden�a contabil� a SC X SRL, la cultura de grâu s-
au ob�inut ... kg. ob�inute pe terenurile din zona ..., ... �i ..., nespecificându-se 
suprafa�a recoltat� pe zone, deci cu o produc�ie medie la ha. de ... kg. 
            Produc�ia de grâu ob�inut�, a fost valorificat� integral la intern la un pre� 
de ... lei/kg., pentru valoarea facturat� aplicându-se TVA în cota de 24%.  
            Conform datelor din eviden�a contabil� a SC X SRL, la cultura de mei s-
au ob�inut ... kg., deci cu o produc�ie medie la ha. de ... kg.(...:... ), fa�� de ...kg., 
conform adresei DRS Timi� nr..../2013.  
            Întreaga cantitate de mei a fost valorificat� în Comunitatea European�, 
respectiv in Austria, la pre�ul de ... Euro/kg., scutirea de TVA pentru livr�rile 
intracomunitare aplicându-se în conformitate cu prevederile art.10 alin.(l) lit.a) 
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�i b) din Anexa la OMFP nr.2222/22.12.2006, pentru aplicarea prevederilor 
art.143 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003, pentru care beneficiarul a 
comunicat codul valabil de înregistrare în scopuri de TVA, ...ibuit în Austria, 
justificarea livr�rilor f�cându-se cu factur�, care con�ine informa�iile prev�zute 
la art.155 a1in.(5) din Legea nr.571/2003 �i cu documentul care atest� c� 
bunurile au fost transportate din România în Austria.  
             În anul agricol 2010/2011 conform adresei APIA-Timi�, SC X SRL, a 
solicitat la plat� suprafa�a de ... ha., din care declarate cultivate ... ha., din care 
cu mei ... ha., cu alte plante oleaginoase - dovleac �i chimion ... ha. ,cu lolium ... 
ha., restul cu mu�tar �i rapi��.  
            Produc�iile de mei, dovleac, chimion �i lolium au fost compromise, 
pentru cheltuielile directe SC X SRL a calculat TVA colectat�. 
            Conform datelor din eviden�a contabil� a SC X SRL la cultura de rapi�� 
s-au ob�inut ... kg., cu o produc�ie medie la ha. de ... kg. (... : ...).  
            Întreaga cantitate de rapi�� a fost valorificat� la intern, c�tre beneficiari 
înregistra�i în scopuri de TVA, la pre�ul de ... lei/kg., pentru TVA aplicându-se 
taxarea invers� conform prevederilor art.160 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 
571/2003 .  
            Conform datelor din eviden�a contabil� a SC X SRL la cultura de mu�tar 
s-au ob�inut ... kg., cu o produc�ie medie la ha. de ... kg.  
            Întreaga cantitate de rapi�� a fost valorificat� la intern, c�tre beneficiari 
înregistra�i în scopuri de TVA, la pre�ul de ... lei/to., pentru valoarea facturat� 
aplicându-se TVA în cota de 24%.  
            În anul agrico1 2011/2012 conform adresei APIA-Timi� SC X SRL, a 
solicitat la plat� suprafa�a de ... ha., din care declarate cultivate ... ha. (lot 
semincer).  
            Din analiza comparativ� privind produc�iile realizate de alte societ��i din 
zona ..., ... �i ... care realizeaz� exploata�ii agricole, se constat� faptul c� SC X 
SRL a realizat produc�ii inferioare celor realizate de alte societ��i.  
            Cauzele care au condus la ob�inerea de produc�ii inferioare sunt: 
1.Conform Raportului de expertiz� tehnic� - agricol� extrajudiciar� :  
- întârzierea sem�natului ( la grâul de toamn� s-a f�cut la sfâr�itul lunii 
noiembrie �i începutul lunii decembrie);  
- grâul de primavar� a fost sem�nat cu s�mân�� de grâu de toamn�;  
- erbicidarea s-a f�cut cu substan�e vechi, cu doze folosite f�r� prescrip�ii 
stiin�ifice;  
- tehnologia folosit� este una de subzisten��, lipsind utilajele agricole adecvate;  
- lipsa rota�iilor stiin�ifice la grâu( s-a cultivat grâu dup� grâu). 
2. Conform discu�iilor purtate între reprezentan�ii societ��ii:  
- porumbul s-a sem�nat foarte târziu doar pentru a se justifica fa�� de subven�ia 
APIA; 
3. Conform proces-verbal întocmit de reprezentan�ii societ��ii: 
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 - semin�ele de mei, chimion, dovleac �i lolium aduse din Austria nu sunt 
ameliorate la tipul de sol pentru zona în care au fost cultivate;  
- seceta . 
            Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat aici în mod expres faptul c� 
zonele de exploatare ..., ... �i ... nu sunt situate în zone declarate, potrivit 
prevederilor legale, ca fiind afectate de calamit��i naturale sau alte cauze de 
for�� major� �i prin urmare nu îndeplinesc condi�iile prev�zute la pct.42 din 
H.G.44/2004, privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal date în 
sensul respect�rii prevederilor art.21 alin.(4) lit.c) din acela�i act normativ.  
            Având în vedere prevederile art.67 alin.(l) din OG nr.92/2003, care 
stipuleaz� faptul c�: 
“organul fiscal stabile�te baza de impunere �i obliga�iile fiscale de plat� 
aferente, prin estimarea rezonabil� a bazei de impunere, folosind orice probe �i 
mijloace de prob� prev�zute de lege, ori de câte ori acestea nu pot determina 
situa�ia fiscal� corect�”,  
coroborate cu prevederile pct.65.l lit.a) din HG nr.1050/2004 privind Normele 
metodologice de aplicare a Codului de procedur� fiscal� care stipuleaz� faptul 
c�: 
“estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa�ii cum sunt: .... “  
- declara�iile fiscale prezentate nu permit stabilirea corect� a bazei de 
impunere”.  
            Echipa de inspec�ie fiscal� a procedat la estimarea bazei de impozitare a 
TVA, luând în considerare faptul c� ob�inerea unui produc�ii inferioare nu 
îndeplineste condi�iile prev�zute de art.128 alin.(8) lit.a) �i b) din Legea 
nr.571/2003, respectiv pct.6 alin.(8) lit.a) �i b) din HG nr.44/2004, privind 
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.  
            În baza temeiurilor legale mai sus men�ionate, organele de inspec�ie 
fiscal� au procedat la stabilirea bazei impozabile în conformitate cu prevederile 
art.137 alin.(1) lit.a) prin aplicarea cotei prev�zut� de art.140 alin.(l) din Legea 
nr.571/2003.  
            Utilizarea acestor metode de estimare stipulat� de ANAF nr..../2011, la 
art.(2) lit.d) a fost aprobat� prin Nota de fundamentare nr.6606/28.06.2013.  
- pentru produc�ia de grâu 2008/2009:  
   ...: 
... ha. x ...kg/ha. = ... kg  
... x ... kg/ha. = ... kg.  
= ... kg  
... x ...1ei/kg. = ... lei;  
   ...: 
 ...ha. x ... kg/ha. = ... kg 
 ... x ...  kg/ha. = ...  kg.  
...  kg  
...  x ... lei/kg. = ...  lei;  
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- pentru produc�ia de grâu 2009/2010: 
... ha. x ...  kg/ha. = ...  kg 
... x ... kg/ha. = ...  kg. 
...  kg  
...  x ...  lei/kg. = ...  lei;  
-pentru produc�ia de porumb 2008/2009 - adresa DAJ Timi� nr..../2013 
 ... ha. x ...  kg./ha. = ...  kg.  
...  kg. x ...  lei/kg. = ...  lei;  
-pentru produc�ia de mei 2009/2010 - DAJ Timi�  
...  ha. x ...  kg.lha. = ... kg.  
...  ha. x ... kg./ha. = ...  kg.  
...  kg.   
...  kg. x ...  lei/kg = ...  lei;  
-pentru produc�ia de mei 2010/2011 - DAJ Timi� 
...  ha. x ... kg.lha. = ...  kg.  
...  kg. x ...  lei/kg = ...  lei;  
-pentru produc�ia de rapi�� 2010/2011 - DAJ Timi� 
... ha. x ... kg./ha. = ... kg.  
... ha. x ...  kg./ha. = ...  kg.  
...  kg.  
...  x ... lei/kg = ...   lei;  
            Pentru produc�ia de mu�tar, chimion, dovleac �i c�p�uni aferent� 
perioadei 2010/2011 nu s-au primit elemente (produc�ii medii) de la DAJ Timi�.  
            Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� în cazul în care apar 
elemente suplimentare, necunoscute la data controlului �i ulterioare încheierii 
actului de control, echipa de inspec�ie fiscal� î�i rezerv� dreptul de reverificare a 
SC X SRL.  
            Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� pre�urile medii 
folosite pentru estimare au fost preluate din Anuarul stabilit al României pentru 
anul 2008 - 2009, tabelele 10.8, 10.9.  
           Din cele prezentate mai sus rezult� o baz� impozabil� suplimentar� în 
suma de ...  lei (... + ...  + ...  + ...  + ...  + ...  + ...  ), c�reia îi corespunde TVA 
colectat� cu cota de 19%, în sum� de ...  lei (...  + ... ) stabilit� suplimentar, 
precum �i TVA colectat� cu cota de 24% în sum� de ...  (...  + ...  + ...  + ...  + ...  
) stabilit� suplimentar.  
 
            III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, 
motivele prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de 
contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, în spe�� se re�in 
urm�toarele: 
 
            III.1. Referitor la TVA deductibil�: 
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            III.1.1. Referitor la TVA în sum� de ... lei cuprins� în factura nr. .../ 
...9.2008 emis� de SC W SRL, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele 
de inspec�ie fiscal� în mod corect nu au acordat drept de deducere, în 
condi�iile în care societatea a prezentat în sus�inerea contesta�iei documente 
care nu au fost avute în vedere de c�tre organele de inspec�ie fiscal�. 
            În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� la data de 
02.09.2008  între  SC W SRL - Bucure�ti, în calitate de consultant �i SC X SRL, 
în calitate de beneficiar, se încheie contractul de consultan�� nr...., având ca 
obiect servicii de consultan�� pentru “investi�ii în ferme de legume �i facilit��i de 
depozitare a acestora. Pentru acest scop consultantul va elabora un studiu, 
respectiv un plan de afaceri integrat care s� satisfac� nevoile beneficiarului”. 
În data de 19.09.2008, imediat dup� semnarea contractului, s-a emis de c�tre SC 
W SRL factura seria ...  nr..../...9.2008  reprezentând “c/val. Servicii consultan�� 
conform contract ...”, în sum� total� de ... lei, din care TVA reprezint� ... lei.  
            Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� raportul de 
activitate, prezentat de c�tre consultant pentru justificarea serviciilor eviden�iate 
în factura fiscal� nr..../...9.2008, nu cuprinde elementele necesare care s� 
justifice prestarea efectiv� a serviciilor stipulate la pct.2.1, 2.2 �i Anexa 1 la 
Contractul …/2008, nu este semnat de administratorul firmei de consultan�� �i 
nu poart� semn�tura administratorului firmei beneficiare care s� ateste 
confirmarea efectu�rii respectivei presta�ii, situa�ie în care TVA în sum� de ... 
lei, nu poate fi dedus� având în vedere prevederile art.l34^1 a1in.(4) din Legea 
nr.571/2003, în vigoare la data respectiv�, care stipuleaz� faptul c�: “pentru 
prest�rile de servicii decontate pe baza de situa�ii de lucr�ri, cum sunt serviciile 
de consultan��..., faptul generator ia na�tere la data la care aceste situa�ii sunt 
acceptate de beneficiar”, coroborate cu ale art.145 alin.(1), din acela�i act 
normativ �i cu Decizia V dat� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie.  
            De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� factura 
nu con�ine date privind expedi�iile �i nici semn�tura de primire. 
            În opinia petentei, dreptul de deducere pentru suma de ... lei TVA 
cuprins în factura .../...9.2008 a fost respins eronat de organul de control pentru 
nesemnarea situa�iilor de lucr�ri de c�tre administratorul societ��ii prestatoare �i 
de administratorul societ��ii beneficiare, motivand ca             raportul prezentat 
organului de control poart� semn�tura domnului N - senior consultant la SC W 
SRL, care poate fi un angajat care s-a ocupat de respectivul contract sau poate fi 
chiar asociat al firmei. Petenta sus�ine c�, aplicarea �tampilei societ��ii pe 
semn�tura susnumitului, ar trebui s� fie suficient� pentru veridicitate �i 
legalitate.  
          Petenta men�ioneaz� c� societatea se afl� în plin proces de achizi�ionare a 
terenurilor agricole pe care actualmente le exploateaz�, interesul manifestat 
pentru studiul solicitat fiind în leg�tur� cu obiectul de activitate autorizat 
(secundar în 2008, principal în 2012).  
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            Mai mult, petenta sus�ine c� la momentul controlului a prezentat 
Contractul .../.../...9.2008, factura nr. .../ ...9.2008 �i Raportul de activitate 
semnat �i �tampilat, iar în urma ac�iunilor derulate între momentul încheierii RIF 
�i cel al depunerii contesta�iei a ob�inut �i mai multe dovezi de prestare a 
serviciilor cuprinse în factura nr.69 �i conform cu prevederile contractului, 
anexând la contesta�ie aceste documente sub numele de “Anexa 1 - Studiu 
elaborat de SC W SRL 93 pagini”. 
            În drept, sunt incidente prevederile capitolului X - Regimul deducerilor 
art.145 din Legea Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
“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;” 
            Totodat�, potrivit art.146 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, se prevede: 
“ 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, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
            Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� orice 
persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are 
dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s�-i fie livrate �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate sau urmeaz� s�-i fie prestate de o persoan� 
impozabil� dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile. 
            Aceasta se coroboreaz� cu prevederile pct.46 alin.(1) din HG nr. 44 / 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal: 
“ Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al 
documentelor prev�zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau cu 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.[...]”  
            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� 
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cuprind� informa�iile prev�zute la art.155 alin.(5) din Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv: 
“Art.155 (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) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, 
dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în 
România �i �i-a desemnat un reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este 
persoana obligat� la plata taxei; 
    e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 
    f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de înregistrare în 
scopuri de TVA, în cazul în care cump�r�torul este înregistrat, conform art. 
153, precum �i adresa exact� a locului în care au fost transferate bunurile, în 
cazul livr�rilor intracomunitare de bunuri prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. d); 
    g) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
reprezentantului fiscal, în cazul în care cealalt� parte contractant� nu este 
stabilit� în România �i �i-a desemnat un reprezentant fiscal în România, în cazul 
în care reprezentantul fiscal este persoan� obligat� la plata taxei; 
    h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, 
pentru serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. h) pct. 2 �i lit. i); 
    i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identific� cump�r�torul 
în cel�lalt stat membru, în cazul opera�iunii prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. a); 
    j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat în 
alt stat membru �i sub care a efectuat achizi�ia intracomunitar� în România, 
precum �i codul de înregistrare în scopuri de TVA, prev�zut la art. 153 sau 
153^1, al cump�r�torului, în cazul aplic�rii art. ...  alin. (4) lit. b); 
    k) 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; 
    l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încas�rii 
unui avans, cu excep�ia cazului în care factura este emis� înainte de data 
livr�rii/prest�rii sau încas�rii avansului; 
    m) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor, pentru fiecare cot�, scutire 
sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, precum �i rabaturile, 
remizele, risturnele �i alte reduceri de pre�; 
    n) indicarea, în func�ie de cotele taxei, a taxei colectate �i a sumei totale a 
taxei colectate, exprimate în lei, sau a urm�toarelor men�iuni: 
    1. în cazul în care nu se datoreaz� taxa, o men�iune referitoare la prevederile 
aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 ori men�iunile "scutit cu 
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drept de deducere", "scutit f�r� drept de deducere", "neimpozabil� în România" 
sau, dup� caz, "neinclus în baza de impozitare"; 
    2. în cazul în care taxa se datoreaz� de beneficiar în condi�iile art. 150 alin. 
(1) lit. b) - d) �i g), o men�iune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei 
112 ori men�iunea "taxare invers�" pentru opera�iunile prev�zute la art. 160; 
    3. în cazul în care se aplic� regimul special pentru agen�iile de turism, 
trimiterea la art. 152^1 ori la art. 306 din Directiva 112 sau orice alt� trimitere 
care s� indice faptul c� a fost aplicat regimul special; 
    4. dac� se aplic� unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, 
opere de art�, obiecte de colec�ie �i antichit��i, trimiterea la art. 152^2 sau la 
art. 313, ... ori 333 din Directiva 112 sau orice alt� trimitere care s� indice 
faptul c� a fost aplicat unul dintre regimurile respective; 
    o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit 
mai multe facturi sau documente pentru aceea�i opera�iune; 
    p) orice alt� men�iune cerut� de acest titlu. 
(6) Semnarea �i �tampilarea facturilor nu sunt obligatorii. 
            Conform prevederilor art.1 alin. (1) din Ordinul nr. 2226/2006 privind 
utilizarea unor formulare financiar-contabile de c�tre persoanele prev�zute la art. 
1 din Legea contabilit�tii nr. 82/1991, republicat�: 
“Începând cu data de 1 ianuarie 2007, con�inutul minimal obligatoriu pentru 
formularul de factur� este cel prev�zut la art.155 alin.(5) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, 
denumit� în continuare Codul fiscal.” 
            Fa�� de cele mai sus prezentate, rezult� c� o prim� condi�ie pentru 
efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în 
facturile de achizi�ie este ca societatea s� justifice suma taxei prin documente 
întocmite conform legii de c�tre contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de TVA. 
De asemenea, cump�r�torul are obliga�ia de a înregistra în contabilitate facturi 
fiscale sau documente legal aprobate care s� con�in� toate datele prev�zute a fi 
completate în mod obligatoriu �i de a verifica întocmirea corect� a acestora. 
            De altfel, justificarea dreptului de deducere se efectueaz� cu facturi 
fiscale în original emise de societatea pl�titoare de TVA. 
            Mai mult, de la data ader�rii, legisla�ia român� a fost armonizat� cu 
Directiva a 6-a a CEE, iar prin Tratatul de Aderare, �ara noastr� s-a obligat s� 
respecte aquis-ul comunitar, inclusiv deciziile Cur�ii de Justi�ie Europene. Prin 
urmare, potrivit deciziei Cur�ii de Justi�ie C-110/94(INZO), paragraful 23 se 
face trimitere la paragraful 24 din Cazul ROMPELMAN (C-268/83) unde 
Curtea a statuat c� este obliga�ia persoanei care solicit� deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat� s� demonstreze c� sunt îndeplinite toate condi�iile legale 
pentru acordarea deducerii. 
            Astfel, potrivit prevederilor enun�ate mai sus, se re�ine c� pentru 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice persoan� 
impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, cu o factur� care s� cuprind� 
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toate informa�iile obligatorii �i s� fie emis� pe numele persoanei de c�tre o 
persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
            Se re�ine totodat�, c� de�inerea unei facturi care con�ine informa�iile 
obligatorii, nu este suficient� pentru a beneficia de dreptul de deducere al taxei 
pe valoarea ad�ugat�, societatea trebuind s� justifice în primul rând faptul c� 
bunurile/serviciile achizi�ionate pe baz� de factur� sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, în conformitate cu prevederile legale citate în 
spe��. Astfel, justificarea serviciilor ca fiind destinate opera�iunilor sale taxabile 
revine persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� 
care a achizi�ionat serviciile respective.  
            Mai mult, relevant� în solu�ionarea spe�ei sunt �i Deciziile Cur�ii 
Europene de Justi�ie în cazurile C-110/94 (INZO), C-268/83 prin care Curtea a 
statuat c� autorit��ile fiscale trebuie s� �in� cont de inten�ia declarat� a persoanei 
de a desf��ura activit��i care vor face subiectul taxei pe valoarea ad�ugat� �i este 
obliga�ia persoanei care solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� s� 
demonstreze c� sunt îndeplinite toate condi�iile pentru acordarea deducerii, dar 
acest lucru nu împiedic� autorit��ile fiscale s� solicite dovezi obiective care s� 
sus�in� inten�ia declarat� de a desf��ura activit��i economice dând na�tere la 
opera�iuni taxabile. 
            Prin urmare, având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se 
re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu trebuiau s� se limiteze doar la 
constatarea c�: “factura nu con�ine date privind expedi�iile �i nici semn�tura de 
primire, raportul de activitate nu cuprinde elementele necesare care s� justifice 
prestarea efectiv� a serviciilor, nu este semnat de administratorul firmei de 
consultan��, nu poart� semn�tura administratorului firmei beneficiare, care s� 
ateste confirmarea efectu�rii respectivei presta�ii” 
           Se re�ine c� opera�iunea efectuat� de contestat�r� trebuie analizat� prin 
prisma contractului pentru a putea face corela�ia dintre datele stabilite ini�ial �i 
finalitatea lor, precum �i a tuturor documentelor primare care au stat la baza 
înregistr�rilor în eviden�a contabil� �i în baza c�rora p�r�ile �i-au exercitat fie 
dreptul de deducere, fie obliga�ia de colectare a taxei pe valoarea ad�ugat�. 
            De asemenea, referitor la faptul generator pentru livr�ri de bunuri �i 
prest�ri de servicii, în spe�� trebuie avute în vedere prevederile art. 134^1 
alin.(1-4) din Codul Fiscal – Legea nr. 571/2003, care arat�:     
“Faptul generator pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
    ART. 134^1 
    (1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data prest�rii 
serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol. 
    (2) Pentru livr�rile de bunuri în baza unui contract de consigna�ie sau în 
cazul opera�iunilor similare, cum ar fi stocurile la dispozi�ia clientului, livr�rile 
de bunuri în vederea test�rii sau a verific�rii conformit��ii, astfel cum sunt 
definite prin norme, se consider� c� bunurile sunt livrate la data la care 
consignatarul sau, dup� caz, beneficiarul devine proprietar al bunurilor. 
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    (3) Pentru livr�rile de bunuri imobile, faptul generator intervine la data la 
care sunt îndeplinite formalit��ile legale pentru transferul titlului de proprietate 
de la vânz�tor la cump�r�tor. 
    (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”. 
             Totodat�, se re�ine c� prin Decizia V din data de 15.01.2007 emis� de 
Înalta Curte de Casa�ie �i Justitie - Sec�iile Unite - publicat� în Monitorul Oficial 
nr.7... din 30 octombrie 2007, se prevede: 
“Taxa pe valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus� si 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� toate informa�iile prev�zute 
de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru care se 
solicit� deducerea TVA.” 
            Din analiza raportului de inspec�ie fiscal� nu rezult� dac� organele de 
inspec�ie fiscal�, la stabilirea caracterului nedeductibil al taxei pe valoarea 
ad�ugat�, au verificat îndeplinirea tuturor condi�iilor având caracter cumulativ �i 
totodat� obligatorii, impuse de legea fiscal�, dac� au analizat toate elementele 
care au stat la baza emiterii facturii �i dac� acestea con�in toate informa�iile 
obligatorii prev�zute de Codul fiscal, cu indicarea clar� a temeiului de lege 
aplicabil.De asemenea, nu rezult� dac� organele de inspec�ie fiscal� au verificat 
necesitatea efectu�rii acestor cheltuieli, dac� societatea justific� cu documente 
prestarea efectiv� a serviciilor �i dac� aceste prest�ri au fost efectuate în scopul 
realiz�rii de opera�iuni taxabile. 
            În sus�inerea contesta�iei, petenta arat� c� la momentul controlului a 
prezentat Contractul .../.../...9.2008, factura nr. .../ ...9.2008 �i Raportul de 
activitate semnat �i �tampilat, iar în urma ac�iunilor derulate între momentul 
încheierii RIF �i cel al depunerii contesta�iei a ob�inut �i mai multe dovezi de 
prestare a serviciilor cuprinse în factura nr…. �i conform cu prevederile 
contractului, anexând la contesta�ie aceste documente, sub numele de “Anexa 1 - 
Studiu elaborat de SC W SRL  93 pagini”, care cuprinde: 
-prezentarea informativ� a Programul na�ional  de dezvoltare rural� 
(PNDR) 2007 – 2013 ; 
-oportunit��i de finan�are prin Programul na�ional  de dezvoltare rural� PNDR ;  
-prezentarea Programului na�ional  de dezvoltare rural�, în limba englez� ; 
-studiu referitor la Depozit de legume –fructe în atmosfera controlat� ; 
-prezentare m�sura 121 – dezvoltarea exploata�ilor agricole din Programul 
na�ional  de dezvoltare rural� ;  
-plan de afaceri cu indicatori de venituri �i cheltuieli pe culturi de produse 
agricole, în limba englez� ; 
-analiza situa�iei actuale a sectorului românesc de legume �i fructe ; 
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-raportul de activitate semnat �i �tampilat ; 
-situa�ie furnizor SC W SRL ; 
-înregistrarea contabil� a facturii nr. .../ ...9.2008 ; 
-ordin de plat� a facturii nr. .../ ...9.2008. 
            Fa�� de documentele prezentate de petent�, în condi�iile în care 
contractul de consultan�� nr.19 are ca obiect servicii de consultan�� pentru 
“investi�ii în ferme de legume �i facilit��i de depozitare a acestora. Pentru acest 
scop consultantul va elabora un studiu, respectiv un plan de afaceri integrat 
care s� satisfac� nevoile beneficiarului” se re�ine c�, întrucât organele de 
inspec�ie fiscal�, prin referatul nr. .../22.08.2013 cu propunerile de solu�ionare a 
contesta�iei se limiteze doar la constatarea c�: 
“De asemenea, societatea anexeaz� la contesta�ie “mai multe dovezi de 
prestare a serviciilor cuprinse în factura 69 �i conform cu prevederile 
contractului “ob�inute” în urma ac�iunilor derulate între momentul încheierii 
RIF �i cel prezent”, men�ionând de asemenea faptul c�, conform “raportului” 
anexat la contesta�ie nu se poate identifica loca�ia, respectiv unde sunt situate 
terenurile  ...societatea se afl� în plin proces de achizi�ionare a terenurilor”,  
se impune analizarea de c�tre organele de inspec�ie fiscal� a acestor noi 
documente prezentate ca anexa la contestatie de c...e petenta, analiz� în urma 
c�reia activitatea agentului economic s� fie reflectat� cât mai fidel, iar obliga�iile 
fiscale pe care petenta le datoreaz� bugetului de stat s� fie corect stabilite. 
            Potrivit art.94 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
„(1) Inspec�ia are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor 
fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea 
sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen�elor 
obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente acestora.[…] 
(3) Pentru ducerea la îndeplinire a ...ibu�iilor prev�zute la alin. (2) organul de 
inspec�ie fiscal� va proceda la: 
a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; 
b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele din 
eviden�a contabil� a contribuabilului; 
c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la reprezentan�ii 
legali ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, dup� caz; 
d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în 
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la 
momentul începerii inspec�iei fiscale; 
f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a obliga�iilor 
fiscale accesorii aferente acestora; […] ” 
            Potrivit prevederilor legale mai sus men�ionate, se re�ine c� în vederea 
stabilirii corecte a obliga�iilor fiscale, organele de inspec�ie fiscal� aveau 
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obliga�ia s� examineze documentele, s� stabileasc� corect baza de impunere, 
diferen�ele datorate în plus sau în minus, dup� caz. 
            În ceea ce prive�te rolul activ al organelor fiscale, la art.7 alin.(2) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se prevede: 
„(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� 
ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� 
organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele 
edificatoare ale fiec�rui caz.” 
            Din analiza prevederilor legale de mai sus, se re�ine c� organele de 
inspec�ie fiscal�, pentru stabilirea st�rii de fapt �i a raporturilor juridice care sunt 
relevante pentru impunere, trebuie s� analizeze toate actele �i faptele ce rezult� 
din activitatea contribuabilului, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii 
obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru 
aplicarea legii fiscale, organului fiscal revenindu-i sarcina de a motiva decizia de 
impunere pe baz� de probe sau constat�ri proprii, cu invocarea temeiurilor de 
lege aplicabile. 
            De asemenea, trebuie avute în vedere �i prevederile OG nr. 92 / 2003 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale Normelor 
metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 1050 / 2004, precizeaz�: 
„Art.6 Exercitarea dreptului de apreciere 
    Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele ...ibu�iilor �i 
competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia 
admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor 
edificatoare în cauz�. 
ART. 7 Rolul activ 
    (1) Organul fiscal în�tiin�eaz� contribuabilul asupra drepturilor �i 
obliga�iilor ce îi revin în desf��urarea procedurii potrivit legii fiscale. 
    (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� 
ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� 
organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele 
edificatoare ale fiec�rui caz. 
    (3) Organul fiscal are obliga�ia s� examineze în mod obiectiv starea de fapt, 
precum �i s� îndrume contribuabilii pentru depunerea declara�iilor �i a altor 
documente, pentru corectarea declara�iilor sau a documentelor, ori de câte ori 
este cazul. 
    (4) Organul fiscal decide asupra felului �i volumului examin�rilor, în func�ie 
de circumstan�ele fiec�rui caz în parte �i de limitele prev�zute de lege. 
Art.49 Mijloace de prob� 
    (1) Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi�iile 
legii, administreaz� mijloace de prob�, putând proceda la: 
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    a) solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea contribuabililor �i a altor 
persoane; 
    b) solicitarea de expertize; 
    c) folosirea înscrisurilor; 
    d) efectuarea de cercet�ri la fa�a locului. 
    (2) Probele administrate vor fi coroborate �i apreciate �inându-se seama de 
for�a lor doveditoare recunoscut� de lege. 
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. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii. 
            Pct.46 alin.(1) �i alin.(2) Sec�iunea 7 din Ordinul 3055 / 2009 pentru 
aprobarea Reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, 
stipuleaz�: 
 „46. - (1) Principiul prevalen�ei economicului asupra juridicului. Prezentarea 
valorilor din cadrul elementelor din bilan� �i contul de profit �i pierdere se face 
�inând seama de fondul economic al tranzac�iei sau al opera�iunii raportate, �i 
nu numai de forma juridic� a acestora. 
    (2) Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate 
�i prezentarea fidel� a opera�iunilor economico-financiare, în conformitate cu 
realitatea economic�, punând în eviden�� drepturile �i obliga�iile, precum �i 
riscurile asociate acestor opera�iuni. 
    Evenimentele �i opera�iunile economico-financiare trebuie eviden�iate în 
contabilitate a�a cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. 
Documentele care stau la baza înregistr�rii în contabilitate a opera�iunilor 
economico-financiare trebuie s� reflecte întocmai modul cum acestea se produc, 
respectiv s� fie în concordan�� cu realitatea. De asemenea, contractele 
încheiate între p�r�i trebuie s� prevad� modul de derulare a opera�iunilor �i s� 
respecte cadrul legal existent. 
    În condi�ii obi�nuite, forma juridic� a unui document trebuie s� fie în 
concordan�� cu realitatea economic�.” 
            Fa�� de textele de lege invocate �i de cele prezentate în fapt se re�in 
urm�toarele: 
- Codul de procedur� fiscal� reglementeaz� un principiu de baz� din activitatea 
organelor fiscale �i anume principiul aplic�rii unitare a legislatiei, urm�rind 
stabilirea corect� a impozitelor �i taxelor datorate bugetului general consolidat, 
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contribuabilul având sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la baza 
declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
- inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i a 
raporturilor juridice care sunt relevante. 
            Având în vedere cele men�ionate anterior, organul de solu�ionare nu se 
poate pronun�a cu certitudine asupra corectitudinii m�surii de neacordare a 
dreptului de deducere pentru TVA în sum� de ... lei, cuprins� în factura nr. .../ 
...9.2008 emis� de SC W SRL, întrucât în spe��, în raport de constat�rile 
organului de control, precum �i de faptul c� organele de inspec�ie fiscal� nu au 
analizat opera�iunile realizate de contestat�r� în întregul lor, luând în considerare 
doar o parte din aspectele legate de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� �i având în vedere de probatoriul din dosarul contesta�iei, nu 
se poate lua o decizie corect� �i legal� referitoare la acest cap�t de cerere, starea 
de fapt fiscal� nefiind complet �i fidel determinat�, iar baza de impunere nefiind 
cert�.    
            Întrucât organele de inspec�ie fiscal� nu au verificat toate aspectele 
legate de dreptul de deducere a TVA, raportându-se doar la o parte din 
temeiurile de drept existente, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
            HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
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perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, pentru cap�tul de cerere privind neacordare a dreptului de 
deducere pentru TVA în sum� de ... lei,  urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, altele decât cele care au încheiat actul de control contestat, s� procedeze 
la reanalizarea situa�iei de fapt pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, 
�inând cont de prevederile legale aplicabile în spe��, precum �i de cele precizate 
prin prezenta decizie. 
 
            III.1.2. Referitor la solicitarea acord�rii dreptului de deducere 
pentru TVA în sum� de ... lei aferent facturii nr..../...2009 în valoare total� 
de ... lei din care TVA ... , emis� de SC S SRL, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� în mod corect �i legal, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
dreptul de deducere pentru TVA, în condi�iile în care din constat�rile 
organului de inspec�ie fiscal� si motivele prezentate de societate rezult� 
aspecte contradictorii.  
            În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, la data de ...5.2009 
între SC X SRL, în calitate de client �i SC S SRL, în calitate de prestator, se 
încheie un contract de colaborare, anexa nr.6 din RIF, având ca obiect 
sem�narea �i recoltarea de grâu, floarea soarelui �i mei, pe o suprafa�� de cca 
200 ha puse la dispozi�ie în mod gratuit de c�tre client.  
            La data de ...2009, anterior încheierii contractului de mai sus SC S SRL 
..., emite c�tre SC X SRL, urm�toarele facturi fiscale:  
- F.F. nr…/l3.04.2009 - discuit, preg�tire �i sem�nat �i sem�nat cu s�mân�� de 
porumb, floarea soarelui, soia, pentru ... ha, în valoare total� de ... lei, din care 
TVA ... lei.  
- F.F. nr…/...2009 - discuit, preg�tire �i sem�nat �i sem�nat cu s�mân�� de 
porumb, floarea soarelui, soia, pentru ... ha, în valoare total� de ... lei, din care 
TVA ... lei.  
- F.F. nr..../...2009 - discuit, preg�tire �i sem�nat �i sem�nat cu s�mân�� de 
porumb, floarea soarelui, soia, pentru ... ha, în valoare total� de ... lei, din care 
TVA ... lei.  
            Conform celor stipulate în respectivele facturi, SC S SRL a preg�tit �i 
sem�nat pentru SC X SRL, în campania agricol� 2008/2009 porumb, floarea 
soarelui �i soia pe o suprafa�� de … ha.( ... + ... + ...), prezentând îns� proces-
verbal de recep�ie a lucr�rilor executate pentru ... ha. cultura soia, în condi�iile în 
care SC X SRL, a cultivat doar grâu pe o suprafa�� de ... ha. �i porumb pe o 
suprafa�� de ... ha. 
            SC X SRL, nu a prezentat controlului situa�ii de lucr�ri, rapoarte de 
lucru, procese-verbale de recep�ie sau alte materiale corespunz�toare care s� 



 
     ����

 
 

 31  

dovedeasc� efectuarea cheltuielilor respective �i justificarea necesit��ii 
respectivei presta�ii, situa�ie în care, TVA în sum� de ... lei, nu poate fi dedus� 
avându-se în vedere prevederile art.l34^1 alin.(4) din Legea nr.571/2003, 
coroborate cu ale art.145 alin.(l) din acela�i act normativ �i cu ale Deciziei V 
data de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, întrucât beneficiarul presta�iei nu a 
prezentat documentele necesare dovedirii respectivei presta�ii, iar factura nu 
con�ine date privind expedi�ia �i nici semn�tura de primire.  
            Prin contesta�ie petenta sus�ine c� organul de control admite c� i s-a 
prezentat proces-verbal de recep�ie acceptat de beneficiar a lucr�rilor executate 
�i contractate pentru factura nr..../...2009 în valoare total� de ... lei din care TVA 
... lei �i pentru c� raportul expertului extern confirm� execu�ia lucr�rilor 
,coroborând cu declara�iile de la APIA unde suprafa�a de grâu declarat� �i 
ulterior recoltat� este de ... ha, petenta solicit� recunoa�terea ca deductibil� a 
sumei de ... lei, din care TVA ...  lei . 
            Petenta sus�ine c� rela�ia contractual� între SC X SRL �i SC S SRL a 
început în luna noiembrie a anului 2008, iar semnarea acestuia s-a consemnat ca 
fiind data de ...5.2009. În total s-au facturat lucr�ri dup� cum urmeaz�: în 
...11.2008 pentru ... ha grâu �i ... ha porumb, floarea soarelui �i soia în data de 
...2009.  
            SC X SRL a achitat integral suma de ... lei (aproximativ ... euro) 
valoarea total� facturat� de prestator.  
            Petenta respinge în bloc afirma�ia organului de control: 
“reprezentând culturi de mu�tar declarat� la Prim�ria ..., nedeclarat� la APIA 
�i neeviden�iat� ca rezultat în contabilitatea SC X SRL.”, ca fiind netemeinic� �i 
nereal�.  
            SC X SRL nu a depus declara�ii la Prim�ria ... privind privind culturile �i 
suprafe�ele cultivate, petenta sus�inând c� nu are nicio obliga�ie declarativ� de 
acest fel.  
            În drept, sunt incidente prevederile CAPITOLUL X - Regimul 
deducerilor art.145 din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
“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;” 
            Totodat�, potrivit art.146 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, se prevede: 
“ 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: 
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    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, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
            Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� orice 
persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are 
dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s�-i fie livrate �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate sau urmeaz� s�-i fie prestate de o persoan� 
impozabil� dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile. 
            Aceasta se coroboreaz� cu prevederile pct.46 alin.(1) din HG nr. 44 / 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal: 
“ Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al 
documentelor prev�zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau cu 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.[...]”  
            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 Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv: 
“Art.155 (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) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, 
dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în 
România �i �i-a desemnat un reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este 
persoana obligat� la plata taxei; 
    e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 
    f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de înregistrare în 
scopuri de TVA, în cazul în care cump�r�torul este înregistrat, conform art. 
153, precum �i adresa exact� a locului în care au fost transferate bunurile, în 
cazul livr�rilor intracomunitare de bunuri prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. d); 
    g) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
reprezentantului fiscal, în cazul în care cealalt� parte contractant� nu este 
stabilit� în România �i �i-a desemnat un reprezentant fiscal în România, în cazul 
în care reprezentantul fiscal este persoan� obligat� la plata taxei; 
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    h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, 
pentru serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. h) pct. 2 �i lit. i); 
    i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identific� cump�r�torul 
în cel�lalt stat membru, în cazul opera�iunii prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. a); 
    j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat în 
alt stat membru �i sub care a efectuat achizi�ia intracomunitar� în România, 
precum �i codul de înregistrare în scopuri de TVA, prev�zut la art. 153 sau 
153^1, al cump�r�torului, în cazul aplic�rii art. ...  alin. (4) lit. b); 
    k) 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; 
    l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încas�rii 
unui avans, cu excep�ia cazului în care factura este emis� înainte de data 
livr�rii/prest�rii sau încas�rii avansului; 
    m) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor, pentru fiecare cot�, scutire 
sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, precum �i rabaturile, 
remizele, risturnele �i alte reduceri de pre�; 
    n) indicarea, în func�ie de cotele taxei, a taxei colectate �i a sumei totale a 
taxei colectate, exprimate în lei, sau a urm�toarelor men�iuni: 
    1. în cazul în care nu se datoreaz� taxa, o men�iune referitoare la prevederile 
aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 ori men�iunile "scutit cu 
drept de deducere", "scutit f�r� drept de deducere", "neimpozabil� în România" 
sau, dup� caz, "neinclus în baza de impozitare"; 
    2. în cazul în care taxa se datoreaz� de beneficiar în condi�iile art. 150 alin. 
(1) lit. b) - d) �i g), o men�iune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei 
112 ori men�iunea "taxare invers�" pentru opera�iunile prev�zute la art. 160; 
    3. în cazul în care se aplic� regimul special pentru agen�iile de turism, 
trimiterea la art. 152^1 ori la art. 306 din Directiva 112 sau orice alt� trimitere 
care s� indice faptul c� a fost aplicat regimul special; 
    4. dac� se aplic� unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, 
opere de art�, obiecte de colec�ie �i antichit��i, trimiterea la art. 152^2 sau la 
art. 313, ... ori 333 din Directiva 112 sau orice alt� trimitere care s� indice 
faptul c� a fost aplicat unul dintre regimurile respective; 
    o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit 
mai multe facturi sau documente pentru aceea�i opera�iune; 
    p) orice alt� men�iune cerut� de acest titlu. 
(6) Semnarea �i �tampilarea facturilor nu sunt obligatorii. 
            Conform prevederilor art.1 alin. (1) din Ordinul nr. 2226/2006 privind 
utilizarea unor formulare financiar-contabile de c�tre persoanele prev�zute la art. 
1 din Legea contabilit�tii nr. 82/1991, republicat�: 
“Începând cu data de 1 ianuarie 2007, con�inutul minimal obligatoriu pentru 
formularul de factur� este cel prev�zut la art.155 alin.(5) din Legea nr. 
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571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, 
denumit� în continuare Codul fiscal.” 
            Fa�� de cele mai sus prezentate, rezult� c� o prim� condi�ie pentru 
efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în 
facturile de achizi�ie este ca societatea s� justifice suma taxei prin documente 
întocmite conform legii de c�tre contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de TVA. 
De asemenea, cump�r�torul are obliga�ia de a înregistra în contabilitate facturi 
fiscale sau documente legal aprobate care s� con�in� toate datele prev�zute a fi 
completate în mod obligatoriu �i de a verifica întocmirea corect� a acestora. 
            De altfel, justificarea dreptului de deducere se efectueaz� cu facturi 
fiscale în original emise de societatea pl�titoare de TVA. 
            Mai mult, de la data ader�rii, legisla�ia român� a fost armonizat� cu 
Directiva a 6-a a CEE, iar prin Tratatul de Aderare, �ara noastr� s-a obligat s� 
respecte aquis-ul comunitar, inclusiv deciziile Cur�ii de Justi�ie Europene. Prin 
urmare, potrivit deciziei Cur�ii de Justi�ie C-110/94(INZO), paragrafului 23 se 
face trimitere la paragraful 24 din Cazul ROMPELMAN (C-268/83) unde 
Curtea a statuat c� este obliga�ia persoanei care solicit� deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat� s� demonstreze c� sunt îndeplinite toate condi�iile legale 
pentru acordarea deducerii. 
            Astfel, potrivit prevederilor enun�ate mai sus, se re�ine c� pentru 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice persoan� 
impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, cu factur� care s� cuprind� 
toate informa�iile obligatorii �i s� fie emis� pe numele persoanei de c�tre o 
persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
            Se re�ine totodat�, c� de�inerea unei facturi care con�ine informa�iile 
obligatorii, nu este suficient� pentru a beneficia de dreptul de deducere al taxei 
pe valoarea ad�ugat�, societatea trebuind s� justifice în primul rând faptul c� 
bunurile/serviciile achizi�ionate pe baz� de factur� sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, în conformitate cu prevederile legale citate în 
spe��. Astfel, justificarea serviciilor ca fiind destinate opera�iunilor sale taxabile 
revine persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� 
care a achizi�ionat serviciile respective.  
            Mai mult, relevant� în solu�ionarea spe�ei sunt �i Deciziile Cur�ii 
Europene de Justi�ie în cazurile C-110/94 (INZO), C-268/83 prin care Curtea a 
statuat c� autorit��ile fiscale trebuie s� �in� cont de inten�ia declarat� a persoanei 
de a desf��ura activit��i care vor face subiectul taxei pe valoarea ad�ugat� �i este 
obliga�ia persoanei care solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� s� 
demonstreze c� sunt îndeplinite toate condi�iile pentru acordarea deducerii, dar 
acest lucru nu împiedic� autorit��ile fiscale s� solicite dovezi obiective care s� 
sus�in� inten�ia declarat� de a desf��ura activit��i economice dând na�tere la 
opera�iuni taxabile. 
            De asemenea,  întrucât este vorba de lucr�ri de sem�narea �i recoltarea 
de grâu, floarea soarelui �i mei, trebuie avute în vedere faptul generator pentru 
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livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, conform prevederilor art. 134^1 alin.(1-4) 
din Codul Fiscal – Legea nr. 571/2003, care arat�:     
“Faptul generator pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
    ART. 134^1 
    (1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data prest�rii 
serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol. 
    (2) Pentru livr�rile de bunuri în baza unui contract de consigna�ie sau în 
cazul opera�iunilor similare, cum ar fi stocurile la dispozi�ia clientului, livr�rile 
de bunuri în vederea test�rii sau a verific�rii conformit��ii, astfel cum sunt 
definite prin norme, se consider� c� bunurile sunt livrate la data la care 
consignatarul sau, dup� caz, beneficiarul devine proprietar al bunurilor. 
    (3) Pentru livr�rile de bunuri imobile, faptul generator intervine la data la 
care sunt îndeplinite formalit��ile legale pentru transferul titlului de proprietate 
de la vânz�tor la cump�r�tor. 
    (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”. 
            Prin urmare, având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se 
re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu trebuiau s� se limiteze doar la 
constatarea c�: “nu a prezentat controlului situa�ii de lucr�ri, rapoarte de lucru, 
procese-verbale de recep�ie sau alte materiale corespunz�toare care s� 
dovedeasc� efectuarea cheltuielilor respective �i justificarea necesit��ii 
respectivei presta�ii, situa�ie în care, TVA în sum� de ... lei, nu poate fi dedus� 
avându-se în vedere prevederile art.l34^1 alin.(4) din Legea nr.571/2003, 
coroborate cu ale art.145 alin.(l) din acela�i act normativ �i cu ale Deciziei V 
data de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, întrucât beneficiarul presta�iei nu a 
prezentat documentele necesare dovedirii respectivei presta�ii, iar factura nu 
con�ine date privind expedi�ia �i nici semn�tura de primire”, 
cu atât mai mult cu cât chiar ele au men�ionat c�: 

- petenta a  prezentat proces-verbal de recep�ie a lucr�rilor executate pentru 
... ha. cultura soia;  

- exista un Raport de expertiz� tehnic� agricol� extrajudiciar� înregistrat 
sub nr..../15.08.2010, din care rezult� cultivarea grâului de toamn� pe o 
suprafa�� de ... ha. (...  + ... ), a grâului de primavar� pe o suprafa�� de ... 
ha., deci în total culturi grâu pe ... ha., suprafa�� care se reg�se�te în 
eviden�ele APIA Timi�. 

- Raportul de expertiz� tehnic� agricol� extrajudiciar� este anexat la 
contesta�ie. 

            Deci nu poate fi re�inut� constatarea potrivit c�reia petenta nu a prezentat 
un proces-verbal de recep�ie a lucr�rilor executate anexat la facturi, întrucât a�a 
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cum am ar�tat mai sus, societatea contestatoare a  prezentat proces-verbal de 
recep�ie a lucr�rilor executate pentru ... ha.  
            De asemenea, referitor la constatarea “reprezentând culturi de mu�tar 
declarat� la Prim�ria ..., nedeclarat� la APIA �i neeviden�iat� ca rezultat în 
contabilitatea SC X SRL.” trebuie verificat� afirma�ia ca SC X SRL nu a depus 
declara�ii la Prim�ria ... privind privind culturile �i suprafe�ele cultivate, petenta 
sus�inând in acest sens c� nu are nicio obliga�ie declarativ� de acest fel si ca ar 
trebui sa existe o factur� emis� de societate din care s� rezulte vânzarea de 
mu�tar, un aviz de expedi�ie, CMR, sau m�car declara�ia vreunei persoan�, fie ea 
fizic� sau juridic� din care s� rezulte c� a achizi�ionat în anul 2009 de la 
societate mu�tar �i nu i s-a emis factur� �i chitan��.  
            Mai mult, petenta a ar�tat c� în anul agricol 2009-2010 societatea a 
efectuat lucr�ri agricole pe terenuri din jude�ul ... , proprietarul terenurilor a 
declarat cultura de mei la APIA �i SC X SRL le-a lucrat �i a valorificat 
produc�ia rezultat�. Din acest motiv rezult� un plus de suprafe�e la recoltare, fa�� 
de cele declarate la APIA.     
             De asemenea, precizeaz� c� este o eroare de interpretare a termenului de 
“alte plante industriale” - acesta f�când referire la mu�tar �i nu la mei. Totu�i 
produc�ia de ... kg mei ob�inut� a fost înregistrat� în contabilitate �i valorificat� 
prin 6 (�ase) facturi în valoare total� de ... EUR, echivalentul a ... lei . 
            În consecin��, se re�ine faptul c� exist� neconcordan�e între constat�rile 
echipei de inspec�ie fiscal�, datele din eviden�ele Prim�riei ... invocate in actul 
de control, datele din eviden�ele APIA �i datele din eviden�a contabil� a SC X 
SRL.  
            Mai mult, având în vedere raportul expertului extern care confirm� 
execu�ia lucr�rilor coroborat cu declara�iile depuse la APIA, unde suprafa�a de 
grâu declarat� �i ulterior recoltat� este de ... ha, petenta solicit� recunoa�terea ca 
deductibil� a sumei de ... lei, din care TVA ...  lei . 
            Prin urmare, se re�ine c� opera�iunea efectuat� de contestat�r� trebuie 
analizat� prin prisma contractului, pentru a putea face corela�ia dintre datele 
stabilite ini�ial �i finalitatea lor, precum �i a tuturor documentelor primare care 
au stat la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� �i în baza c�rora p�r�ile �i-au 
exercitat fie dreptul de deducere , fie obliga�ia de colectare SC a taxei pe 
valoarea ad�ugat�. 
            Astfel, organele de inspec�ie fiscal� ar fi trebuit s� verifice îndeplinirea 
de c�tre societatea contestatoare a tuturor condi�iilor, având caracter obligatoriu 
�i totodat� cumulativ, impuse de legea fiscal� privind deductibilitatea taxei pe 
valoarea ad�ugat�, s� analizeze opera�iunile realizate de contestatoare în întregul 
lor, luând în considerare toate aspectele legate de efectuarea acestor opera�iuni �i 
s� verifice dac� serviciile achizi�ionate de SC X SRL de la SC S SRL sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 
            În consecin��, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
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OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
            HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, pentru cap�tul de cerere privind neacordare a dreptului de 
deducere pentru TVA în sum� de ... lei,  urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, altele decât cele care au încheiat actul de control contestat, s� procedeze 
la reanalizarea situa�iei de fapt pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, 
�inând cont de prevederile legale aplicabile în spe��, precum �i de cele precizate 
prin prezenta decizie. 
 
            III.1.3. Referitor la neacordarea dreptul de deductibilitate a TVA în 
sum� de ... lei din factura .../...7.2011 în valoare total� de ... lei, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� în mod corect �i legal, organele de inspec�ie fiscal� nu 
au acordat dreptul de deducere pentru TVA, în condi�iile în care din 
constat�rile organului de inspec�ie fiscal� si motivele prezentate de societate 
rezult� aspecte contradictorii.  
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             În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat c� la data de 
20.07.2011, între SC L SRL ..., în calitate de prestator �i SC X SRL, în calitate 
de beneficiar se încheie contractul de prest�ri servicii nr...., prin care prestatorul 
se oblig� s� recolteze suprafa�a de ... ha. teren (rapi�� ... + mu�tar …), s� 
discuiasc� o dat� suprafa�a de ... ha. (dovleac) �i de dou�, respectiv trei ori 
suprafa�a de ... ha., respectiv ... ha. (mei).  
            La data de 22.07.2011 prestatorul emite c�tre SC X SRL factura fiscal� 
.../...7.2011, în valoare total� de ... lei, din care TVA de ... lei, reprezentând 
“recuperare costuri discuit, recoltat” efectuate de c�tre SC SC C SRL la 
solicitarea SC L SRL în perioada 10.06.2011, 26.06.2011 �i 17.07.2011, deci 
anterior încheierii contractului de prest�ri servicii nr..../20.07.2011.  
            Organele de inspec�ie fiscale au ar�tat c� SC X SRL nu a prezentat 
controlului situa�ii de lucr�ri, rapoarte de lucru, procese-verbale de recep�ie care 
s� dovedeasc� efectuarea cheltuielilor respective care s� fie confirmate în 
calitate de beneficiar �i având în vedere prevederile art.l34^1 alin.(4) din Legea 
nr.571/2003, coroborate cu ale art.145 alin.(1) din acela�i act normativ �i cu ale 
Deciziei V dat� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, întrucât beneficiarul 
presta�iei nu a prezentat documentele necesare dovedirii respectivei presta�ii �i 
factura nu con�inea date privind expedi�ia �i nici semn�tura de primire, nu au dat 
drept de deducere pentru TVA în sum� de ... lei. 
            Prin contesta�ie, petenta arat� c� factura .../...7.2011 în valoare de ... lei 
din care TVA ... lei emis� de SC L SRL reprezint� “recuperare costuri discuit, 
recoltat » facturate de SC C SRL, petenta prezentând la contesta�ie sub titulatura 
“Anexa 4 – 3 pagini”, factura semnat� �i completat� cu date privind expedi�ia, 
precum �i Procesele verbale de recep�ie a lucr�rilor acceptate de beneficiar.  
            Petenta sus�ine c� în realitate SC SC C SRL a încheiat un contract pentru 
executarea lucr�rilor de discuit cu SC L SRL, iar la momentul contabiliz�rii pe 
centre de cost, aceasta a observat c� s-au facturat de c�tre executant �i lucr�ri 
efectuate pe terenurile apar�inând SC X SRL, astfel c� SC L SRL a refacturat 
serviciile c�tre SC X SRL  întrucât costurile implicate apar�ineau în mod normal 
celei din urma societ��i.      
            În drept, sunt incidente prevederile CAPITOLUL X - Regimul 
deducerilor art.145 din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
“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;” 
            Totodat�, potrivit art.146 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, se prevede: 
“ ART. 146  Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
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    (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, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
            Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� orice 
persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are 
dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s�-i fie livrate �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate sau urmeaz� s�-i fie prestate de o persoan� 
impozabil� dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile. 
            Aceasta se coroboreaz� cu prevederile pct.46 alin.(1) din HG nr. 44 / 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal: 
“ Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al 
documentelor prev�zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau cu 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.[...]”  
            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 Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
            Fa�� de cele mai sus prezentate, rezult� c� o prim� condi�ie pentru 
efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în 
facturile de achizi�ie este ca societatea s� justifice suma taxei prin documente 
întocmite conform legii de c�tre contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de TVA. 
De asemenea, cump�r�torul are obliga�ia de a înregistra în contabilitate facturi 
fiscale sau documente legal aprobate care s� con�in� toate datele prev�zute a fi 
completate în mod obligatoriu �i de a verifica întocmirea corect� a acestora. 
            De altfel, justificarea dreptului de deducere se efectueaz� cu facturi 
fiscale în original emise de societatea pl�titoare de TVA. 
            Mai mult, de la data ader�rii, legisla�ia român� a fost armonizat� cu 
Directiva a 6-a a CEE, iar prin Tratatul de Aderare, �ara noastr� s-a obligat s� 
respecte aquis-ul comunitar, inclusiv deciziile Cur�ii de Justi�ie Europene. Prin 
urmare, potrivit deciziei Cur�ii de Justi�ie C-110/94(INZO), paragrafului 23 se 
face trimitere la paragraful 24 din Cazul ROMPELMAN (C-268/83) unde 
Curtea a statuat c� este obliga�ia persoanei care solicit� deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat� s� demonstreze c� sunt îndeplinite toate condi�iile legale 
pentru acordarea deducerii. 
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            Astfel, potrivit prevederilor enun�ate mai sus, se re�ine c� pentru 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice persoan� 
impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, cu factur� care s� cuprind� 
toate informa�iile obligatorii �i s� fie emis� pe numele persoanei de c�tre o 
persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
            Se re�ine totodat�, c� de�inerea unei facturi care con�ine informa�iile 
obligatorii, nu este suficient� pentru a beneficia de dreptul de deducere al taxei 
pe valoarea ad�ugat�, societatea trebuind s� justifice în primul rând faptul c� 
bunurile/serviciile achizi�ionate pe baz� de factur� sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, în conformitate cu prevederile legale citate în 
spe��. Astfel, justificarea serviciilor ca fiind destinate opera�iunilor sale taxabile 
revine persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� 
care a achizi�ionat serviciile respective.  
            Mai mult, relevant� în solu�ionarea spe�ei sunt �i Deciziile Cur�ii 
Europene de Justi�ie în cazurile C-110/94 (INZO), C-268/83 prin care Curtea a 
statuat c� autorit��ile fiscale trebuie s� �in� cont de inten�ia declarat� a persoanei 
de a desf��ura activit��i care vor face subiectul taxei pe valoarea ad�ugat� �i este 
obliga�ia persoanei care solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� s� 
demonstreze c� sunt îndeplinite toate condi�iile pentru acordarea deducerii, dar 
acest lucru nu împiedic� autorit��ile fiscale s� solicite dovezi obiective care s� 
sus�in� inten�ia declarat� de a desf��ura activit��i economice dând na�tere la 
opera�iuni taxabile. 
            Prin urmare, având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se 
re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu trebuiau s� se limiteze doar la 
constatarea c�: “nu a prezentat controlului situa�ii de lucr�ri, rapoarte de lucru, 
procese-verbale de recep�ie care s� dovedeasc� efectuarea cheltuielilor 
respective care s� fie confirmate în calitate de beneficiar �i având în vedere 
prevederile art.l34^1 alin.(4) din Legea nr.571/2003, coroborate cu ale art.145 
alin.(1) din acela�i act normativ �i cu ale Deciziei V dat� de Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie, întrucât beneficiarul presta�iei nu a prezentat documentele 
necesare dovedirii respectivei presta�ii �i factura nu con�inea date privind 
expedi�ia �i nici semn�tura de primire”, 
în condi�iile în care petenta sus�ine c� organul de control nu a solicitat aceste 
documente, societatea asigurând accesul neîngr�dit la toate documentele 
existente. Acastea sunt prezentate ca anexa la contesta�ie sub titulatura “Anexa 4 
– 3 pagini”, respectiv: 

- factura nr. ... / 22.07.2011, semnat� �i completat� cu date privind 
expedi�ia; 

- proces verbal de recep�ie �i cont de lucr�ri nr. ... din 22.06.2011; 
- proces verbal de recep�ie �i cont de lucr�ri nr. ... din 10.06.2011; 

            Deci nu poate fi re�inut� constatarea organelor de inspec�ie fiscal� c�  
petenta nu a prezentat proces-verbal de recep�ie a lucr�rilor executate anexat la 
factur�, întrucât a�a cum am ar�tat mai sus societatea contestatoare petenta a 
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prezentat procesele verbale de recep�ie �i cont de lucr�ri nr. 1 din 10.06.2011 �i 
nr. 1 din 22.06.2011. 
             Având în vedere atât constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, cât �i 
argumentele invocate de societate prin contesta�ia formulat�, se re�ine c� nu se 
poate stabili cu certitudine dac� în cauz� trebuie analizat contractul de prest�ri 
servicii nr.... încheiat între SC L SRL ..., în calitate de prestator �i SC X SRL, în 
calitate de beneficiar, sau trebuie analizat� refacturarea serviciilor efectuate de  
SC SC C SRL în baza unui contract pentru executarea lucr�rilor de discuit cu SC 
L SRL, in conditiile in care lucr�rile au fost efectuate pe terenurile apar�inând 
SC X SRL. 
             Astfel, organele de inspec�ie fiscal� trebuie s� verifice îndeplinirea de 
c�tre societatea contestatoare a tuturor condi�iilor, având caracter obligatoriu �i 
totodat� cumulativ, impuse de legea fiscal� privind deductibilitatea taxei pe 
valoarea ad�ugat�, s� analizeze opera�iunile realizate de contestatoare în întregul 
lor, pentru a putea face corela�ia dintre datele stabilite ini�ial �i finalitatea lor, 
precum �i asupra tuturor documentelor care au stat la baza înregistr�rilor în 
eviden�a contabil� �i în baza c�rora p�r�ile �i-au decontat lucr�rile agricole 
efectuate, asupra modul de delimitare a suprafe�elor lucrate, în func�ie de 
de�in�torul acestora, luând în considerare toate aspectele legate de efectuarea 
acestei opera�iuni �i s� verifice dac� serviciile refacturate de SC L SRL de la SC 
SC C SRL sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 
            În consecin��, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
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             HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, pentru cap�tul de cerere privind neacordare a dreptului de 
deducere pentru TVA în sum� de ... lei,  urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, altele decât cele care au încheiat actul de control contestat, s� procedeze 
la reanalizarea situa�iei de fapt pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, 
�inând cont de prevederile legale aplicabile în spe��, precum �i de cele precizate 
prin prezenta decizie. 
 
            III.1.4. Referitor la neacordarea dreptul de deducere a TVA în sum� 
de ... lei conform pct.9) din Decizia de impunere, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� organele de inspec�ie fiscal� în mod corect nu au acordat drept de 
deducere, în condi�iile în care societatea a prezentat în sus�inerea 
contesta�iei documente care nu au fost avute în vedere de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal�. 
            În fapt, organele de inspec�ie fiscale, au men�ionat faptul c� la data de 
02.08.2011, SC L SRL emite c�tre SC X SRL, factura fiscal� nr. .../22.07.2011, 
reprezentând “refacturare prest�ri servicii mu�tar”, în valoare total� de ... lei, din 
care TVA reprezint� ... lei, valoare eviden�iat� ini�ial în factura .../...7.2011 la 
pozitia “recoltat” �i pentru care beneficiarul lucr�rii în spe�� SC X SRL, nu a 
prezentat controlului situa�ii de lucr�ri, rapoarte de lucru, procese verbale de 
recep�ie sau alte materiale corespunz�toare care s� dovedeasc� efectuarea 
cheltuielilor respective �i justificative necesare respectivei presta�ii, situa�ie în 
care, TVA în sum� de ... lei, nu poate fi dedus� avându-se în vedere prevederile 
art.l34^1 alin.(4) din Legea nr.571/2003, coroborate cu ale art.145 alin.(1) din 
acela�i act normativ �i cu ale Deciziei V data de Înalta Curte de Casa�ie �i 
Justi�ie, întrucât beneficiarul presta�iei nu a prezentat documentele necesare 
dovedirii respectivei presta�ii �i c� factura nu con�ine date privind expedi�ia �i 
nici semn�tura de primire.  
             Petenta solicit� luarea în considerare a documentele ata�ate la 
contesta�ie , sus�inând c� nu este vorba de o dubl� facturare a serviciilor de 
recoltare a mu�tarului, ci de fapt se recupereaz� costurile de îns�mân�are a ... ha 
mu�tar apar�inând în mod normal SC X SRL. 
            În drept, sunt incidente prevederile CAPITOLUL X - Regimul 
deducerilor art.145 din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
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“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;” 
            Totodat�, potrivit art.146 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, se prevede: 
“ 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, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
            Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� orice 
persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are 
dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s�-i fie livrate �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate sau urmeaz� s�-i fie prestate de o persoan� 
impozabil� dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile. 
            Aceasta se coroboreaz� cu prevederile pct.46 alin.(1) din HG nr. 44 / 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal: 
“ Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al 
documentelor prev�zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau cu 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.[...]”  
            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 Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
            Fa�� de cele mai sus prezentate, rezult� c� o prim� condi�ie pentru 
efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în 
facturile de achizi�ie este ca societatea s� justifice suma taxei prin documente 
întocmite conform legii de c�tre contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de TVA. 
De asemenea, cump�r�torul are obliga�ia de a înregistra în contabilitate facturi 
fiscale sau documente legal aprobate care s� con�in� toate datele prev�zute a fi 
completate în mod obligatoriu �i de a verifica întocmirea corect� a acestora. 
            De altfel, justificarea dreptului de deducere se efectueaz� cu facturi 
fiscale în original emise de societatea pl�titoare de TVA. 
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            Mai mult, de la data ader�rii, legisla�ia român� a fost armonizat� cu 
Directiva a 6-a a CEE, iar prin Tratatul de Aderare, �ara noastr� s-a obligat s� 
respecte aquis-ul comunitar, inclusiv deciziile Cur�ii de Justi�ie Europene. Prin 
urmare, potrivit deciziei Cur�ii de Justi�ie C-110/94(INZO), paragrafului 23 se 
face trimitere la paragraful 24 din Cazul ROMPELMAN (C-268/83) unde 
Curtea a statuat c� este obliga�ia persoanei care solicit� deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat� s� demonstreze c� sunt îndeplinite toate condi�iile legale 
pentru acordarea deducerii. 
             Astfel, potrivit prevederilor enun�ate mai sus, se re�ine c� pentru 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice persoan� 
impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, cu factur� care s� cuprind� 
toate informa�iile obligatorii �i s� fie emis� pe numele persoanei de c�tre o 
persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
            Se re�ine totodat�, c� de�inerea unei facturi care con�ine informa�iile 
obligatorii, nu este suficient� pentru a beneficia de dreptul de deducere al taxei 
pe valoarea ad�ugat�, societatea trebuind s� justifice în primul rând faptul c� 
bunurile/serviciile achizi�ionate pe baz� de factur� sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, în conformitate cu prevederile legale citate în 
spe��. Astfel, justificarea serviciilor ca fiind destinate opera�iunilor sale taxabile 
revine persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� 
care a achizi�ionat serviciile respective.  
            Mai mult, relevant� în solu�ionarea spe�ei sunt �i Deciziile Cur�ii 
Europene de Justi�ie în cazurile C-110/94 (INZO), C-268/83 prin care Curtea a 
statuat c� autorit��ile fiscale trebuie s� �in� cont de inten�ia declarat� a persoanei 
de a desf��ura activit��i care vor face subiectul taxei pe valoarea ad�ugat� �i este 
obliga�ia persoanei care solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� s� 
demonstreze c� sunt îndeplinite toate condi�iile pentru acordarea deducerii, dar 
acest lucru nu împiedic� autorit��ile fiscale s� solicite dovezi obiective care s� 
sus�in� inten�ia declarat� de a desf��ura activit��i economice dând na�tere la 
opera�iuni taxabile. 
            Petenta în sus�inerea contesta�iei ata�eaz� Anexa 5 care cuprinde 
urm�toarele documente: 

- factura nr. .../...8.2011 emis� de SC L SRL în valoare total� de ... lei din 
care TVA ... lei; 

- fi�a contului 331 pe anul 2011; 
- factura .../...12.2010 emis� de SC X SRL în valoare total� de ...  lei din 

care TVA ...  lei; 
- contractul de prest�ri servicii nr. .../...12.2010 încheiat între SC X SRL �i 

SC L SRL;  
- situa�ia terenurilor lucrate SC X SRL; 
- situa�ia terenurilor lucrate SC L SRL; 
- nota de recep�ie �i constatare diferen�e nr. ...  / 15.12.2010; 
- proces verbal de recep�ie �i cont de lucr�ri nr. 1 din 17.07.2011;  
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- factura nr. .../...2011 emis� de SC SC C SRL; 
- contractul de prest�ri servicii nr. .../...2011 încheiat SC SC C SRL �i SC L 

SRL; 
            Petenta sus�ine c� din factura .../...2011 emis� de SC SC C SRL �i 
contractul de prest�ri servicii nr. .../...2011 încheiat cu SC L SRL, se poate vedea 
c� pre�ul recuperat de SC L SRL este identic cu pre�ul facturat de SC C SRL 
c�tre SC L SRL.  
            Factura .../...8.2011 emis� de SC L SRL în valoare total� de ... lei din 
care TVA ... lei TVA, are pre� unitar ... lei, aplicat pentru ... ha mu�tar aceast� 
suma reprezentând în fapt recuperare facturare eronat� de c�tre SC X SRL prin 
factura .../...12.2010 emis� în baza contractului de prest�ri servicii nr. 
.../...12.2010, unde se men�ioneaz� suprafa�a de ... ha mu�tar spre a fi lucrat�, 
numai c� ... ha era suprafa�a arendat� de SC L SRL declarat� la APIA �i alocat� 
pentru cultura de mu�tar �i ... ha era suprafa�a declarat� de SC X SRL la APIA �i 
alocat� de asemenea culturii mu�tarului. 
             În concluzie, petenta solicit� luarea în considerare a documentele ata�ate 
la contesta�ie, sus�inând c� nu este vorba de o dubl� facturare a serviciilor de 
recoltare a mu�tarului, ci de fapt se recupereaz� costurile de îns�mân�are a ... ha 
mu�tar apar�inând în mod normal SC X SRL.  
            Fa�� de motivele de fapt �i documentele prezentate de petent�, în 
condi�iile în care organele de inspec�ie fiscal�, prin referatul nr. .../22.08.2013 cu 
propunerile de solu�ionare a contesta�iei se limiteze doar la constatarea c�: 
“Men�ion�m faptul c�, însu�i contestat�rul precizeaz� în contesta�ie faptul c� 
“aceasta situa�ie total nedorit� �i nepl�cut� se datoreaz� faptului c� 
împutemicitul societ��ii, domnul S nu cuno�tea limba român�”, contabilitatea 
SC X SRL era condus� de la Bucure�ti, unde avea �i sediul social.”,  
se impune analizarea documentelor prezentate de petent� de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal�, analiz� în urma c�reia activitatea agentului economic s� fie 
reflectat� cât mai fidel, iar obliga�iile fiscale pe care petenta le datoreaz� 
bugetului de stat s� fie corect stabilite. 
            Prin urmare, având în vedere cele precizate mai sus, prevederile legale în 
vigoare, faptul c� la dosarul cauzei sunt anexate documente asupra c�rora 
organele de inspec�ie fiscal� nu s-au pronun�at, organele de inspec�ie fiscal� 
trebuie s� verifice îndeplinirea de c�tre societatea contestatoare a tuturor 
condi�iilor, având caracter obligatoriu �i totodat� cumulativ, impuse de legea 
fiscal� privind deductibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat�, s� analizeze 
opera�iunile realizate de contestatoare în întregul lor, pentru a putea face 
corela�ia dintre datele stabilite ini�ial �i finalitatea lor, precum �i asupra tuturor 
documentelor care au stat la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� �i în baza 
c�rora p�r�ile �i-au decontat lucr�rile agricole efectuate. 
            În consecin��, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
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OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
            HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, pentru cap�tul de cerere privind neacordare a dreptului de 
deducere pentru TVA în sum� de ... lei,  urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, altele decât cele care au încheiat actul de control contestat, s� procedeze 
la reanalizarea situa�iei de fapt pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, 
�inând cont de prevederile legale aplicabile în spe��, precum �i de cele precizate 
prin prezenta decizie. 
 
            III.1.5. Referitor la neacordarea dreptului de deducere a TVA în 
sum� de ... lei conform pct.8) din Decizia de impunere, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie fiscal� în mod corect nu au 
acordat drept de deducere pentru achizi�ia de mobilier pentru buc�t�rie 
destinat utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile, în condi�iile în care 
petenta arat� c� la ora prânzului se servea masa angaja�ilor societ��ii �i 
zilierilor. 
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             În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� în cursul 
lunii iunie 2011, SC X SRL, achizi�ioneaz� de la SC A SRL ..., mobilier pentru 
buc�t�rie în valoare total� de ... lei ,din care TVA reprezint� ... lei, transportul 
pentru respectivul mobilier reprezentând ... lei, din care TVA în suma de ... lei. 
Ulterior, la data de 08.10.2012, respectivul mobilier este vândut pentru valoarea 
de ... lei, din care TVA reprezint� ... lei. 
            Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� TVA în sum� de ... lei nu 
poate fi dedus�, având în vedere prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea 
nr.571/2003.  
            Petenta arat� c� se respinge deductibilitatea TVA în sum� de ... lei, pe 
baza prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571/2003, adic� nu se 
realizeaz� opera�iuni taxabile. 
            Petenta sus�ine c� prin achizi�ia acestui mobilier, efectuat� în luna iunie 
2011, petenta a avut în vedere c� la ora prânzului se servea masa angaja�ilor 
societ��ii �i zilierilor. 
            Petenta sus�ine c� datorit� rezilierii contractului de închiriere în mod 
unilateral de c�tre proprietar, societatea a fost nevoit� s�-�i g�seasc� un alt 
spa�iu inclusiv pentru sediul social �i acolo nu mai înc�pea acel mobilier.                      
Drept urmare, având în vedere uzura care a intervenit prin exploatare �i pre�ul 
negociat cu clientul, petenta arat� c� a înstr�inat acest mobilier mai mult for�at� 
de imprejurari, dar s-a realizat o opera�iune taxabil� prin factura emis� de c�tre 
proprietar c�tre client.  
            În drept, sunt incidente prevederile CAPITOLUL X - Regimul 
deducerilor art.145 din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
“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;” 
            Totodat�, potrivit art.146 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, se prevede: 
“ 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, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
            În ceea ce prive�te rolul activ al organelor fiscale, OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, prevede: 
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„Art.49 Mijloace de prob� 
    (1) Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi�iile 
legii, administreaz� mijloace de prob�, putând proceda la: 
    a) solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea contribuabililor �i a altor 
persoane; 
    b) solicitarea de expertize; 
    c) folosirea înscrisurilor; 
    d) efectuarea de cercet�ri la fa�a locului. 
    (2) Probele administrate vor fi coroborate �i apreciate �inându-se seama de 
for�a lor doveditoare recunoscut� de lege. 
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. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii. 
             Din textele de lege sus men�ionate se re�ine c� orice persoan� 
impozabil� are dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor, 
dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. 
            Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, se re�ine c� 
organele de inspec�ie fiscal� nu au fost de acord cu aplicarea prevederilor 
art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, f�r� a preciza care au fost considerentele care au stat la baza 
constat�rii c� bunul achizi�ionat nu a fost destinat utiliz�rii în folosul de 
opera�iuni taxabile, nefiind  solicitate informa�ii, de orice fel, din partea petentei, 
în condi�iile în care motiva�ia contestatoarei privind servirea mesei,la ora 
prânzului, angaja�ilor societ��ii �i zilierilor, are suport economic.  
            În consecin��, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
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al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
            HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, pentru cap�tul de cerere privind neacordare a dreptului de 
deducere pentru TVA în sum� de ... lei,  urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, altele decât cele care au încheiat actul de control contestat, s� procedeze 
la reanalizarea situa�iei de fapt pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, 
�inând cont de prevederile legale aplicabile în spe��, precum �i de cele precizate 
prin prezenta decizie. 
 
            III.1.6. Referitor la neacordarea deductibilit��ii TVA în sum� de ... 
lei din factura .../...11.2011, în valoare total� de ... lei si TVA în sum� de ... 
lei lei din factura fiscal�   .../...10.2012, în valoare de ... lei, emise de SC T 
SRL, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie fiscal� în 
mod corect nu au acordat drept de deducere în baza art.145 alin.(2) lit.a) 
din Legea nr. 571 / 2003, în condi�iile în care petenta sus�ine c� realizeaz� 
opera�iuni taxabile. 
           a) În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în jurnalul de 
cump�r�ri aferent lunii noiembrie 2011 este eviden�iat� factura fiscal� ... 
.../...11.2011, emisa de c�tre SC T SRL, în valoare total� de ... lei, din care TVA 
în sum� de ... lei, reprezentând arenda conform contractelor ...-...-..., de�i ele 
intrau în vigoare începând cu 09.06.2011, pentru anul agricol 2011/2012, situa�ie 
în care TVA în sum� de ... lei, a fost respins de la deductibilitate, conform 
prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571 / 2003 .  
            Petenta sus�ine c� factura .../...11.2011, emis� de SC T SRL în valoare 
total� de ... lei din care TVA în sum� de ... lei este respins� de organul de control 
folosind ca argumentare acela�i articol de lege, adic� art.145 alin.2 lit.a) din 
Legea 571/2003, ori SC X SRL declar� la APIA �i încaseaz� subven�ii în fiecare 
an pentru terenurile care fac obiectul contractelor de arenda ...-...-..., realizeaz� 
produc�ii de pe acele terenuri pe care le vinde �i deci realizeaz� opera�iuni 
taxabile. 



 
     ����

 
 

 50  

             În sprijinul afirma�iei sale petenta arat� c� se pot consulta copiile 
ridicate de organul de control cuprinzând: contractele de arend� amintite, cu 
men�ionarea parcelelor, rapoartele de ob�inere a produc�iei pe diversele culturi 
înfiin�ate, facturile emise de societate în momentul vânz�rii produc�iilor 
recoltate de pe respectivele suprafe�e, situa�iile de lucr�ri efectuate pe parcursul 
diferitelor faze ale proceselor agricole derulate (arat, discuire, îns�mân�are, 
fertilizare, ierbicidare, recoltare), existent la dosarul controlului, în care sunt 
detaliate serviciile de administrare, iar din raportul de inspec�ie fiscal� nu rezult� 
dac� organele de inspec�ie fiscal� au analizat aceste documente. 
            În drept, sunt incidente prevederile CAPITOLUL X - Regimul 
deducerilor art.145 din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
“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;” 
            Totodat�, potrivit art.146 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, se prevede: 
“ 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, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
            În ceea ce prive�te rolul activ al organelor fiscale, OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, prevede: 
„Art.49 Mijloace de prob� 
    (1) Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi�iile 
legii, administreaz� mijloace de prob�, putând proceda la: 
    a) solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea contribuabililor �i a altor 
persoane; 
    b) solicitarea de expertize; 
    c) folosirea înscrisurilor; 
    d) efectuarea de cercet�ri la fa�a locului. 
    (2) Probele administrate vor fi coroborate �i apreciate �inându-se seama de 
for�a lor doveditoare recunoscut� de lege. 
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. 
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    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii. 
             Din textele de lege sus men�ionate se re�ine c� orice persoan� 
impozabil� are dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor, 
dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. 
             Astfel, organele de inspec�ie fiscal� ar fi trebuit s� verifice realitatea 
opera�iunii din punct de vedere al contractelor de arenda ...-...-..., dac� acestea 
sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, dac� serviciile i-au 
fost prestate societatii contestatoare, dac� factura fiscal� cuprinde toate 
informa�iile prev�zute la art.155 alin.(5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, �i pe cale de consecin�� dac� SC X SRL poate beneficia sau nu de 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�. 
              b) În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în jurnalul de 
cump�r�ri aferent lunii octombrie 2012 este eviden�iat� factura fiscal�   nr.... / 
08.10.2012, în valoare total� de ... lei, din care TVA reprezint� ... lei, 
reprezentând arenda conform contractelor ...-...-... din 09.06.2011, în condi�iile 
în care în campania SAPS 2012 suprafa�a declarat� �i solicitat� la plat� c�tre 
APIA- Timi� de c�tre SC X SRL, este de ... ha., lot semincer, situa�ie în care 
TVA în sum� de ... lei a fost respins de la deductibilitate, conform prevederilor 
art.145 alin.(2) lit.a).     
            Petenta sus�ine c� organul de control nu face referire la Contractul de 
asociere în participa�iune nr .../...2012 încheiat între SC X SRL �i SC L SRL, 
nici la factura emis� de SC X SRL c�tre SC L SRL având la baza acela�i 
contract mai sus amintit �i nici la deconturile pentru opera�iuni în participa�ie 
emise de cele dou� societ��i una alteia!  
            În drept, sunt incidente prevederile CAPITOLUL X - Regimul 
deducerilor art.145 din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
“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;” 
            Totodat�, potrivit art.146 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, se prevede: 
“ 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, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
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            În ceea ce prive�te rolul activ al organelor fiscale, OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, prevede: 
„Art.49 Mijloace de prob� 
    (1) Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi�iile 
legii, administreaz� mijloace de prob�, putând proceda la: 
    a) solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea contribuabililor �i a altor 
persoane; 
    b) solicitarea de expertize; 
    c) folosirea înscrisurilor; 
    d) efectuarea de cercet�ri la fa�a locului. 
    (2) Probele administrate vor fi coroborate �i apreciate �inându-se seama de 
for�a lor doveditoare recunoscut� de lege. 
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. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii. 
             Din textele de lege sus men�ionate se re�ine c� orice persoan� 
impozabil� are dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor, 
dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. 
            Petenta sus�ine c� suprafa�a de teren arendat� de la SC T SRL este pus� 
la dispozi�ia SC L SRL, prin contractul de asociere nr. .../...2012, iar prin factura  
.../...11.2012 se realizeaz� opera�iunea taxabil� – petenta ata�ând la contesta�ie 
Anexa 6 pagini, care cuprinde urm�toarele documente: 

- factura nr. DFD  .../...11.2012 emis� de SC X SRL în valoare total� de ...  
lei din care TVA ...  lei, reprezentând decont conform contract de asociere 
în participa�iune; 

- decont pentru opera�iuni în participa�ie nr. ... / 17.12.2012 între SC L SRL 
�i SC X SRL, cu valoarea transmis� conform contract asociere participa�ie 
în sum� de ...  lei;  

- decont pentru opera�iuni în participa�ie nr. ... / 17.12.2012 între SC X SRL 
�i SC L SRL cu valoarea transmis� conform contract asociere participa�ie 
în sum� de ...  lei; 

- contract de asociere în participa�iune între SC X SRL �i SC L SRL;  
- factura .../...12.2010 emis� de SC X SRL în valoare total� de ...  lei din 

care TVA ...  lei; 
- contractul de prest�ri servicii nr. .../...12.2010 încheiat între SC X SRL �i 

SC L SRL;  
- anexa nr. 1.1. tabel nominal cu terenurile societ��ii din localitatea ...; 
- anexa nr. 1.2. tabel nominal cu terenurile societ��ii din localitatea ... ; 
- anexa nr. 1.3. tabel nominal cu terenurile societ��ii din localitatea ...; 
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            În concluzie, petenta solicit� luarea în considerare a documentele ata�ate 
la contesta�ie în Anexa 6 – 11 pagini, în condi�iile în care organul de control nu 
face referire la Contractul de asociere în participa�iune nr .../...2012 încheiat 
între SC X SRL �i SC L SRL, nici la factura emis� de SC X SRL c�tre SC L 
SRL având la baza acela�i contract mai sus amintit �i nici la deconturile pentru 
opera�iuni în participa�ie emise de cele dou� societ��i una alteia!  
            Fa�� de motivele de fapt �i documentele prezentate de petent�, în 
condi�iile în care organele de inspec�ie fiscal�, prin referatul nr. .../22.08.2013 cu 
propunerile de solu�ionare a contesta�iei se limiteze doar la constatarea c�: 
“De asemenea contractul de asociere în participa�iune nr.110/l1.03.2012, 
încheiat între SC X SRL �i SC L SRL �i prezentat în contesta�ie fac obiectul 
produc�iei agricole 2011/2012, iar factura emis� de c�tre SC X SRL �i 
prezentat�  în contesta�ie nu justifica valoarea arendei achitat� c�tre SC T 
SRL”,  
se impune analizarea acestora de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, analiz� în 
urma c�reia activitatea agentului economic s� fie reflectat� cât mai fidel, iar 
obliga�iile fiscale pe care petenta le datoreaz� bugetului de stat s� fie corect 
stabilite. 
            Prin urmare, având în vedere cele precizate mai sus, prevederile legale în 
vigoare, faptul c� la dosarul cauzei sunt anexate documente asupra c�rora 
organele de inspec�ie fiscal� nu s-au pronun�at, organele de inspec�ie fiscal� 
trebuie s� verifice îndeplinirea de c�tre societatea contestatoare a tuturor 
condi�iilor, având caracter obligatoriu �i totodat� cumulativ, impuse de legea 
fiscal� privind deductibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat�, s� analizeze 
opera�iunile realizate de contestatoare în întregul lor, pentru a putea face 
corela�ia dintre datele stabilite ini�ial �i finalitatea lor, precum �i asupra tuturor 
documentelor care au stat la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� �i în baza 
c�rora p�r�ile �i-au decontat opera�iunile în participa�iune. 
            În consecin��, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
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11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
            HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, pentru cap�tul de cerere privind neacordare a dreptului de 
deducere pentru TVA în sum� de ...  lei (... lei + ... lei lei), urmând ca organele 
de inspec�ie fiscal�, altele decât cele care au încheiat actul de control contestat, 
s� procedeze la reanalizarea situa�iei de fapt pentru aceea�i perioad� �i acela�i 
tip de impozit, �inând cont de prevederile legale aplicabile în spe��, precum �i de 
cele precizate prin prezenta decizie. 
 
            III.2. Referitor la TVA colectat� ; 
 
            III.2.1. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat� de 
organul de control pentru cantitatea de ... kg mei, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� organele de inspec�ie fiscal� în mod corect au colectat TVA 
suplimentar�, în condi�iile în care societatea a prezentat în sus�inerea 
contesta�iei documente care nu au fost avute în vedere de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal�.  
            În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� la finele anului 2010 
SC X SRL de�ine în stoc mei în cantitate de ... to., în valoare de ... lei, eviden�iat 
în contul 302.5.01 - semin�e, materiale de plantat, pentru care în 31.05.2011 se 
întocme�te Proces-verbal de constatare a pagubelor - rezultate c� urmare a 
atacului cu d�un�tori, a c�ror apari�ie a fost “favorizat� de temperaturile 
ridicate”, fapt pentru care s-a decis casarea meiului. 
            Urmare a celor constatate, organele de inspec�ie fiscal� au colectat TVA 
suplimentar� în sum� de ... lei, conform prevederilor art.128 alin.(4) lit.d) din 
Legea nr.571/2003, actualizat�, pentru respectivele lucr�ri nefiind îndeplinite 
prevederile art.128 alin.(8) lit.a) �i b) din acela�i act normativ.  
            Prin contesta�ie, petenta precizeaz� c� organul de control colecteaz� 
suma de ... lei pentru cantitatea de ... kg mei constatat� drept pagub� de o 
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comisie intern�, de�i societatea a f�cut din proprie ini�iativ� acest lucru, dup� 
cum se poate vedea în extras din Registrul jurnal �i Jurnalul pentru Vânz�ri 
aferent lunii mai 2011, anexate de petent� la contesta�ie la Anexa 7.  
            În drept, sunt aplicabile prevederile art.128 alin.(4) lit.d) din Legea 
nr.571/2003, actualizat�, care prevede: 
“(4) Sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� urm�toarele 
opera�iuni: 
    a) preluarea de c�tre o persoan� impozabil� a bunurilor mobile achizi�ionate 
sau produse de c�tre aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au leg�tur� 
cu activitatea economic� desf��urat�, dac� taxa aferent� bunurilor respective 
sau p�r�ilor lor componente a fost dedus� total sau par�ial; 
    b) preluarea de c�tre o persoan� impozabil� a bunurilor mobile achizi�ionate 
sau produse de c�tre aceasta pentru a fi puse la dispozi�ie altor persoane în mod 
gratuit, dac� taxa aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor componente a 
fost dedus� total sau par�ial; 
    c) preluarea de c�tre o persoan� impozabil� de bunuri mobile corporale 
achizi�ionate sau produse de c�tre aceasta, altele decât bunurile de capital 
prev�zute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor 
opera�iuni care nu dau drept integral de deducere, dac� taxa aferent� bunurilor 
respective a fost dedus� total sau par�ial la data achizi�iei; 
    d) bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor la care se face 
referire la alin. (8) lit. a) - c).”, 
coroborate cu prevederile art.128 alin.(8) lit.d) din acela�i act normativ, care 
arat�: 
“(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): 
    a) bunurile distruse ca urmare a unor calamit��i naturale sau a unor cauze de 
for�� major�, precum �i bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum 
sunt prev�zute prin norme; 
    b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi 
valorificate, precum �i activele corporale fixe casate, în condi�iile stabilite prin 
norme; 
    c) perisabilit��ile, în limitele prev�zute prin lege; 
    d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe 
sau interne; 
    e) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclam� sau în scopul 
stimul�rii vânz�rilor sau, mai general, în scopuri legate de desf��urarea 
activit��ii economice, în condi�iile stabilite prin norme; 
    f) acordarea de bunuri de mic� valoare, în mod gratuit, în cadrul ac�iunilor 
de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condi�iile stabilite 
prin norme. ” 
            Având în vedere prevederile men�ionate mai sus, se re�ine c� bunurile 
constatate drept pagub� de o comisie reprezint� livrare de bunuri efectuat� cu 
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plat� pentru care persoana impozabil� are obliga�ia colect�rii taxei pe valoarea 
ad�ugat�. 
            Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, respectiv a 
raportului de inspec�ie fiscal�, se re�ine faptul c� organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� societatea contestatoare de�ine în stoc mei în cantitate de ... to., în 
valoare de ... lei, eviden�iat în contul 302.5.01 - semin�e, materiale de plantat, 
pentru care în 31.05.2011 se întocme�te Proces-verbal de constatare a pagubelor, 
prin care s-a decis casarea meiului.S-a stabilit c� societatea a încalcat 
prevederile art.128 alin.(4) lit.d) din Legea nr.571/2003, actualizat�, nefiind 
îndeplinite prevederile art.128 alin.(8) lit.a) �i b) din acela�i act normativ, 
organele de inspec�ie fiscal� colectand TVA suplimentar� în sum� de ... lei. 
            Or, petenta precizeaz� c� organul de control colecteaz�, pentru a doua 
oar�, suma de ... lei pentru cantitatea de ... kg mei, intrucat  societatea a f�cut din 
proprie ini�iativ� acest lucru. 
             Astfel, se re�ine c� exist� contradic�ii între cele constatate �i temeiul de 
drept invocat de organele de inspec�ie fiscal�. 
             De asemenea, la dosarul cauzei societatea contestatoare anexeaz�, în 
sus�inerea contesta�iei, Anexa 7 care cuprinde Registrul jurnal �i Jurnalul pentru 
Vânz�ri aferent lunii mai 2011, iar din analiza raportului de inspec�ie fiscal� �i 
referatului nr. .../22.08.2013 cu propunerile de solu�ionare a contesta�iei nu 
rezult� dac� organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere aceste documente. 
            În consecin��, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
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            HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, pentru cap�tul de cerere privind suma de ... lei reprezentând TVA 
colectat�, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, altele decât cele care au 
încheiat actul de control contestat, s� procedeze la reanalizarea situa�iei de fapt 
pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, �inând cont de prevederile 
legale aplicabile în spe��, precum �i de cele precizate prin prezenta decizie. 
 
            III.2.2. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat� 
pentru lipsurile din gestiune, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele 
de inspec�ie fiscal� în mod corect au colectat TVA suplimentar�, în 
condi�iile în care societatea a prezentat în sus�inerea contesta�iei documente 
care nu au fost avute în vedere de c�tre organele de inspec�ie fiscal�.  
             În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� la finele anului 2010 
societatea înregistreaz� lipsuri în gestiune de ... lei, pentru care TVA colectat� 
suplimentar de echipa de inspec�ie fiscal� reprezint� ... lei (... x 24%), conform 
prevederilor art.128 alin.(4) lit.d) din Legea nr.571/2003, actualizat�.  
            Prin contesta�ie, petenta precizeaz� c� organul de control colecteaz� 
TVA în sum� de ... lei, la o valoare eronat majorat� ,pentru lipsuri în gestiune 
înregistrate de societate la finele anului 2010, valoarea f�r� TVA a pagubei 
corect� nefiind cea men�ionat� de organul de control, ci ... lei la care societatea a 
colectat din proprie ini�iativ� TVA aferenta în sum� de ... lei, dup� cum se poate 
vedea în anexa 8 ata�at� la contesta�ie.  
             În drept, sunt aplicabile prevederile art.128 alin.(4) lit.d) din Legea 
nr.571/2003, actualizat�, care prevede: 
“(4) Sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� urm�toarele 
opera�iuni: 
    a) preluarea de c�tre o persoan� impozabil� a bunurilor mobile achizi�ionate 
sau produse de c�tre aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au leg�tur� 
cu activitatea economic� desf��urat�, dac� taxa aferent� bunurilor respective 
sau p�r�ilor lor componente a fost dedus� total sau par�ial; 
    b) preluarea de c�tre o persoan� impozabil� a bunurilor mobile achizi�ionate 
sau produse de c�tre aceasta pentru a fi puse la dispozi�ie altor persoane în mod 
gratuit, dac� taxa aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor componente a 
fost dedus� total sau par�ial; 
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    c) preluarea de c�tre o persoan� impozabil� de bunuri mobile corporale 
achizi�ionate sau produse de c�tre aceasta, altele decât bunurile de capital 
prev�zute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor 
opera�iuni care nu dau drept integral de deducere, dac� taxa aferent� bunurilor 
respective a fost dedus� total sau par�ial la data achizi�iei; 
    d) bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor la care se face 
referire la alin. (8) lit. a) - c).”, 
coroborate cu prevederile art.128 alin.(8) lit.d) din acela�i act normativ, care 
arat�: 
“(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): 
    a) bunurile distruse ca urmare a unor calamit��i naturale sau a unor cauze de 
for�� major�, precum �i bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum 
sunt prev�zute prin norme; 
    b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi 
valorificate, precum �i activele corporale fixe casate, în condi�iile stabilite prin 
norme; 
    c) perisabilit��ile, în limitele prev�zute prin lege; 
    d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe 
sau interne; 
    e) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclam� sau în scopul 
stimul�rii vânz�rilor sau, mai general, în scopuri legate de desf��urarea 
activit��ii economice, în condi�iile stabilite prin norme; 
    f) acordarea de bunuri de mic� valoare, în mod gratuit, în cadrul ac�iunilor 
de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condi�iile stabilite 
prin norme. ” 
            Având în vedere prevederile men�ionate mai sus, se re�ine c� bunurile 
constatate drept pagub� de o comisie reprezint� livrare de bunuri efectuat� cu 
plat� pentru care persoana impozabil� are obliga�ia colect�rii taxei pe valoarea 
ad�ugat�.  
            Astfel, societatea a colectat din proprie ini�iativ� TVA aferenta în sum� 
de ... lei, dup� cum se poate vedea în anexa 8 ata�at� la contesta�ie, care 
cuprinde urm�toarele documente: 

- Registrul jurnal aferent lunii mai 2011; 
- Jurnalul pentru Vânz�ri aferent lunii mai 2011; 
- Decont 300 de TVA; 
- Bon de consum.../01.05.2011; 
- Tabel nominal cu situa�ia erbicide, insecticide, fungicide; 
- Paguba în urma furtului; 
- Proces verbal de cercetare la fa�a locului încheiat de Poli�ia ...; 

            Opera�iunea s-a înregistrat la data de 01.05.2011, data la care s-au predat 
documentele spre contabilizare si nu toate bunurile furate men�ionate în 
document apar�ineau SC X SRL, doar p...u pozi�ii din �ase erau ale lor, dou� 
apar�inând SC L SRL. Concluzia organului de control este deci eronat� în ceea 
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ce prive�te valoarea lipsurilor din gestiune, pe de o parte �i în ceea ce prive�te 
colectarea TVA-ului, pe de alt� parte.  
            Astfel, se re�ine c� exist� contradic�ii între cele constatate �i temeiul de 
drept invocat de organele de inspec�ie fiscal�, iar din analiza raportului de 
inspec�ie fiscal� �i a referatului nr. .../22.08.2013 cu propunerile de solu�ionare a 
contesta�iei, nu rezult� dac� organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere 
documentele anexate in sustinerea contestatiei . 
            În consecin��, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
            HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, pentru cap�tul de cerere privind suma de ... lei reprezentând TVA 
colectat�, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, altele decât cele care au 
încheiat actul de control contestat, s� procedeze la reanalizarea situa�iei de fapt 
pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, �inând cont de prevederile 
legale aplicabile în spe��, precum �i de cele precizate prin prezenta decizie. 
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            III.2.3. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat� 
aferent� minusului de inventar, imputabil împuternicitului 
administratorului, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie 
fiscal� în mod corect au colectat TVA suplimentar�. 
            În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, potrivit procesului-
verbal de inventariere întocmit la 31.12.2012, SC X SRL stabile�te minusuri de 
inventar în valoare de ... lei, pentru care TVA colectat� stabilit� suplimentar 
reprezint� ...  lei (... x 24%), conform prevederilor pct.6 alin.(5) din HG 
nr.44/2004, actualizat�.  
            Prin contesta�ie, petenta sus�ine c� organul de control colecteaz� suma de 
... lei TVA aferent minusului de inventar semnalat cu ocazia inventarierii 
efectuate la închiderea anului 2012, de�i sumele au fost reflectate prin 
intermediul contului 473 �i nu prin conturi de cheltuieli, deoarece acestea sunt 
considerate de societate ca fiind imputabile împuternicitului administratorului, 
petenta anexând la contesta�ie anexa 9  . 
            În drept, sunt aplicabile prevederile art.128 alin.(4) �i alin.(8) din Legea 
nr.571/2003, actualizat�, care prevede: 
“(4) Sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� urm�toarele 
opera�iuni: 
    a) preluarea de c�tre o persoan� impozabil� a bunurilor mobile achizi�ionate 
sau produse de c�tre aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au leg�tur� 
cu activitatea economic� desf��urat�, dac� taxa aferent� bunurilor respective 
sau p�r�ilor lor componente a fost dedus� total sau par�ial; 
    b) preluarea de c�tre o persoan� impozabil� a bunurilor mobile achizi�ionate 
sau produse de c�tre aceasta pentru a fi puse la dispozi�ie altor persoane în mod 
gratuit, dac� taxa aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor componente a 
fost dedus� total sau par�ial; 
    c) preluarea de c�tre o persoan� impozabil� de bunuri mobile corporale 
achizi�ionate sau produse de c�tre aceasta, altele decât bunurile de capital 
prev�zute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor 
opera�iuni care nu dau drept integral de deducere, dac� taxa aferent� bunurilor 
respective a fost dedus� total sau par�ial la data achizi�iei; 
    d) bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor la care se face 
referire la alin. (8) lit. a) - c). 
(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): 
    a) bunurile distruse ca urmare a unor calamit��i naturale sau a unor cauze de 
for�� major�, precum �i bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum 
sunt prev�zute prin norme; 
    b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi 
valorificate, precum �i activele corporale fixe casate, în condi�iile stabilite prin 
norme; 
    c) perisabilit��ile, în limitele prev�zute prin lege; 
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    d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe 
sau interne; 
    e) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclam� sau în scopul 
stimul�rii vânz�rilor sau, mai general, în scopuri legate de desf��urarea 
activit��ii economice, în condi�iile stabilite prin norme; 
    f) acordarea de bunuri de mic� valoare, în mod gratuit, în cadrul ac�iunilor 
de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condi�iile stabilite 
prin norme.” 
coroborate cu prevederile pct.6 alin.(5) din HG nr.44/2004, actualizat�, care 
arat�: 
“6. (1) În sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, preluarea de bunuri produse 
de c�tre o persoan� impozabil� pentru a fi folosite în cursul desf��ur�rii 
activit��ii sale economice sau pentru continuarea acesteia nu se consider� ca 
fiind o livrare de bunuri, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 128 alin. (4) lit. 
c) din Codul fiscal. Acelea�i prevederi se aplic� �i prest�rilor de servicii. 
    (2) Valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare constituie 
livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal. 
    (3) În sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabil� care 
ac�ioneaz� în calitate de comisionar, primind facturi pe numele s�u de la 
comitentul vânz�tor sau, dup� caz, de la furnizor �i emi�ând facturi pe numele 
s�u c�tre comitentul cump�r�tor ori, dup� caz, c�tre client, se consider� c� 
ac�ioneaz� în nume propriu, dar în contul comitentului. Comisionarul este 
considerat din punctul de vedere al taxei cump�r�tor �i revânz�tor al bunurilor, 
indiferent dac� ac�ioneaz� în contul vânz�torului sau al cump�r�torului, 
respectiv se consider� c� furnizorul ori, dup� caz, comitentul vânz�tor face o 
livrare de bunuri c�tre comisionar �i, la rândul s�u, comisionarul face o alt� 
livrare de bunuri c�tre comitentul cump�r�tor sau, dup� caz, c�tre client. Dac�, 
potrivit contractului, comisionarul ac�ioneaz� în numele �i în contul 
comitentului ca mandatar, dar prime�te �i/sau emite facturi pe numele s�u, acest 
fapt îl transform� în cump�r�tor revânz�tor din punctul de vedere al taxei. 
    (4) Prevederile alin. (3) se aplic� sub denumirea de structur� de comisionar 
în cazurile prev�zute la pct. 19 alin. (4). 
    (5) Bunurile constatate lips� din gestiune nu sunt considerate livr�ri de 
bunuri, fiind aplicabile prevederile art. 148 �i 149 din Codul fiscal �i ale pct. 53 
�i .... ” 
            Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, rezulta faptul c� 
exist� contradic�ii între cele constatate �i temeiul de drept invocat de organele de 
inspec�ie fiscal�. 
            De asemenea, la dosarul cauzei societatea contestatoare anexeaz� în 
sus�inerea contesta�iei anexa 9, iar din analiza raportului de inspec�ie fiscal� �i a 
referatului nr. .../22.08.2013 cu propunerile de solu�ionare a contesta�iei, nu 
rezult� dac� organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere înregistr�rile 
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contabile a minusului de inventar imputabil, derulându-se ac�iune în instan�� de 
recuperare a prejudiciului. 
            În consecin��, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
            HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, pentru cap�tul de cerere privind suma de ... lei reprezentând TVA 
colectat�, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, altele decât cele care au 
încheiat actul de control contestat, s� procedeze la reanalizarea situa�iei de fapt 
pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, �inând cont de prevederile 
legale aplicabile în spe��, precum �i de cele precizate prin prezenta decizie. 
 
             III.2.4. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA colectat� 
suplimentar aferent� unei baze estimate de ... lei,             cauza supus� 
solu�ion�rii o reprezinta corectitudinea adopt�rii m�surii de estimare de 
c�tre organele de inspec�ie fiscal�. 
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             În fapt, organele de inspec�ie fiscal�, având în vedere c� din analiza 
comparativ� privind produc�iile realizate de alte societ��i din zona ..., ... �i ... 
care realizeaz� exploata�ii agricole, s-a constatat faptul c� SC X SRL a realizat 
produc�ii inferioare celor realizate de alte societ��i, au adoptat m�sura estim�rii 
în conformitate cu prevederile art.67 alin.(l) din OG nr.92/2003, coroborate cu 
prevederile pct.65.l lit.a) din HG nr.1050/2004 privind Normele metodologice 
de aplicare a Codului de procedur� fiscal�. 
             Peti�ionara nu a fost de acord cu constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, contestând m�sura de estimare adoptata de reprezentan�ii AIF Timi�  
prin reîntregirea în mod eronat �i abuziv a produc�iei declarate de societate pân� 
la nivelul produc�iei medii înregistrat� statistic în perioada supus� controlului. 
            În drept, pentru a putea fi aplicat� o astfel de m�sura de estimare, 
legiuitorul a impus respectarea unor condi�ii procedurale, reglementate de art.67 
alin.(l) din OG nr.92/2003,  
“Art. 67 Stabilirea prm estimare a bazei de impunere  
(1) Organul fiscal stabile�te baza de impunere �i obliga�ia fiscal� de plat� 
aferent�, prin estimarea rezonabil� a bazei de impunere, folosind orice prob� �i 
mijloc de prob� prev�zute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina 
situa�ia fiscal� corect�”,  
coroborate cu prevederile pct.65.l din HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, respectiv: 
”65.1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa�ii cum sunt: 
a) contribuabilul nu depune declara�ii fiscale sau cele prezentate nu permit 
stabilirea corect� a bazei de impunere; 
b) contribuabilul refuz� s� colaboreze la stabilirea st�rii de fapt fiscale, inclusiv 
situa�iile în care contribuabilul obstruc�ioneaz� sau refuz� ac�iunea de inspec�ie 
fiscal�; 
c) contribuabilul nu conduce eviden�a contabil� sau fiscal�; 
d) când au disp�rut eviden�ele contabile �i fiscale sau actele justificative privind 
opera�iunile produc�toare de venituri �i contribuabilul nu �i-a îndeplinit 
obliga�ia de refacere a acestora.” 
           În cauz�, prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ... / 28.06.2013 care a stat 
la baza emiterii Deciziei de impunere nr. ... / 28.06.2013, organele de inspec�ie 
fiscal� au invocat prevederile pct. 65.1 lit. a), men�ionându-se faptul c� s-a 
adoptat m�sura estimarii, deoarece declara�iile fiscale prezentate nu permit 
stabilirea corect� a bazei de impunere. 
            Având în vedere cele ar�tate mai sus, organele de solu�ionare re�in 
potrivit men�iunilor organelor de inspec�ie fiscal�, c� petenta depune declara�ii, 
îns� declara�iile prezentate nu permit stabilirea corect� a bazei de impunere. 
            Îns� aceast� condi�ie procedural� nu este argumentat� de organele de 
inspec�ie fiscal�, neputându-se re�ine în mod cert de ce documentele �i 
informa�iile existente la dosarul fiscal al contribuabilului nu ofera informa�ii 
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relevante pentru impunere, în condi�iile în care echipa de inspec�ie fiscal� este 
obligat� ca în cadrul raportului de inspec�ie fiscal�, s� prezinte în detaliu 
motivele pentru care s-a utilizat metoda estim�rii, iar a�a cum sus�ine �i petenta 
în motivarea contesta�iei: 
 -pentru toat� perioada supus� controlului toate declara�iile fiscale au fost depuse 
la organele fiscale teritoriale �i sunt în conformitate cu datele reflectate în 
contabilitate. Important de men�ionat este c� societatea a a�teptat 13 
(treisprezece) luni transferul dosarului fiscal de la ANAF Sector 1 - Bucuresti la 
ANAF ....  
- pentru produc�ia realizat�, pe fiecare cultur� în parte, petenta sus�ine c� a 
prezentat organului de control documentele utilizate la reflectarea produc�iei 
semnate de personalul de specialitate �i aprobat de conducere prin care se 
declara produc�ia ob�inut� 
 - exista bonuri de predare,  
         -Proces-verbal semnat de ob�inerea produc�iei cu men�ionarea suprafe�ei 
recoltate, loca�ia, tipul de cultur� recoltat �i cantitatea recoltat�, fapt recunoscut 
�i consemnat �i de organul de control în RIF.  
         -Fi�a magazie produse ob�inute.  
             De asemenea, petenta arat� c� organul de control men�ioneaz� în raport: 
“Pentru cerealele livrate SC X SRL emite factur� c�tre beneficiar...” ,precum 
�i: 
“Bunurile livrate au fost consemnate în facturi, baza de impozitare �i cotele de 
impozitare sunt cele stabilite conform Titlului VI...”; 
“A fost solicitat� societ��ii s� prezinte situa�ia privind suprafe�ele declarate, 
atât la Prim�riile de pe raza c�rora desf��oar� activitatea agricol�, cât �i la 
Agen�ia de Pl��i �i Interven�ie pentru Agricultur� pentru anii 2008-2012, 
suprafe�e ce corespund cu fi�ele de culturi înregistrate în eviden�ele contabile 
ale agentului economic verificat” , 
“Eviden�a analitic� a furnizorilor �i clien�ilor este organizat� �i condus� pe 
fiecare furnizor �i client în parte” etc. 
            Având în vedere cele ar�tate mai sus, in OPANAF nr. 364/2009 pentru 
aprobarea Sistemului de proceduri pentru inspec�ia fiscal�, sunt stipulate 
condi�iile care trebuie îndeplinite de organele de inspec�ie fiscal� pentru a-i fi 
conferit dreptul de a adoptata m�sura de estimare, condi�ii care pot fi: 
-contribuabilul nu a întocmit �i prezentat organelor de inspec�ie fiscal� 
documentele de eviden�a contabil� privind opera�iunile comerciale �i 
tranzac�iile efectuate; 
-din sesiz�rile efectuate de persoane fizice �i juridice, institu�ii, organe de 
urm�rire penal�, precum �i din verific�rile încruci�ate, rezult� �i alte opera�iuni 
�i tranzac�ii comerciale, care nu au fost înregistrate în contabilitatea societ��ii; 
-când contribuabilul nu-�i îndepline�te obliga�ia de a �ine eviden�ele contabile 
sau registrele conform dispozi�iilor legale �i neîndeplinirii m�surilor; 
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-când au fost distruse sau pierdute documente contabile �i actele justificative �i 
au fost neîndeplinite m�surile de reconstituire stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�; 
-când registrele �i documentele contabile con�in omisiuni, inadver�ente �i/sau 
inexactit��i care ascund sau împiedic� constatarea opera�iunilor realizate; 
             Or, din considerentele de fapt �i de drept prezentate în actele atacate nu 
se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au încadrat cauza în una din situa�iile 
mai sus prezentate. 
            Conform prevederilor O.M.F.P. nr. .../2011 privind stabilirea prin 
estimare a bazei de impunere: 
“ ART. 1 
(1) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere pentru impozite, 
taxe,contribu�ii �i alte sume datorate bugetului general consolidat al statului se 
efectueaz� de organele de inspec�ie fiscal� în situa�ii cum ar fi: 
- documentele �i informa�iile prezentate în cursul inspec�iei fiscale sunt 
incorecte sau incomplete; 
- documentele �i informa�iile solicitate nu exist� sau nu sunt puse la dispozi�ia 
organelor de inspec�ie fiscal�. 
(2) Pentru estimarea bazei de impunere organele de inspec�ie fiscal� vor 
identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situa�iei de fapt fiscale. 
(3) Stabilirea bazei de impunere se va face prin estimarea atât a veniturilor, cât 
�i a cheltuielilor aferente acestora. 
(4) Valoarea estimat� a bazei de impunere va fi utilizat� pentru stabilirea 
impozitelor, taxelor sau contribu�iilor, precum �i a eventualelor diferen�e ale 
acestora datorate bugetului general consolidat al statului. 
(5) Prin contribuabil, în în�elesul prezentului ordin, se în�elege orice persoan� 
juridic� sau fizic�, precum �i orice alt� entitate f�r� personalitate juridic� ce 
realizeaz� venituri pentru care se datoreaz� impozite, taxe, contribu�ii �i alte 
sume la bugetul general consolidat al statului, în condi�iile legii, cu excep�ia 
impozitului pe venit datorat de persoanele fizice prev�zut la art. 79^1 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
ART. 2 
În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele de inspec�ie 
fiscal� pot folosi urm�toarele metode: 
a) metoda sursei �i cheltuirii fondurilor; 
b) metoda fluxurilor de trezorerie; 
c) metoda marjei; 
d) metoda produsului/serviciului �i volumului; 
e) metoda p...imoniului net. 
ART. 3 
Selectarea metodelor de stabilire prin estimare a bazelor de impunere se va face 
în func�ie de situa�ia identificat� la contribuabil, sursele de informa�ii, 
înscrisurile identificate �i de complexitatea activit��ii verificate. 
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ART. 4 
(1) Pentru selectarea celei mai adecvate metode de stabilire prin estimare a 
bazei de impunere, organele de inspec�ie fiscal� vor avea în vedere urm�toarele 
elemente, f�r� a fi limitative: 
a) s� se apropie cel mai mult de modul în care î�i desf��oar� activitatea 
contribuabilul; 
b) documentele sau informa�iile identificate s� fie relevante pentru aplicarea 
unei metode; 
c) situa�iile specifice ale fiec�rui contribuabil supus verific�rii; 
d) activit��ile similare cu cele desf��urate de al�i contribuabili, pentru 
realizarea unor compara�ii; 
e) s� corespund� condi�iilor liberei concuren�e în situa�ia în care nu se pot 
determina împrejur�rile concrete de desf��urare a activit��ii contribuabilului; 
f) documente sau informa�ii identificate la ter�e persoane în leg�tur� cu 
activitatea contribuabilului. 
(2) Selectarea metodei de stabilire prin estimare va fi efectuat� de echipa de 
inspec�ie fiscal�. 
(3) Condi�iile pentru selectarea metodei de stabilire prin estimare vor fi 
consemnate într-o not� de fundamentare, întocmit� de echipa de inspec�ie 
fiscal�, care va fi supus� aviz�rii �efului de serviciu �i aprobat� de 
conduc�torul activit��ii de inspec�ie fiscal�. 
(4) Nota de fundamentare va con�ine: 
a) constatarea st�rii de fapt a activit��ii supuse controlului care impune 
utilizarea metodei de stabilire prin estimare selectate; 
b) elementele identificate care vor sta la baza select�rii metodei de estimare a 
bazei de impunere, respectiv a veniturilor sau cheltuielilor; 
c) metoda propus� pentru estimarea bazei de impunere. 
ART. 5 
Organele de inspec�ie fiscal� vor men�iona în raportul de inspec�ie fiscal� 
metoda utilizat� pentru stabilirea prin estimare a bazei de impunere.” 
            Conform prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� pentru estimarea 
unei baze de impunere organele de inspec�ie fiscal� trebuie s� aib� în vedere 
elementele mai apropiate situa�iei de fapt fiscale, luând în considerare 
informa�iile referitoare la activitatea din perioada verificat� �i documentele 
existente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante pentru impunere 
�i c� estimarea se efectueaz� în situa�iile prev�zute de lege, folosindu-se una 
dintre metodele stabilite de legiuitor pentru aceast� estimare. 
            În cazul ce face obiectul prezentei contesta�ii s-a re�inut c� organele de 
inspec�ie fiscal� au procedat la estimarea bazei de impunere în ceea ce prive�te 
taxa pe valoarea ad�ugat� pe considerentul c�, în perioada verificat�, petenta a 
ob�inut produc�ii la hectar sub media produc�iilor transmise de Direc�ia pentru 
Agricultur�, f�r� ca în raportul de inspec�ie fiscal� ce a stat la baza emiterii 
deciziei de impunere atacate, organele de inspec�ie fiscal� s� precizeze care a 
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fost metoda prev�zut� de lege folosit� pentru estimare, respectiv s� analizeze 
produc�iile declarate �i înregistrate în eviden�� de c�tre petent� în raport cu 
tehnologia aplicat� �i cu cheltuielile efectuate de petent� pentru ob�inerea 
acestora. 
             Cu atât mai mult trebuie men�ionat faptul c� în Nota de fundamentare 
nr. 6606/28.06.2013 organul de control afirm� c� a ales s� aplice “metoda sursei 
�i a cheltuirii fondurilor”, metod� ce const� în: 
“estimarea bazei de impunere a unui contribuabil, pentru determinarea 
obliga�iei fiscale, cunoscând cheltuielile efectuate. Pentru estimarea bazei de 
impunere atât din surse impozabile, cât �i din cele neimpozabile se au în vedere 
fluxurile de numerar. Pentru aceasta, fluxurilor de numerar li se asociaz� 
cheltuielile �i veniturile contribuabilului, determinându-se astfel în întregime 
numerarul utilizat pentru efectuarea cheltuielilor care va fi comparat cu 
numerarul încasat din orice surs�. Cre�terile �i descre�terile nete ale activelor 
�i pasivelor sunt avute în vedere împreun� cu cheltuielile nedeductibile �i 
încas�rile neimpozabile la ajustarea veniturilor �i cheltuielilor, ob�inându-se 
astfel balan�a încas�rilor �i cheltuielilor pentru reconstituirea venitului 
impozabil. Determinarea veniturilor sustrase de la calculul bazei de impunere 
const� în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate în perioada 
supus� controlului. Metoda se bazeaz� pe faptul c� orice cheltuial� care 
excedeaz� valorii declarate a veniturilor reprezint� venit impozabil nedeclarat. 
Veniturile suplimentare se ajusteaz� cu elemente de venit neimpozabil �i 
cheltuieli nedeductibile în vederea estimarii bazei impozabile �i stabilirii 
obliga�iei fiscale.” 
            Ori, niciunde în raportul de inspec�ie fiscal� sau în nota de fundamentare 
sau pe orice alt document nu se reg�sesc elementele mai sus men�ionate. 
            Estimarea produc�iei agricole, f�r� ca organul de inspec�ie fiscal� s� ia în 
considerare informa�iile si documentele existente la dosarul fiscal al 
contribuabilului care sunt relevante pentru impunere, conform pct. 65.2 din H.G. 
nr. 1050/2004, f�r� s� aduc� probe si f�r� s� fac� constat�ri în sensul c� petenta 
nu a înregistrat în totalitate produc�ia ob�inut� �i/sau c� a efectuat livr�ri de 
produse f�r� a întocmi documente legale de livrare sau f�r� a înregistra toate 
livr�rile în eviden�a contabil� sau fiscal�, este nejustificat�, fiind efectuat� prin 
nerespectare etapelor prev�zute de procedurile legale de estimare; 
             Nu se poate re�ine cu claritate motivele de fapt care au determinat 
organul de inspec�ie fiscal� s� procedeze la stabilirea unei produc�ii medii prin 
metoda estim�rii si de asemenea nu s-a putut re�ine cu claritate care sunt 
motivele pentru care s-a trecut la procedura prin estimare, în condi�iile în care 
organul de inspec�ie fiscal� nu a procedat la utilizarea documentelor existente la 
dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante pentru impunere, urmând ca 
numai în lipsa acestora procedeze la estimare, cu atât mai mult cu cât în 
Raportul de inspec�ie fiscal� nu s-a facut referire la existen�a sau inexisten�a 
unor informa�ii din declara�iile de la dosarul fiscal al contribuabilului. 
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            De asemenea, trebuie men�ionat faptul c� organele fiscale ar fi trebuit s� 
aib� în vedere elementele valorice, respectiv pre�ul de pia�� al tranzac�iilor, f�r� 
a se �ine cont de elementele cantitative, care se individualizeaz� pentru fiecare 
caz în parte, astfel c� aplicarea aceleia�i cantit��i medii la hectar pentru to�i 
contribuabilii ar putea conduce la rezultate nereale. 
            În condi�iile ar�tate, f�r� s� fie individualizate erorile, neconcordantele 
ori disfunctionalit��ile existente în eviden�a contabil� a contribuabilului, care s� 
permita concluzionarea c� declara�iile fiscale ale acestuia sunt incorect 
întocmite, justificându-se insuficient m�sura adopt�rii acestei estimari, s-a trecut 
la majorarea bazei impozabile privind TVA . 
            În consecin��, organele de solu�ionare re�in, atât faptul c� organele de 
inspec�ie fiscal� nu înscriu în actul atacat în mod clar motivele de fapt �i de 
drept incidente în spe��,  care s� conduc� la adoptarea m�surii de estimare, a 
metodei de estimare folosit�, cât �i faptul c� în aceea�i m�sur� agentul economic 
nu a justificat integral cu argumente ori documente nivelul produc�iei ob�inute. 
            Astfel, chiar �i în m�sura în care, în mod ipotetic, era necesar� adoptarea 
m�surii de estimare, sunt identificate neconcordan�e privind nivelul produc�iilor 
avute in vedere în cadrul estimarii, re�inându-se faptul c� în mod neclar �i 
neconcludent exist� neconcordan�e între constat�rile echipei de inspec�ie fiscal� 
�i eviden�a contabil�. 
            Din analiza prevederilor legale men�ionate mai sus �i din analiza 
raportului de inspec�ie fiscal�, se re�ine faptul ca societatea contestatoare nu se 
afl� în niciuna din situa�iile prev�zute pentru estimarea bazei de impunere. 
Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� ar fi trebuit s� analizeze cauzele 
obiective care au condus la ob�inerea respectivelor produc�ii agricole de c...e SC 
X SRL având în vedere faptul c� ob�inerea unor culturi agricole este un proces 
complex care este influen�at nu numai de gradul de mecanizare, ci depinde de 
însu�irile genetice ale soiurilor, nivelul de fertilizare, tratamentele contra bolilor, 
tratamentele contra d�un�torilor, condi�iile climaterice prielnice �i s� încadreze 
opera�iunea �inând cont de situa�ia de fapt a contestatoarei comparativ cu situa�ia 
societ��ilor comerciale care au realizat culturi agricole în condi�ii similare �i în 
raport de prevederile legale aplicabile. 
            Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� ar trebui s� efectueze o analiz� 
comparativ� �i func�ional� prin raportare la toate condi�iile, respectiv s� tin� 
cont de caracteristicile soiului, de natura solului, de riscuri, mijloace fixe 
utilizate, circumstan�e economice. 
            De asemenea, trebuie avute în vedere �i prevederile OG nr. 92 / 2003 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale Normelor 
metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 1050 / 2004, precizeaz�: 
„Art. 5 Aplicarea unitar� a legisla�iei  
    Organul fiscal este obligat s� aplice unitar prevederile legisla�iei fiscale pe 
teritoriul României, urm�rind stabilirea corect� a impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general consolidat.” 
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Art.6 Exercitarea dreptului de apreciere 
    Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele ...ibu�iilor �i 
competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia 
admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor 
edificatoare în cauz�. 
ART. 7 Rolul activ 
    (1) Organul fiscal în�tiin�eaz� contribuabilul asupra drepturilor �i 
obliga�iilor ce îi revin în desf��urarea procedurii potrivit legii fiscale. 
    (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� 
ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� 
organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele 
edificatoare ale fiec�rui caz. 
    (3) Organul fiscal are obliga�ia s� examineze în mod obiectiv starea de fapt, 
precum �i s� îndrume contribuabilii pentru depunerea declara�iilor �i a altor 
documente, pentru corectarea declara�iilor sau a documentelor, ori de câte ori 
este cazul. 
    (4) Organul fiscal decide asupra felului �i volumului examin�rilor, în func�ie 
de circumstan�ele fiec�rui caz în parte �i de limitele prev�zute de lege. 
Art.49 Mijloace de prob� 
    (1) Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi�iile 
legii, administreaz� mijloace de prob�, putând proceda la: 
    a) solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea contribuabililor �i a altor 
persoane; 
    b) solicitarea de expertize; 
    c) folosirea înscrisurilor; 
    d) efectuarea de cercet�ri la fa�a locului. 
    (2) Probele administrate vor fi coroborate �i apreciate �inându-se seama de 
for�a lor doveditoare recunoscut� de lege. 
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. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii. 
„Art.94 
 (1) Inspec�ia are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor 
fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea 
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sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen�elor 
obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente acestora.[…] 
(3) Pentru ducerea la îndeplinire a ...ibu�iilor prev�zute la alin. (2) organul de 
inspec�ie fiscal� va proceda la: 
a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; 
b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele din 
eviden�a contabil� a contribuabilului; 
c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la reprezentan�ii 
legali ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, dup� caz; 
d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în 
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la 
momentul începerii inspec�iei fiscale; 
f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a obliga�iilor 
fiscale accesorii aferente acestora; […] ” 
Art.105 Reguli privind inspec�ia fiscal� 
   (1) Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i 
raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere. 
Art.109 Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale  
    (1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se 
vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i legal. 
      Norme metodologice: 
102.1. La examinarea st�rii de fapt fiscale pentru stabilirea bazei de impunere, 
organul fiscal competent va avea în vedere toate documentele justificative �i 
eviden�ele financiar-contabile �i fiscale care constituie mijloace de prob� �i sunt 
relevante pentru stabilirea drepturilor �i obliga�iilor fiscale.” 
            Pct.46 alin.(1) �i alin.(2) Sec�iunea 7 din Ordinul 3055 / 2009 pentru 
aprobarea Reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, 
stipuleaz�: 
 „46. - (1) Principiul prevalen�ei economicului asupra juridicului. Prezentarea 
valorilor din cadrul elementelor din bilan� �i contul de profit �i pierdere se face 
�inând seama de fondul economic al tranzac�iei sau al opera�iunii raportate, �i 
nu numai de forma juridic� a acestora. 
    (2) Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate 
�i prezentarea fidel� a opera�iunilor economico-financiare, în conformitate cu 
realitatea economic�, punând în eviden�� drepturile �i obliga�iile, precum �i 
riscurile asociate acestor opera�iuni. 
    Evenimentele �i opera�iunile economico-financiare trebuie eviden�iate în 
contabilitate a�a cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. 
Documentele care stau la baza înregistr�rii în contabilitate a opera�iunilor 
economico-financiare trebuie s� reflecte întocmai modul cum acestea se produc, 
respectiv s� fie în concordan�� cu realitatea. De asemenea, contractele 
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încheiate între p�r�i trebuie s� prevad� modul de derulare a opera�iunilor �i s� 
respecte cadrul legal existent. 
    În condi�ii obi�nuite, forma juridic� a unui document trebuie s� fie în 
concordan�� cu realitatea economic�.” 
             În raport de cele prezentate mai sus, se re�ine c� m�sura constând în 
estimarea bazei de impunere în ceea ce prive�te produc�iile agricole ob�inute de 
c�tre petent� este insuficient argumentat�. 
             Fa�� de prevederile legale incidente în cauz� �i din analiza raportului de 
inspec�ie fiscal� �i a deciziei de impunere atacate, nu rezult� cu claritate situa�ia 
de drept ce a determinat estimarea de c�tre organele de inspec�ie fiscal� a 
produc�iei agricole, prezentarea neclar� a temeiurilor legale în baza c�ruia a fost 
stabilit debitul suplimentar reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, rezultând 
faptul c�  organele de solu�ionare a contesta�iei se reg�sesc în imposibilitatea de 
a se pronun�a cu privire la debitul respectiv. 
            În consecin��, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
            HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
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            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, pentru cap�tul de cerere privind neacordare a dreptului de 
deducere pentru TVA în sum� de ... lei,  urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, altele decât cele care au încheiat actul de control contestat, s� procedeze 
la reanalizarea situa�iei de fapt pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, 
�inând cont de prevederile legale aplicabile în spe��, precum �i de cele precizate 
prin prezenta decizie. 
 
             III.3 Referitor la cap�tul de cerere privind desfiin�area major�rilor, 
dobânzilor �i penalit��ilor aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara, prin Serviciul de 
solu�ionare a contesta�iilor, se poate pronun�a asupra cuantumului 
accesoriilor aferente TVA contestat�, având in vedere c� petenta contest� 
par�ial decizia de impunere întocmit� de organele de control, iar pentru 
capetele de cerere anterioare s-au pronun�at solu�ii de desfiin�are par�ial� a 
TVA. 
            În fapt, SC X SRL din ... contest� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
... lei, solicitând �i desfiin�area major�rilor, dobânzilor �i penalit��ilor aferente. 
            Prin Decizia de impunere nr. ...  / 28.06.2013 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, 
în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / ...2013, s-a stabilit taxa pe valoarea 
ad�ugat� suplimentar� de plat� în sum� de ... lei, s-a respins la rambursare taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i s-a stabilit taxa pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar� �i r�mas� de plat� în sum� de ... lei, precum �i dobânzi/major�ri de 
întârziere aferente în sum� de ... lei �i penalit��i de întârziere aferente în sum� de 
... lei. 
            Având în vedere c� la pct.III.1 (pct.III.1.1-III.1.6)  �i pct. III.2 (pct.III.2.1 
- III.2.4) din prezenta decizie s-a desfiin�at par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 pentru suma de ... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, �i întrucât 
organul de solu�ionare a contesta�iei nu poate defalca cuantumul accesoriilor 
aferente acestor debite, conform principiului de drept “accesorium sequitur 
principale” potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� soarta principalului, DGRFP 
Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor va face aplica�iunea 
prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
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(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
            HG nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
102.5. “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform 
art....5 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei 
perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie 
fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            În consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr.... / 
...2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / 
...2013, �i pentru suma de ... lei reprezentând: 
- ... lei dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
- ... lei penalit��i de întârziere aferente TVA, 
în vederea recalcul�rii acestora în func�ie de rezultatele reverific�rii �i de cele 
re�inute prin prezenta decizie. 
 
            Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, �i a OPANAF Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în baza referatului nr.                           se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 

            1. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr.... / ...2013 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de 
DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / ...2013, pentru 
suma de ... lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, urmând ca organele de 
inspec�ie fiscal�, altele decât cele care au încheiat actul de control contestat, s� 
procedeze la reanalizarea situa�iei de fapt pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip 



 
     ����

 
 

 74  

de impozit, �inând cont de prevederile legale aplicabile în spe��, precum �i de 
cele precizate prin prezenta decizie. 
 
            2. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr.... / ...2013 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de 
DGFP Timi� – AIF, în baza Raportul de inspec�ie fiscal� nr.... / ...2013 pentru 
suma de ... lei reprezentând: 
- ... lei dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
- ... lei penalit��i de întârziere aferente TVA, 
în vederea recalcul�rii acestora în func�ie de rezultatele reverific�rii �i de cele 
re�inute prin prezenta decizie. 
 
            3. Prezenta decizie se comunic� la: 
                   - SC X SRL din ...; 
                   - AJFP Timi� – Inspec�ia Fiscal� – Serviciul Inspec�ie Fiscal�  
                                             Persoane Juridice 1. 
 
 
              Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac 
�i poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
… 

 


