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DECIZIA NR. 49
DIN .............2009

Privind: solutionarea contestatiei formulate de 
S.C. X S.R.L.

cu domiciliul in localitatea ..............., judetul Vrancea,
depusa si inregistrata la D.G.F.P. Vrancea sub nr. ............/2009.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Vrancea  a  fost  sesizata  de  S.C.  X 
S.R.L. cu domiciliul in localitatea ................, judeţul Vrancea prin contestaţia depusa 
si înregistrata la D.G.F.P. Vrancea sub nr. ............... in data de .............2009.

Petenta contesta măsura de stabilire a T.V.A. suplimentara de plata in suma 
totala de ............... lei.

Contestaţia a fost depusa in termenul legal prevăzut de art. 207 din O.G. nr. 
92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, astfel: decizia de impunere 
nr. .............. a fost emisa la data de ..............2009 si primita de petenta in data de 
..................2009  (conform  A.R.  nr.  .................),  iar  contestaţia  a  fost  depusa  la 
D.G.F.P. Vrancea sub nr. .................. in data de ...............2009. 

Contestaţia a fost semnata de dl. ................... in calitate de administrator.

De asemenea, au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 205 din O.G. nr. 
92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala.

Constatând ca sunt îndeplinite prevederile art. 206 privind "forma si conţinutul 
contestaţiei"  si  art.  209,  alin.  (1)  lit.  a)  privind  "organul  competent"  din  O.G.  nr. 
92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala, D.G.F.P. Vrancea, prin Biroul 
Soluţionare Contestaţii este legal investita sa analizeze contestaţia formulata de S.C. 
........................... S.R.L. cu domiciliul fiscal in localitatea ..............., judeţul Vrancea.

I. Prin contestaţia formulata, petenta invoca următoarele argumente:

„…contestam incadrarea faptei de catre organul de control la  art. 145, 
alin. (2), lit. a din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv:

„Orice  persoana  impozabila  are  dreptul  sa  deduca  taxa  aferenta 
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achizitiilor,  daca  acestea  sunt  destinate  utilizarii  in  folosul  urmatoarelor 
operatiuni:

a)  operatiuni  taxabile”  al  carui  continut  nu  are  legatura  cu  aspectul 
constatat la control in sensul ca:

- in luna ........... 2009, societatea a achizitionat de la S.C. ............... S.R.L. 
Focsani, conform facturii fiscale .........../..............2009 un autocamion, in scopul 
desfasurarii de operatiuni taxabile, avand in vedere natura activitatii societatii, 
asa  cum  reiese  si  din  Certificatul  Constatator  emis  de  Oficiul  Registrului 
Comertului, la activitati principale figureaza con CAEN 4941 „Transporturi rutiere 
de marfuri”;

-   societatea a dedus T.V.A. din factura de achizitie a autocamionului, 
intrucat acesta a fost achizitionat pentru a fi folosit in scopuri ce au legatura cu 
activitatea care va fi desfasurata de societate, deci pentru operatiuni taxabile, 
dovada stau si taxele platite ulterior achizitiei autocamionului catre Autoritatea 
Rutiera Romana, pentru eliberarea licentei de transport (..... ........../..........2009).

Mentionam ca la data achizitiei, in societate nu exista nici un alt mijloc de 
transport.

Avand  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  solicitam  reconsiderarea 
constatarii organului de control cu privire la acest aspect, avand ca baza legala 
art. 147, alin. (2) din Codul Fiscal.”

II.  Prin  decizia  de  impunere  nr. .............../.............2009  emisa  in  baza 
raportul  de  inspecţie  fiscala  nr.  ................/...../.........2009  reprezentanţii  D.G.F.P. 
Vrancea,   Activitatea  de  Inspecţie  Fiscala  au  stabilit  in  sarcina  petentei  obligaţia 
suplimentara in suma totala de ............. lei reprezentând: taxa pe valoarea adăugata 
respinsa la rambursare. 

Prin Raportul  de inspecţie fiscala nr.  ............../..../..........2009, care a stat la 
baza  Deciziei  de  impunere  nr.  ............../..............2009  contestata  de  petenta, 
organele de inspecţie fiscala ale D.G.F.P. Vrancea,  Activitatea de Inspecţie Fiscala, 
au constatat următoarele:

Referitor la taxa pe valoarea adăugata deductibila:

Din  verificarea  jurnalului  de  cumparare  a  rezultat  ca  au  fost  inregistrate 
cronologic toate documentele fiscale, emise de diversi furnizori, pentru achizitiile de 
bunuri si prestari servicii.

T.V.A.  deductibila  inregistrata  in  jurnalul  de  cumparari  corespunde  cu  cea 
inregistrata in evidenta contabila, cu rulajul debitor al contului 4426 din balanta de 
verificare si din decontul de T.V.A.

Taxa pe valoarea adaugata deductibila  aferenta  perioadei  verificate este in 
suma de ............. lei si are urmatoarea structura:

mijloace fixe………………………………………………………………... ........... lei

marfuri………………………………………………………………………... ......... lei 
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obiecte de inventar……………………………………………………………. ...... lei 

diverse………………………………………………………………………….. ...... lei 

Total ………………………………………………………………………............. lei.

Urmare a verificarii documentelor puse la dispozitia societatii s-a constatat ca 
in  trim.  II  2009  societatea  deduce  T.V.A.  in  suma  de  ............  lei  aferenta  unui 
autocamion  achizitionat  de  la  S.C.  ............  S.R.L.  Focsani.  Avand  in  vedere  ca 
societatea nu a mai  desfasurat  activitate din luna .............  2008 (pana la data de 
.............2008 societatea a desfasurat activitate de comert cu ridicata a materialelor de 
constructii)  deci  achizitia  mai  sus mentionata  nu este destinata  utilizarii  in  folosul 
realizarii de operatiuni taxabile, suma de ............... lei reprezinta T.V.A. suplimentara 
de plata la bugetul de stat intocmindu-se decizie de impunere.

Situatia T.V.A. deductibila pe perioada verificata se prezinta astfel:

.............. lei T.V.A. stabilita de societate;

.............. lei T.V.A. constatata la control;

.............. lei T.V.A. dedusa nejustificat.

Referitor la taxa pe valoarea adăugata colectata:

Societatea a realizat in perioada verificata venituri din livrari la intern, justificate 
la control cu facturi fiscale, contracte intocmite intre parti. Au fost verificate facturile 
emise  si  modul  de  respectare  a  prevederilor  Legii  571/2003  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare, si totodata modul de evidentiere a operatiunilor impozabile, 
reflectarea acestor operatiuni in jurnalul de vanzari, corespondenta intre suma totala 
din jurnalul de vanzari si rulajul creditor al contului T.V.A. colectata din balanta de 
verificare si suma inregistrata in decontul de T.V.A.

In  perioada  supusa  verificarii  societatea  a  inregistrat  venituri  din  livrari  de 
bunuri si prestari de servicii la intern in suma totala de ............. lei.

In perioada verificata societatea a colectat T.V.A. in suma totala de ........... lei, 
T.V.A. aferent livrarilor la intern.

Situatia privind T.V.A. colectata pe perioada verificata este urmatoarea:

- ............. lei T.V.A. colectata de societate;

- ............. lei T.V.A. colectata stabilita la control.

Prin adresa nr.: ............/................2009 se primeşte de la D.G.F.P. Vrancea, 
Activitatea de Inspectie Fiscala referatul cu propuneri  de soluţionare a contestaţiei 
formulate de S.C. X S.R.L. .............. in care se propune respingerea contestaţiei.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si având in vedere 
motivaţiile emise de petenta, au rezultat următoarele aspecte:

Cauza supusa soluţionării de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice 
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Vrancea,  prin  Biroul  Soluţionare  Contestaţii o constituie  faptul  daca petenta 
datorează suma totala de .............. lei reprezentând taxa pe valoarea adăugata 
stabilita  suplimentar  la  plata  de  către  reprezentanţii  D.G.F.P.  Vrancea, 
Activitatea de Inspecţie Fiscala prin decizia de impunere nr. ............/..........2009 
emisa in baza raportul de inspecţie fiscala nr. ............../...../..........2009.

S.C.  X  S.R.L.  are  domiciliul  fiscal  in  localitatea  .............,  jud.  Vrancea. 
Societatea are codul de identificare fiscala RO ...................

Activitatea principala desfasurata de societate este transport rutier de marfuri 
cod CAEN 4941, iar ca activitati secundare – activitati de intermediere in comertul cu 
ridicata.

In fapt, in ziua de ................2009 s-a efectuat o inspectie fiscala partiala la 
S.C. X S.R.L. ............... Verificarea a cuprins perioada ...........2005 – ..........2009 si s-
a realizat la solicitarea contribuabilului pentru rambursarea soldului sumei negative a 
T.V.A. solicitata prin decontul nr. ............/...........2009.

Urmare  a  inspectiei  fiscale  s-a  stabilit  in  sarcina  societatii  obligatia 
suplimentara in suma totala de ............... lei reprezentând taxa pe valoarea adaugata 
stabilita suplimentar de plata din care petenta contesta suma totala de ........... lei.

S.C.  X  S.R.L.  a  depus  contestatie  impotriva  Deciziei  de  impunere  nr. 
.............../...............2009 inregistrata la D.G.F.P. Vrancea sub nr. ........../.........2009.

In drept,  la  art.  145,  alin.  (2),  lit.  a si  art.  147^1,  alin.  (2) din  Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal se fac urmatoarele precizari:

“Art. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere

(2)  Orice  persoană  impozabilă  are  dreptul  să  deducă  taxa  aferentă 
achiziţiilor,  dacă  acestea  sunt  destinate  utilizării  în  folosul  următoarelor 
operaţiuni:

a) operaţiuni taxabile;

b) operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării 
se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste 
operaţiuni ar fi fost realizate în România;

c) operaţiuni scutite de taxă, conform art. 143, 144 şi 144^1;

d) operaţiuni scutite de taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 - 5 şi lit. b), 
în cazul în care cumpărătorul ori clientul este stabilit în afara Comunităţii sau în cazul 
în care aceste operaţiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate într-
un  stat  din  afara  Comunităţii,  precum  şi  în  cazul  operaţiunilor  efectuate  de 
intermediari care acţionează în numele şi în contul altei persoane, atunci când aceştia 
intervin în derularea unor astfel de operaţiuni;

e) operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) şi la art. 129 alin. (7), dacă taxa s-
ar fi aplicat transferului respectiv.”

“Art. 147^1 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă
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(1) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, 
are dreptul să scadă din valoarea totală a taxei colectate, pentru o perioadă fiscală, 
valoarea totală a taxei pentru care, în aceeaşi perioadă, a luat naştere şi poate fi ex-
ercitat dreptul de deducere, conform art. 145 - 147.

(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile şi formalităţile de ex-
ercitare a dreptului de deducere în perioada fiscală de declarare sau în cazul în 
care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevăzute la   art. 146  , per  -  
soana impozabilă îşi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei 
fiscale în care sunt îndeplinite aceste condiţii şi formalităţi sau printr-un decont 
ulterior, dar nu pentru mai mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ian-
uarie a anului care urmează celui în care a luat naştere dreptul de deducere.

(3) Prin norme se vor preciza condiţiile necesare aplicării prevederilor alin. (2), 
pentru situaţia în care dreptul de deducere este exercitat după mai mult de 3 ani con-
secutivi după anul în care acest drept ia naştere.

(4) Dreptul de deducere se exercită chiar dacă nu există o taxă colectată sau 
taxa de dedus este mai mare decât cea colectată pentru perioada fiscală prevăzută la 
alin. (1) şi (2).”

In  speţa,  prin  decizia  de  impunere  nr.  ............../..........2009  s-a  stabilit  in 
sarcina petentei obligatia fiscala suplimentara in suma de ............ lei, din care petenta 
contesta suma de .............. lei reprezentand T.V.A. respinsa la rambursare.

Debitul contestat a fost stabilit urmare a inspectiei fiscale partiale efectuate la 
societate pentru perioada ............2005 – ...........2009. Socoetatea achizitioneaza un 
autocamion in data de .............2009 de la S.C. .............. S.R.L. conform facturii nr. 
........,  devenind  astfel  proprietara  bunului  la  momentul  achizitiei.  Conform actelor 
prezentate in timpul inspectiei fiscale partiale societatea nu a mai desfasurat activitate 
din luna .................... 2008, iar pana la acea data societatea a desfasurat activitate de 
comert cu ridicata a materialelor de constructii.

Din  referatul  cu  propuneri  nr.  ............../...........2009  se  retin  urmatoarele 
aspecte: „avand in vedere ca acest bun nu a fost niciodata utilizat in vederea realizarii 
de  operatiuni  taxabile  si  ca  pe  parcursul  desfasurarii  inspectiei  fiscale  partiale, 
societatea nu a putut sustine intentia declarata de a desfasura activitatea economica 
cu acest autocamion, dand astfel nastere la operatiuni economice taxabile, echipa de 
inspectie fiscala nu a acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata 
aferenta achizitiei, la momentul cumpararii acestui bun.

Referitor la taxele platite ulterior achizitiei autocamionului la Autoritatea Rutiera 
Romana  pentru  eliberarea  licentei  de  transport  (conform  facturii 
.............../..............2009) mentionam ca aceasta nu reprezinta o dovada a inceperii de 
operatiuni taxabile intrucat nu exista suficiente dovezi din care sa reiasa indubitabil 
intentia  acesteia  la  momentul  achizitiei  autocamionului  de  a-l  utiliza  in  scopul 
desfasurarii de operatiuni taxabile ce dau drept de deducere a taxei (pentru utilizarea 
lui societatea ar trebui sa aiba angajat cel putin un salariat care sa fie detinator al 
unui  permis  de  conducere,  permis  ce  trebuie  sa  aiba  categoria  conform  cu 
capacitatea si tonajul autocamionului sau sa aiba incheiat un contract de prestari de 
servicii cu o alta societate care i-ar putea pune la dispozitie un astfel de personal. De 
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asemenea conducatorul de autovehicul ar fi trebuit sa poata demonstra ca este apt 
de a conduce un asemenea autovehicul prin cursurile pe care le-a efectuat).

Intrucat  persoana impozabila nu a putut sustine intentia de a desfasura 
activitate  care  face subiectul  T.V.A.,  momentul  dreptului  de deducere a fost 
amanat pana la data cand aceasta va putea demonstra acest lucru.” 

Petenta solicita reconsiderarea constatarilor echipei de control, invocand art. 
147, alin. (2) din legea 571/2003 privind Codul fiscal,  articol ce prevede modul de 
determinare a dreptului  de deducere a taxei pentru persoana impozabila cu regim 
mixt  si  persoana  partial  impozabila.  In  fapt,  textul  de  lege  preluat  de  petenta, 
respectiv „in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile si formalitatile de exercitare a 
dreptului  de deducere in  perioada fiscala  de declarare…, persoana impozabila  isi 
poate  exercita  dreptul  de  deducere  prin  decontul  perioadei  fiscale  in  care  sunt 
indeplinite aceste conditii si formalitati sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai 
mult de 5 ani consecutivi, incepand cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza celui 
in care a luat nastere dreptul de deducere” este prevazut la art. 147^1, alin. (2) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

In  legatura  cu  acest  aspect,  in  referatul  cu  propuneri  se  mentioneaza  ca 
”societatea isi poate exercita dreptul de deducere printr-un decont ulterior de 
taxa pe valoare adaugata atunci  cand sunt indeplinite conditiile si formalitatile, 
dar nu pe o perioada mai mare de 5 ani consecutivi de cand a luat nastere dreptul de 
deducere.”

Pentru considerentele prezentate mai sus si in temeiul art. 216 din Ordonanţa 
Guvernului nr.: 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se

DECIDE:

Respingerea contestaţiei  formulata  de  S.C  X  S.R.L.  ............,  ca  fiind 
neintemeiata  pentru  suma  totala  de  ..............  lei  reprezentând taxa  pe  valoarea 
adaugata stabilita suplimentar de către reprezentanţii D.G.F.P. Vrancea, Activitatea 
de Inspecţie Fiscala prin decizia de impunere nr. ............/............2009 emisa in baza 
raportului de inspecţie fiscala nr. ........../...../.........2009.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen de 
6 luni de la comunicare, conform art. 218 (2) din Codul de procedura fiscala aprobat 
prin  O.G.  nr.  92/2003  R,  coroborat  cu  art.  11  (1)  din  Legea  contenciosului 
administrativ nr. 554/2004.
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