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DECIZIA NR. 96 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 

 
 

            Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. .../2010, 
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în … str. ..., nr. 
…,  jude�ul ..., împotriva Deciziei de impunere nr. .../2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. … / 2010 �i care vizeaz� 
suma total� de ... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� 
respins� la rambursare. 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia de 
impunere nr. .../2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la 
inspec�ia fiscal� a fost comunicat� sub semn�tura petentei cu adresa 
nr. … / 2010, primit� de petent� în data de …2010, potrivit semn�turii 
�i �tampilei de primire de pe adresa  anexat� în copie la dosarul 
contesta�iei. 
           Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..., fiind înregistrat� sub nr. … / 2010. 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
 
 
         I. Prin contesta�ia formulat�, agentul economic, arat� 
urm�toarele:  
 
           Prin raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr…. / 2009, societatea 
a beneficiat de rambursarea TVA în sum� de ... lei în condi�iile în care 
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cea mai mare parte a acesteia reprezenta TVA dedus din facturile 
emise de SC Y SRL .  
           De asemenea, de la infiin�are �i pân� la încheierea raportului de 
inspec�ie fiscal� par�ial� pe care îl contest�, societatea a mai fost 
supus� de trei ori unor inspec�ii fiscale par�iale, iar în urma acestora, 
aplicarea legii de c�tre organele fiscale a fost diferit� fa�� de cea a 
prezentei echipe de control.  
           De altfel, contractul de prest�ri servicii de administrare proiect 
încheiat la data de …2008 între SC X SRL (în calitate de beneficiar) �i 
SC Y SRL (în calitate de prestator), modificat ulterior prin Actul 
adi�ional nr…. din …2008, �i-a produs efectele începând cu luna … 
2008, perioada deja verificat� �i fa�� de care organele fiscale au avut o 
alt� abordare decât cea a celor care au încheiat raportul de inspec�ie 
fiscal� contestat.  
           În aceste condi�ii, petenta consider� c� au fost încalcate 
dispozi�iile art.5 din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
           Petenta arat� c�, a�a cum s-a re�inut �i în raportul de inspec�ie 
fiscal� contestat, societatea de�ine un plan de afaceri privind proiectul 
de construc�ie a unei ferme �i achizi�ionarea utilajelor aferente, proiect 
în valoarea total� de ... euro.  
           Totodat�, SC X SRL a încheiat contracte de vânzare cump�rare 
urmare a achizi�ion�rii unor terenuri pe raza comunei ..., terenuri care 
sunt în suprafa�� de … mp., care sunt înscrise în Cartea funciar� pe 
numele societ��ii.  
           În Decizia de impunere nr. .../2010, la pct.2.2.2 motivul de fapt, 
s-a re�inut c� societatea prestatoare de servicii nu are angaja�i califica�i 
care s� poat� îndeplini condi�iile din contractul de prest�ri servicii “deci 
rezult� c� prest�rile efectuate de c�tre SC Y SRL, în situa�ia în care au 
fost efectiv prestate, au fost efectuate de c�tre administratorul societ��ii 
SC X SRL, dl. J.B..”  
           Petenta men�ioneaz� c� afirma�ia de mai sus nu este dovedit� 
în nici un fel, fiind de fapt o prezum�ie relativ� a organelor de control, 
facut� în scopul de a-�i justifica modul defectuos de îndeplinire a 
atribu�iilor de serviciu, dispozi�iile legale nu prev�d obligativitatea ca 
pentru a putea deduce cheltuielile cu serviciile prestate, prestatorul 
trebuie s� aib� personal angajat.  
          Totodat� petenta sus�ine c�, pentru serviciile prestate societ��ii 
de�ine rapoarte de lucru, pe care de altfel le-a prezentat organelor de 
inspec�ie fiscal�.  
           Taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� serviciilor / lucr�rilor 
prestate de c�tre SC Y SRL este deductibil� din punct de vedere fiscal 
întrucât :  
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- acestea au fost efectiv prestate;  
- au fost efectuate în baza unui contract încheiat între p�r�i;  
- exist� rapoarte de lucru;  
- de�ine documente legale respectiv facturi fiscale care cuprind toate 
elementele obligatorii prev�zute de lege, acestea fiind emise de o 
persoan� juridic� înregistrat� în scopuri de TVA;  
- societatea dovede�te necesitatea efectu�rii cheltuielilor prin specificul 
activit��ii desf��urate,  
fiind îndeplinite astfel atât condi�iile prev�zute la art.21 alin.(4) lit.m) din 
Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal , cu modificarile �i 
completarile ulterioare, cele prev�zute la pct. 48 din HG nr. 44 / 2004 
privind Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal, cât �i cele 
prev�zute la art.145 din Codul fiscal.  
           De altfel, printr-un alt raport de inspec�ie fiscal� par�ial� încheiat 
la societate, înregistrat la DGFP ... sub nr…. / 2009, s-a admis 
deducerea TVA �i rambursarea TVA din care … lei a reprezentat TVA 
înscris în facturi fiscale pentru acela�i fel de servicii prestate de SC Y 
SRL.  
          Petenta invoc� la solu�ionarea contestatie Cazul Cur�ii Europene 
de Justi�ie C-110/94 (IZNO) conform c�ruia:  
chiar �i prima cheltuial� de investi�ie în scopul unei activit��i poate fi 
considerat� activitate economic� în sensul art.4 din Directiva a VI -a, în 
prezent art.9 din Directiva 112/2006/CA.  
          Mai mult decât atât, urmare a activit��ii desf��urate societatea a 
reflectat în eviden�ele contabile TVA colectat� în sum� de … lei, 
aceasta demonstrând înc� o data c� deducerea de TVA s-a facut în 
scopul opera�iunilor taxabile ale societ��ii.  
           Înscrisul constatator al Raportului de inspec�ie fiscal� �i 
con�inutul Deciziei de impunere contestate nu probeaz� realizarea 
obiectului inspec�iei fiscale la SC X SRL, a�a cum este stipulat la art.94 
alin.1 din Codul de Procedur� Fiscal�, în sensul c� organele de control 
nu verific� �i nu stabilesc bazele de impunere a TVA în coresponden�� 
cu leg�tura de cauzalitate dintre venituri �i cheltuieli �i a prevederilor 
legisla�iei fiscale.  
            �inând cont de argumentele �i motiva�iile juridice prezentate 
petenta solicit� admiterea contesta�iei a�a cum a fost formulat�.  
 
         II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii 
de Inspec�ie Fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
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           Inspec�ia fiscal� s-a efectuat în vederea solu�ion�rii decontului 
de TVA cu suma negativ� prin care SC X SRL a solicitat la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii …/ 2009.  
           Din verificarea efectuat� s-a constatat c� SC X SRL a 
înregistrat  în  contabilitate taxa pe valoarea ad�ugat� deductibila în 
sum� de … lei aferenta facturilor emise de c�tre SC Y SRL ... 
reprezentând contravaloare "cheltuieli conform contract servis".  
          Situa�ia facturilor emise de c�tre SC Y SRL ... catre SC X SRL 
este urm�toarea:  
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de ...lei �i TVA ...lei 
-factura .../ 2009 în valoare de ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA    ... lei 
 Total                                       ... lei          ... lei 
 
           La facturile emise s-au anexat procese verbale cu lucr�rile 
efectuate f�r� a fi men�ionate tarifele/or� pentru serviciile respective �i 
documentele justificative sau orice alte materiale corespunz�toare;  
            Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat c� obiectul 
contractului de prest�ri serviciu de administrare proiect din data de 
…2008 încheiat între SC Y SRL în calitate de prestator �i SC X SRL în 
calitate de beneficiar, îl constituie prestarea serviciilor de administrare 
proiect pentru construirea unei ferme de vaci în comuna ....  
           Conform contractului de prest�ri servicii administrare proiect 
încheiat între cele doua societ��i, SC Y SRL ... în calitate de prestator 
are urmatoarele obligatii :  
- definirea elementelor necesare �i a planului de ansamblu 
coordonarea cu biroul de inginerie agricol�;  
- c�utarea de terenuri �i elaborarea contractelor de închiriere �i 
cump�rare; 
- c�utarea furnizorilor �i a cererilor de ofert� adjudecarea lucr�rilor �i 
urm�rirea livrarilor;  
- administrarea prestatorilor de servicii 
- contactul cu autorit��ile stabilirea bugetelor �i a planurilor financiare 
administrarea lucr�rilor �i urm�rirea pl��ilor selec�ia �i angajarea 
personalului.  
           Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat c� la data inspec�iei 
fiscale, conform notei explicative solicitate administratorului, proiectul 
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pentru construirea unei ferme de vaci la ... a fost depus în luna … 2009 
�i se afl� în faza de analiz� la ADR Vest Timisoara, iar în lunile … �i 
…2009 s-au prezentat detalii suplimentare, proiectul aflându-se în faza 
de analiza la Bucure�ti.  
           SC X SRL nu a putut justifica în timpul controlului necesitatea 
prest�rilor facturate de SC Y SRL conform prevederilor pct. 48 din HG 
nr. 44 / 2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal, societatea 
prestatoare de servicii neavând  angaja�i califica�i care s� poat� 
îndeplini condi�iile din contractul de prestari servicii administrare 
proiect, deci rezult� c� prest�rile de servicii efectuate de c�tre SC Y 
SRL, în situa�ia în care au fost efectiv prestate, au fost efectuate de 
c�tre administratorul societ��ii X SRL, dI. J. B., iar facturile emise de 
c�tre aceasta în sarcina SC X SRL nu mai îndeplinesc condi�iile 
prev�zute la pct. 48 din HG nr. 44/2004 privind Normele de aplicare a 
Codului fiscal.  
           Drept urmare a celor aratate mai sus organele de inspec�ie 
fiscal� au considerat suma de …lei ca �i cheltuieli nedeductibile fiscal 
potrivit art.21 alin.1 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, �i 
stabilit un TVA suplimentar în suma de 16.180 lei, în conformitate cu 
prevederile art.145 alin.2 lit.a). 
           Din cele prezentate anterior rezult� c� TVA în suma de … lei 
aferente cheltuielilor cu prest�rile de servicii, facturate de SC Y SRL, 
este f�r� drept de deducere, mai mult este datorat� bugetului statului 
de c�tre SC X SRL.  
           De asemenea urmare a controlului s-a constatat c� societatea a 
dedus eronat în jurnalul de cump�r�ri aferent trimestrului ... 2009, la 
pozi�ia nr.9, tva în sum� de ... lei, aferent facturii nr. ... / 2009 emis� de 
SC Z SRL, c�tre persoana fizic� J. B., în valoare de ... lei cu tva 
aferent în suma de ... lei, înc�lcându-se prevederile art.146 alin.(1) 
lit.a) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, astfel c� pentru 
TVA în sum� de ... lei nu se acorda drept de deducere.  
            În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, din TVA solicitat 
spre rambursare de ... lei, au respins la rambursare taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ... lei  (... lei + ... lei) �i au acordat drept de 
rambursare pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei. 
   
           III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele invocate de acesta, constat�rile organelor 
de inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate de 
contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, se re�in 
urm�toarele: 
 



 
     ����

 
 

  

6/14 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

            SC X SRL, are sediul în ..., str. ..., nr. 4 A,  jude�ul ..., 
înregistrat� la ORC sub nr. J … / … / … CUI …, reprezentata legal dl. 
J.B., în calitate de administrator. 

           Perioada verificat� : ...2009 – ...2009 

            Inspec�ia fiscal� s-a efectuat în vederea solu�ion�rii decontului 
de TVA cu suma negativ� prin care SC X SRL a solicitat la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii decembrie din anul 2009 în 
sum� de … lei potrivit decontului de TVA înregistrat la Administra�ia 
Finan�elor Publice ... sub nr. … / 2010 �i la DGFP sub nr. … / 2010. 

III.1. Cauza supus� solu�ion�rii este dac�, în mod legal, 
organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat societ��ii dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei aferenta 
facturilor emise de c�tre SC Y SRL ... reprezentând 
contravaloare "cheltuieli conform contract servis".  
 
           Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� SC X SRL nu a 
putut justifica în timpul controlului necesitatea prest�rilor facturate de 
SC Y SRL conform prevederilor pct. 48 din HG nr. 44 / 2004 privind 
Normele de aplicare a Codului fiscal, considerând suma de ...lei ca �i 
cheltuieli nedeductibile fiscal, potrivit art.21 alin.1 din Legea nr. 571 / 
2003 privind Codul Fiscal �i stabilit un TVA suplimentar în suma de … 
lei, în conformitate cu prevederile art.145 alin.2 lit.a). 

            În fapt, între SC X SRL (în calitate de beneficiar) �i SC Y SRL 
(în calitate de prestator) a fost încheiat contractul de prest�ri servicii de 
administrare proiect începând cu data de …2008 având ca obiect: 

- definirea elementelor necesare �i a planului de ansamblu 
coordonarea cu biroul de inginerie agricol�;  
- c�utarea de terenuri �i elaborarea contractelor de închiriere �i 
cump�rare; 
- c�utarea furnizorilor �i a cererilor de ofert� adjudecarea lucr�rilor �i 
urm�rirea livrarilor;  
- administrarea prestatorilor de servicii; 
- contactul cu autorit��ile;  
- stabilirea bugetelor �i a planurilor financiare; 
- administrarea lucr�rilor �i urm�rirea pl��ilor; 
- selec�ia �i angajarea personalului.  

 Având în vedere prevederile contractului, în perioada …2009 
– …2009, societatea a dedus, taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
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de … lei, aferent� unor facturii emise de c�tre SC Y SRL ... 
reprezentând contravaloarea unor „presta�ie service ... conform 
contract ...2008 �i PV în anex�” 
 
          Situa�ia facturilor emise de c�tre SC Y SRL ... c�tre SC X SRL 
este urm�toarea:  
-factura ... / 2009 în valoare de ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de ...lei �i TVA ...lei 
-factura .../ 2009 în valoare de ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA    ... lei 
 Total                                       … lei          … lei 
          La facturilor de mai sus, au fost ata�ate urm�toarele procese 
verbale : 

- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/.2009; 
- 2 procese verbale lucr�ri efectuate între …/…2009 încheiate în 

…2009 �i …2009; 
 
           SC X SRL de�ine un plan de afaceri privind proiectul de 
constructie a unei ferme de vaci de carne la ... �i achizi�ionarea 
utilajelor corespunz�toare.  
           Obiectivele proiectului sunt:  
- transformarea �i renovarea fermei de la ...;  
- dezvoltarea �i cre�terea de vaci de carne de ras�;  
- îngr��area animalelor �i comercializarea lor;  
- comercializarea junincilor gestante;  
- dezvoltarea unei re�ele comerciale ce vinde carne de calitate.  
            Valoarea total� a proiectului este de ... Euro �i se compune din: 
… Euro - reprezint� bugetul necesar construc�iei fermei de vaci. …... 
Euro - reprezint� investi�ii în ma�ini �i echipamente.  
           Fondurile b�ne�ti necesare derul�rii planului de afaceri provin 
din:  
Fonduri FEADR - … Euro nerambursabile;  
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Credit Bancar     - … Euro rambursabil în 10 ani.  
  Societatea are încheiate contracte de vânzarea - cump�rare 
privind achizi�ionarea terenurilor din categoria fâne�e, de la persone 
fizice de pe raza comunei ....  
          SC X SRL conform Extraselor de Carte Funciar� nr…., …, … 
emise de Oficiul de Cadastru �i Publicitate Imobiliar� ... de�ine teren 
extravilan în suprafa�� total� de … metri p�tra�i, în comuna ....  
          Societatea în perioada anterioara a achitat la Oficiul de Cadastru 
�i Publicitate Imobiliar� ... factura nr. … reprezentând plata taxei de 
redepunere a lucr�rilor de comasare a parcelelor de teren în vederea 
ob�inerii certificatului de urbanism, în vederea demar�rii lucr�rile de 
construc�ie a fermei de vaci la ....  
 
          LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, la art.21 prevede:  
   ART. 21*) 
    Cheltuieli 
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin 
acte normative în vigoare. 
 (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
…m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, 
asisten�� sau alte prest�ri de servicii, pentru care contribuabilii nu 
pot justifica necesitatea prest�rii acestora în scopul desf��ur�rii 
activit��ii proprii �i pentru care nu sunt încheiate contracte; 
 
          La pct. 48 din Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 
privind Codul fiscal, se precizeaz�: 
“    48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, 
consultan��, asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� se 
îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    - serviciile trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în 
baza unui contract încheiat între p�r�i sau în baza oric�rei forme 
contractuale prev�zute de lege; justificarea prest�rii efective a 
serviciilor se efectueaz� prin: situa�ii de lucr�ri, procese-verbale 
de recep�ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau 
orice alte materiale corespunz�toare; 
    - contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea efectu�rii 
cheltuielilor prin specificul activit��ilor desf��urate.” 
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           Din documentele existente la dosarul cauzei �i fa�� de cele 
ar�tate mai sus, apreciem c� prest�rile facturate de SC Y SRL sunt 
cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal întrucât :  
- acestea au fost efectiv prestate;  
- au fost efectuate în baza unui contract încheiat între p�r�i;  
- exist� procese verbale pentru lucr�rile efectuate conform contractului;  
- exist� documente legale, respectiv facturi fiscale, care cuprind toate 
elementele obligatorii prev�zute de lege, acestea fiind emise de o 
persoan� juridic� înregistrat� în scopuri de TVA;  
- societatea dovede�te necesitatea efectu�rii cheltuielilor prin specificul 
activit��ii desf��urate, fiind îndeplinite astfel atât condi�iile prev�zute la 
art.21 alin.(4) lit.m) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile �i completarile ulterioare, �i cele prev�zute la pct. 48 din 
HG nr. 44 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare ale Codului 
fiscal. 

           Din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, în drept, 
se aplic� prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare : 
         „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: 
 
         „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); […]”           

Aceasta se coroboreaz� cu prevederile pct. 46 alin. (1) din 
Hot�rârea Guvernului 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.[...]”  
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  De asemenea, potrivit prevederilor pct.45 alin.(1) din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal: 
 
         “În sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice persoan� 
impozabil� are dreptul s� deduc� taxa din momentul în care 
aceast� persoan� inten�ioneaz� s� desf��oare o activitate 
economic�, cu condi�ia s� nu se dep��easc� perioada prev�zut� 
la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal. Inten�ia persoanei trebuie 
evaluat� în baza elementelor obiective, cum ar fi faptul c� aceasta 
începe s� angajeze costuri �i/sau s� fac� investi�ii 
preg�titoare necesare ini�ierii acestei activit��i 
economice.” 

           La art. 147^1 alin.(2) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, se prevede: 
 
         “În situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i 
formalit��ile de exercitare a dreptului de deducere în perioada 
fiscal� de declarare sau în cazul în care nu s-au primit 
documentele de justificare a taxei prev�zute la art. 146, persoana 
impozabil� î�i poate exercita dreptul de deducere prin decontul 
perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condi�ii �i 
formalit��i sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 
5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care 
urmeaz� celui în care a luat na�tere dreptul de deducere.” 

Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se 
re�ine c�, taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor care au fost 
livrate sau urmeaz� s� fie livrate �i serviciilor care au fost prestate 
sau urmeaz� s� fie prestate este deductibil�, doar în situa�ia în care 
bunurile �i/sau serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, justificarea dreptului de deducere 
a taxei pe valoarea ad�ugat� efectuându-se cu factur� fiscal�, care 
trebuie s� cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5), �i s� fie 
emis� pe numele persoanei, de c�tre o persoan� impozabil� 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 

Totodat�, se re�ine c�, orice persoan� impozabil� are dreptul 
s� deduc� taxa din momentul în care aceast� persoan� 
inten�ioneaz� s� desf��oare o acivitate economic�, cu condi�ia s� nu 
se dep��easc� perioada prev�zut� la art. 147^1 alin. (2) din Codul 
fiscal, astfel c�, în situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i 
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formalit��ile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscal� 
de declarare, persoana impozabil� î�i poate exercita dreptul de 
deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite 
aceste condi�ii �i formalit��i sau printr-un decont ulterior. 

           Având în vedere prevederile pct. 45 alin. (1) din din Hot�rârea 
Guvernului nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, orice 
persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa din momentul 
în care aceast� persoan� inten�ioneaz� s� desf��oare o 
activitate economic�, cu condi�ia s� nu dep��easc� perioada 
prev�zut� la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal. 

         Inten�ia persoanei trebuie evaluat� în baza elementelor 
obiective, cum ar fi faptul c� aceasta începe s� angajeze costuri 
�i/sau s� fac� investi�ii preg�titoare, necesare ini�ierii sau 
dezvolt�rii acestei activit��i economice. 

           Pentru solu�ionarea cauzei, se consider� relevant Cazul Cur�ii 
Europene de Justi�ie C- 110/94 (INZO), conform c�ruia chiar �i 
prima cheltuial� de investi�ie în scopul unei activit��i poate fi 
considerat� activitate economic� în sensul art. 4 din Directiva a 
VI-a, în prezent art. 9 din Directiva 112/2006/CE, �i, în acest context, 
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�.  

           Totodat�, Curtea a statuat c�, este obliga�ia persoanei care 
solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� s� demonstreze 
c� sunt îndeplinite toate condi�ile legale pentru acordarea 
deducerii �i art. 4 din Directiva a VI-a nu împiedic� autorit��ile 
fiscale s� solicite dovezi obiective care s� sus�in� inten�ia 
declarat� de a desf��ura activitate economic� care d� na�tere la 
activit��i taxabile.  

           Prin urmare, din jurispruden�a Cur�ii Europene de Justi�ie 
reiese c� exist� situa�ii în care se acord� drept de deducere a taxei 
pe valoarea ad�ugat�, societ��ilor, pentru achizi�iile de bunuri �i/sau 
servicii efectuate anterior începerii activit��ii taxabile, pe baza 
inten�iei acestora de a desf��ura activit��i economice care dau 
na�tere la activit��i taxabile. 
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   Fa�� de cele ar�tate mai sus, se concluzioneaz� faptul c�, 
societatea contestatoare are dreptul la deducerea taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� total� de ... lei, aferent� facturiilor emise de c�tre 
SC Y SRL ... reprezentând contravaloarea unor prest�ri efectuate în 
baza contractului de prest�ri servicii de administrare proiect, motiv 
pentru care se va admite contesta�ia pentru suma de ... lei 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare.  
 
            III.2. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului ... se poate pronun�a pe fond 
asupra contesta�iei pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
26 lei aferenta facturii emise de c�tre SC Z SRL c�tre persoana 
fizic� J. B., în condi�iile în care contesta�ia nu este motivat�. 
 
          Prin contesta�ia formulat�, societatea nu arat� motivele pentru 
care contest� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei aferenta 
facturii emise de c�tre SC Z SRL c�tre persoana fizic� Jaquet Bernard. 
 
          Cu privire la aceast� sum� stabilit� ca datorate, SC X SRL nu 
arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia 
referitor la suma de ... lei. 
 
           În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la 
art. 206 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
 
„ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
 
           În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se prevede c� : 
 
 „2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
 
             De asemenea pct.12.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 



 
     ����

 
 

  

13/14 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul nr. 519 / 2005 emis de 
Pre�edintele Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, care 
stipuleaz� :  
 
„Contesta�ia poate fi respins� ca : 
[....] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii ”. 
 
              În baza celor re�inute �i având în vedere faptul c� SC X SRL 
nu aduce argumente referitoare la aceast� sum�, care s� fie 
justificate cu documente �i motivate pe baz� de dispozi�ii legale, prin 
care s� combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� �i din care 
s� rezulte o situa�ie contrar� fa�� de cea constatat� de organele de 
inspec�ie fiscal�, nu invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce 
argumente referitoare la baza de stabilire, organele de solu�ionare nu 
se pot substitui contestatorului cu privire la motivele prin care 
acesta în�elege s� combat� m�surile controlului, contestatia va fi 
respins� ca nemotivat� pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de … lei.   
 
 
 
 
 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 
 

D E C I D E : 
 
 
           Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 
Deciziei de impunere nr. .../2010 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
par�ial� nr. … / 2010 pentru suma de … lei reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat� respins� la rambursare. 
            
           Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� de SC X 
SRL împotriva Deciziei de impunere nr. .../2010 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� 
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de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� par�ial� nr. … / 2010 pentru suma de … lei 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare. 

 
 

 
                 Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 
luni de la comunicare. 
 
 

 
Director Executiv 

 


