
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  
SC X SRL 

cu sediul în--, Str.--, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud.Covasna, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009. 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea 

de Inspec�ie Fiscal� Covasna, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de SC X SRL înregistrat� la 
organul fiscal teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 întocmit� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de 
organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care sa stabilit TVA de rambursat 
în sum� de ?? lei. 
 Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) 
�i alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul 
solutionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de SC X SRL se cere anularea Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr.--/2009 întocmit� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act 
administrativ fiscal încheiat de organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin 
care sa stabilit TVA de rambursat în sum� de ?? lei. 

În sus�inerea contesta�iei contestatoarea arat� c� în data de 24.07.2009 a 
depus Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� prin care a solicitat rambursarea 
soldului sumei negative TVA în sum� de ?? lei. Se mai arat� c� societatea de la data 
de înfiin�are �i pân� la efectuarea controlului a realizat investi�ii pentru activitatea 
principal� conform cod CAEN 0322 - Acvacultur� în ape dulci, �i c� investi�ia este în 
curs de execu�ie conform autoriza�iei de construire nr.--/2008 emis� de Consiliul 
Jude�ean Covasna. În urma controlului inspectorii din cadrul D.G.F.P. Covasna - 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna au stabilit TVA de rambursat în sum� de ?? 
lei �i TVA neadmis la rambursare în sum� de ?? lei, TVA care în sus�inerea 
contestatoarei a îndeplinit toate condi�iile pentru a fii admis la rambursare, în acest 
sens contestatoarea a depus acte doveditoare în sus�inerea celor afirmate. 
 

II. Organele de control din cadrul A.I.F. Covasna în urma controlului efectuat 
la SC X SRL, au constatat c� investi�ia aferent� casei din ansamblul de Cresc�torie 
de p�str�v, conform Procesului verbal de constatare nr.--/2009 �i a Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2009 nu îndepline�te toate condi�iile pentru a beneficia de 
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dreptul deducerii la TVA, �i în consecin�� au respins suma de ?? lei ca TVA neadmis 
la rambursare. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 

organelor fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare se re�in 
urm�toarele: 

În fapt: 
În data de 24.07.2009 contestatoarea depune Decontul de tax� pe valoarea 

ad�ugat� prin care a solicitat rambursarea soldului sumei negative TVA în sum� de 
?? lei. Societatea de la data de înfiin�are �i pân� la efectuarea controlului a realizat 
investi�ii pentru activitatea principal� conform cod CAEN 0322 - Acvacultur� în ape 
dulci, �i c� investi�ia este în curs de execu�ie conform autoriza�iei de construire nr.--
/2008 emis� de Consiliul Jude�ean Covasna. În urma controlului inspectorii din cadrul 
D.G.F.P. Covasna - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna au constatat c� 
investi�ia aferent� casei din ansamblul de Cresc�torie de p�str�v, conform Procesului 
verbal de constatare nr.--/2009 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, „în 
opinia organului de inspec�ie fiscal�” nu îndepline�te toate condi�iile pentru a 
beneficia de dreptul deducerii la TVA, �i în consecin�� au respins suma de ?? lei ca 
TVA neadmis la rambursare. 

În sus�inerea contesta�iei contestatoarea a depus la dosarul cauzei 
urm�toarele documente justificative bonuri de consum, deviz la construirea cl�dirii 
administrative, autoriza�ie de construire �i declara�ia pe propria r�spundere din care 
reiese c� materialele au fost folosite la construc�ia cl�dirii administrative din 
ansamblul de Cresc�torie de p�str�v, �i pentru a reduce costurile la investi�ie sa 
optat ca o parte a lucr�rilor la cl�direa administrativ� s� fie efectuat� cu for�� de 
munc� proprii, �i c� materialele de construc�ie cump�rate cu facturile care nu au fost 
admise la deducerea TVA-lui, au fost folosite pentru realizarea investi�iei.  

Contestatoarea a mai prezentat �i Contract de lucr�ri încheiat� cu SC V SRL, 
conform c�ruia contestatoarea pune la dispozi�ia executantului lucr�rilor de 
construc�ie o parte a materialelor de construc�ie �i se oblig� s� achite contravaloarea 
muncii prestate. 

În drept: 
Se re�ine c� conform art.145, alin.1 �i alin.2, lit.a din Legea nr.571 din 2003, 

privind Codul fiscal, cu modific�rile complet�rile ulterioare, coloborat cu pct.45, alin.2, 
lit.a �i lit.b din HG nr.44/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Codului Fiscal, cu modific�rile complet�rile ulterioare, coloborat cu art.64 �i art.65 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, republicat�, conform 
documentelor prezentate de contestatoare din care reiese c� cl�direa administrativ� 
din ansamblul de Cresc�torie de p�str�v este parte integrat� a investi�iei �i c� 
organele de control nu au dreptul de a reconsidera ca „o cas� tip vill�” �i în 
consecin�� trebuia s� admit� cererea de rambursare a TVA-lui conform Decontului 
de tax� pe valoarea ad�ugat� depus� de contestatoare. 
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Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, 
art. 210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, republicat�:  
 

D E C I D E : 
 
 Admite contesta�ia formulat� de SC X SRL cu sediul în--, Str.--, nr.--, bl.--, sc.-
-, ap.--, jud.Covasna, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 întocmit� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de 
organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, ca întemeiat�, �i pe cale de 
consecin�� anuleaz� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. --
/2009, �i în consecin�� admite cererea de rambursare TVA pentru suma de ?? lei 
formulat� prin Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� înregistrat� la AFP Baraolt sub 
nr.--/2009. 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


