
DECIZIA NR.13
Compartimentul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor

Publice Caras-Severin a fost sesizat de Activitatea de control fiscal, prin adresa nr.,
înregistratã la DGFP CS sub nr., asupra contestatiei formulate si depuse de SC SRL,
cu sediul în, privind suma de lei, reprezentând TVA solicitatã la rambursare.

Prin contestatia formulatã SC SRL se îndreaptã împotriva Deciziei de impunere
privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscalã nr., emisã de
Directia Controlului Fiscal Caras-Severin.

Contestatia înregistratã, sub nr., a fost depusã în termenul legal prevãzut de
art.177(1) din OG nr.92/2003, republicatã, privind Codul de procedurã fiscalã.

Constatând cã, în spetã, sunt îndeplinite dispozitiile art.175 si 179, alin.(1), lit.a)
din OG nr.92/2003, republicatã, privind Codul de procedurã fiscalã, Compartimentul de
solutionare a contestatiilor din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Caras-
Severin este legal învestit sã se pronunte asupra contestatiei formulate de SC

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, s-au constatat
urmãtoarele:

I. Obiectivul contestatiei formulate de SC SRL este respingerea la rambursare a
TVA în sumã de lei, stabilite prin Raportul de inspectie fiscalã si Decizia de impunere
privind  obligatiile fiscale suplimentare nr., precum si amenda contraventionalã în sumã
de lei stabilitã prin PV de constatare si sanctionare a contraventiilor nr..

Motivele invocate de societate se referã la “neluarea în considerare a tuturor
documentelor puse la dispozitie de societate, interpretarea eronatã a unor activitãti
desfãsurate de societãti cu care aceasta are încheiate contracte comerciale, inserarea
unor articole de legi care nu au legãturã cu obiectivul inspectiei fiscale respective”.

Petenta mentioneazã cã organul fiscal a lãsat loc de interpretãri privind
activitatea desfãsuratã de aceasta, desi prin actul constitutiv al societãtii, obiectivul
principal de activitate este “ Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii”
cod Caen 5153. Achizitia de material lemnos se efectueazã de la diferiti furnizori din
tarã,în baza unor facturi fiscale si avize de însotire a materialului lemnos.  Receptia
mãrfii,  la depozitul furnizorului se face cu participarea firmei SC, conform  contractului
de prestãri servicii nr., urmând ca materialul lemnos sã fie transferat  în custodie la SC
pentru procesare si transformare în furnir, conform contractului nr..

Societatea precizeazã cã toate actele de însotire a materialului lemnos (facturile
fiscale de achizitionare a bustenilor, avizele de însotire a materialului lemnos, notele
de receptie, facturile fiscale emise de firma ce proceseazã bustenii, cu mentionarea
cantitãtilor de busteni, esenta si cantitãtile de furnir rezultate dupã procesare), sunt
înregistrate în contabilitate. Pentru serviciile de asistare la receptia materialului
lemnos, la procesarea acestuia si transformarea lui în furnir, la încãrcarea furnirului în
mijloace de transport, în vederea expedierii spre vânzare, sunt achitate facturi
societãtii SC, conform contractului, care de asemenea sunt înregistrate în actele
contabile, aceste facturi fiind însotite de câte un decont al prestãrilor de servicii
efectuate.



Petenta  motiveazã neînregistrarea valoricã a stocului de produse finite (furnir),
la sfârsitul trim, prin existenta unei cantitãtii incomplete încãrcãrii unui camion, dar
cantitativ, mentoineazã aceasta, stocul este evidentiat în lista de inventariere de la.

Privind  HG nr.427/2004, actualizatã, art.21, alin.1, invocatã de organul fiscal,
petenta aratã cã aceastã hotãrâre se referã la societãtile ce detin depozite de material
lemnos, ceea ce nu este cazul SC SRL, bustenii fiind în custodie  si procesati la SC.
Pentru activitatea ce o desfãsoarã, SC SRL respectã prevederile acestei hotãrâri,
“întocmind  note de receptii pentru materialul lemnos achizitionat conform avizelor si
facturilor primite de la furnizori”. De asemenea, înregistrezã fiecare sortiment de
material lemnos în fise de magazie, “înregistreazã în registrul unic de evidentã, intrãrile
de material lemnos de la furnizori, procesarea acestuia, iesirea prin vânzare la extern
a furnirului”.

În legãturã cu neconcordanta dintre cantitatea de busteni procesati si cantitatea
de busteni asistati, petenta mentioneazã cã aceasta “se datoreazã în general
neuniformitãtii busteanului tratat si neprocesat pânã la obtinerea produsului finit -
furnir”. Diferentele din raportul de inspectie fiscalã sunt considerate eronate, precum si
afirmatia din raportul de inspectie fiscalã cã “toate aceste date conduc la înregistrãri de
cheltuieli si tva nereale”, întrucât societatea a înregistrat doar facturile emise si primite
conform jurnalelor de vânzãri si plãti.

II. Prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de
inspectia fiscalã nr. întocmitã de organele fiscale ale Directiei Controlului Fiscal Caras-
Severin a fost stabilitã ca obligatie de platã suma de lei, reprezentând TVA.

Motivele stabilirii diferentei de TVA se referã la nerespectarea obligatiilor legale
prevãzute la art.156, alin.1, lit.a),b) si c) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal,
de a tine evidenta contabilã astfel încât sã se poatã determina corect baza de
impozitare si TVA.

SC SRL nu îndeplineste conditiile prevãzute la art.21, alin.4, lit.m) din Legea
nr.571/2003, privind emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor (nu detine situatii
de lucrãri, procese verbale de receptie, rapoarte de lucru), nu conduce evidenta
stocurilor.

Conform HG nr.427/2004, actualizatã, organul fiscal mentioneazã cã societatea
nu respectã prevederile art.21(1), privind documentele ce trebuiesc întocmite si
conduse la societãtile ce desfãsoarã activitãti cu materile lemnoase.

Conform evidentelor contabile la 31.12.2005, organul fiscal mentioneazã cã
societatea nu a înregistrat în contabilitate produsele finite, iesite si nici stocul acestora,
nu prezintã stocuri de produse finite, desi, din documentele contabile, rezultã cã a fost
obtinutã o cantitate mai mare de furnir decât cea vândutã. De asemenea, existã
neconcordante între cantitatea de busteni procesati si cea de busteni asistati, ceea ce
conduce la înregistrãri de cheltuieli si TVA nereale.

III. Luând în considerare constatãrile organelor de control, motivele invocate de
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum si prevederile legale în
vigoare la data controluli, se retin urmãtoarele:

Cauza supusã solutionãrii este, dacã SC SRL datoreazã TVA în sumã de lei,
stabilitã de organul fiscal, în Decizia privind obligatiile fiscale suplimentare nr.,



în temeiul art.156, alin.1, lit.a), b) si c) din Legea nr.571/2003, în conditiile în care
a solicitat aceeasi sumã de TVA la rambursare.

În fapt, asa cum rezultã din referatul cu propunerile de solutionare a contestatiei,
activitatea petentei se concretizeazã în achizitii de material lemnos - busteni si livrare
la extern de furnir. Furnirul este obtinut prin procesarea bustenilor la SC în baza
contractului nr.. La receptia bustenilor si procesarea acestora si transformarea lor în
furnir asistã reprezentantul unei alte societãti SC, conform  contractului de prestãri
servicii nr..

Documentele justificative si contabile relevante pentru regimul de deducere TVA
puse la dispozitie de cãtre petentã în timpul controlului au fost:

- facturi fiscale de achizitie a materialului lemnos împreunã cu avizele de
însotire, emise de furnuizorul SC;

- facturi fiscale emise de cãtre SC, în care sunt înscrise urmãtoarele elemente:
busteni (esenta) cantitatea în mc, furnir (esenta) cantitate în mp, pret unitar, valoare,
TVA.

- facturi emise de cãtre SC însotite de specificatii privind bustenii receptionati
sau procesati, deconturi. Aceste deconturi cuprind  elemente ca:  data, specificatie
(receptie sau asistat procesare furnir), esenta, furnizorul, cantitatea în mc sau mp, pret
unitar, acestea nu sunt toate semnate si stampilate.

Societatea solicitã la rambursare suma de lei TVA de recuperat, provenind din
achizitii de servicii de la SC în sumã de lei si de la SC  în sumã de  lei, precum si alte
cumpãrãri pentru nevoile firmei în sumã de  lei.

În drept, în spetã, sunt incidente  prevederile art.156, alin.1 lit.a), b) si c) din
Legea nr.571/2003 invocate de organul fiscal, acestea se referã la evidenta
operatiunilor impozabile si depunerea decontului de TVA si nu la deducerea taxei pe
valoarea adãugatã.

În actul de control organul de inspectie fiscalã mentioneazã “societatea nu
înregistreazã în contabilitate produsele finite, iesite si nici stocul acestora”, dar nu
precizeazã valoarea acestora. De asemenea mentioneazã o diferentã între cantitatea
de busteni procesati si cantitatea de busteni asistati, fãrã a o mentiona valoric asa
încât sã poatã stabili corect baza impozabilã a TVA aferentã acestei diferente.

Asadar, organul de inspectie fiscalã considerã cã suma solicitatã la rambursare
de lei a fost înregistratã si dedusã fãrã a respecta prevederile legislatiei în vigoare,
mentionate mai sus, dar nu precizeazã care este baza impozabilã corectã a TVA,
conform art.92(1) din OG nr.92/2003, republicatã, privind Codul de procedurã fiscalã:

“Inspectia fiscalã are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitãtii si
conformitãtii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitãtii îndeplinirii obligatiilor de
cãtre contribuabili, respectãrii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea
diferentelor obligatiilor de platã, precum si a accesoriilor aferente acestora”.

De asemenea, nu precizeazã corect nici prevederile legale
referitoare la deducerea TVA, nemotivând în drept si în fapt, respingerea sumei totale
solicitatã la rambursare a TVA.

Deducerea taxei pe valoarea adãugatã este prevãzutã la art.145 din Legea
nr.571/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare.



(1) “ Dreptul de deducere ia nastere în momentul în care taxa pe valoarea
adãugatã deductibilã devine exigibilã”.

 
Organul de inspectie fiscalã mai încadreazã incorect, în actul de control, alin.3,

la prevederile legale referitoare la conditiile ce trebuie sã le îndeplineascã o societate
ce desfãsoarã activitãti de prestãri servicii, fapt sesizat si de petentã, corect este
art.21, alin.4, lit m) din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Având în vedere prevederile art.183, alin.(1) si art.186, alin.(3) din OG
nr.92/2003, republicatã privind Codul de procedurã fiscalã, care specificã:

183 (1) “În solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele de
fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal.”
si

185 (3) “Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat,
situatie în care urmeazã sã se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în
vederestrict considerentele deciziei de solutionare”.

Organul de solutionare se va pronunta pentru desfiintarea totalã a actului
administrativ contestat, privind TVA de rambursat, întrucât motivele de drept invocate
de organul de inspectie fiscalã nu au fost clare si nu s-au încadrat corect la domeniul
de TVA verificat.

Referitor la plângerea formulatã împotriva amenzii contraventionale în sumã de
lei stabilitã prin PV de constatare si sanctionare a contraventiilor nr., în conformitate cu
prevederile OG nr.2/2001 cu modificãrile si completãrile ulterioare, coroborate cu
prevederile OG nr.92/2003, privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, a fost
transmisã spre competentã solutionare la Judecãtoria Resita, cu adresa nr.

Pentru considerentele retinute în cuprinsul deciziei si în temeiul prevederilor
art.145 din Legea nr.571/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare, privind Codul
fiscal, art.183(1) si art.186(3) din OG nr.92/2003, republicatã, privind Codul de
procedurã fiscalã, se

D E C I D E

Desfiintarea “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite
de inspectia fiscalã nr. emisã de Directia Controlului Fiscal Caras-Severin, urmând sã
se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele
deciziei de solutionare.

Decizia de desfiintare va fi pusã în executare în termen de 30 de zile de la data
comunicãrii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioadã si acelasi obiect al
contestatiei pentru care s-a emis decizia.

Prezenta decizie poate fi atacatã la Tribunalul Caras-Severin - Sectia Contencios
Administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.


