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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR 
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
A JUDE�ULUI ..... 
 
 
 

   DECIZIA NR. 104 
din 19.11.2008 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. .......S.R.L. din localitatea .......,  

jude�ul ....., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
a jude�ului  .....  sub  nr. .......din 13.10.2008  

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a  fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ..... prin adresa nr. .......din 13.10.2008, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub nr. 
.......din 13.10.2008, cu privire la contesta�ia formulat� S.C. .......S.R.L. din 
localitatea ......., ….. 

Societatea contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....... din 
27.08.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul 
Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ..... sub nr. ..... din 
29.08.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 
29.08.2008, privind suma de .....lei, reprezentând: 

- ..... lei TVA respins� la rambursare; 
- ..... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art.205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. S.C. .......S.R.L. prin contesta�ia formulat� precizeaz� c� 
are ca obiect de activitate „Comer� cu am�nuntul în magazine nespecializate, 
cu vânzare preponderent� de produse alimentare, b�uturi �i tutun”. 

Contestatoarea men�ioneaz� c� în anii 2003 �i 2004 a realizat 
în cea mai mare parte venituri din comer�ul cu produse alimentare �i accesorii 
pentru realizarea leg�turilor televiziunii prin satelit care apar�in persoanelor 
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fizice care de�in aceste aparate în proprietate �i nu cea de retransmisie a 
programelor TV, respectiv abonamente. 

Societatea consider� c� pro-rata nu s-a recalculat corect, 
deoarece în anul 2003 organul de control nu a luat în considerare niciun fel de 
venit din opera�iuni care dau dreptul de deducere, iar în anul 2004 a realizat 
un volum foarte mic de venituri din opera�iuni care dau dreptul la deducere. 

2. De asemenea, societatea consider� c� accesoriile nu s-au 
calculat conform prevederilor legale, acestea fiind stabilite �i pentru perioada 
cât societatea înregistra tax� pe valoarea ad�ugat� de rambursat.  

3. Totodat�, contestatoarea sus�ine c� în perioada respectiv� a 
efectuat lucr�ri de recep�ie a programelor TV, care nu au fost avute în vedere 
de organele de control, contrar prevederilor art. 141 din Codul fiscal �i 
punctului 36 din Normele de aplicare a Codului fiscal.  

Societatea invoc� �i prevederile art. 147 din Codul fiscal, 
precum �i cele ale punctului 50 din normele de aplicare.  

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....... din 
27.08.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul 
Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ..... sub nr. ..... din 
29.08.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 
29.08.2008, organele de control au constatat c� în perioada 2003 – 2004 
societatea a avut ca obiect de activitate difuzarea prin cablu a programelor 
audiovizuale �i a realizat opera�iuni scutite de TVA f�r� drept de deducere 
(retransmiterea programelor de televiziune), exercitându-�i integral dreptul de 
deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor 
achizi�ionate în aceast� perioad�. 

Organele de control precizeaz� c� potrivit prevederilor legale 
dreptul de deducere al taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i 
serviciilor achizi�ionate de o persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titoare de 
TVA, care realizeaz� atât opera�iuni care dau drept de deducere, cât �i 
opera�iuni care nu dau drept de deducere, se realizeaz� prin aplicarea pro-
ratei astfel calculate asupra taxei pe valoarea ad�ugate deductibile 
înregistrat�.  

În urma recalcul�rii taxei pe valoarea ad�ugat� deductibile, 
organele de control au constatat urm�toarea situa�ie: 

Anul 2003: 
- venituri din opera�iuni care dau drept de deducere = … lei; 
- venituri din opera�iuni care dau drept de deducere �i opera�iuni 

care nu dau drept de deducere = .....lei; 
- pro-rata = …;  
- TVA deductibil� înregistrat� de societate = .....lei; 
- TVA deductibil� recalculat� = … lei; 
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- diferen�� TVA = .....lei; 
 

Anul 2004: 
                - venituri din opera�iuni care dau drept de deducere = .....lei; 

- venituri din opera�iuni care dau drept de deducere �i opera�iuni 
care nu dau drept de deducere = ..... lei; 

- pro-rata = .....%; 
- TVA deductibil� înregistrat� de societate = ..... lei; 
- TVA deductibil� recalculat� = ..... lei; 
- diferen�� TVA = .....lei. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele de control au stabilit o 

diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei, considerând c� nu 
au fost respectate prevederile art. 23 din Legea nr. 345/2002 �i art. 147 din 
Legea nr. 571/2003, motiv pentru care nu au admis la rambursare suma 
respectiv�.  

Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar, organele de control au calculat accesorii în sum� de ..... lei.  

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  

cauzei  �i  având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  
normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

 
1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, 

stabilit� suplimentar de organele de control pentru anul 2003, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..... se poate pronun�a asupra acestui cap�t de cerere, în 
condi�iile în care societatea �i-a retras contesta�ia pentru aceast� sum�.   

 
În fapt, prin adresa .....din 17.11.2008, înregistrat� la Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... sub nr. ..... din 17.11.2008, 
societatea comunic� c� î�i retrage contesta�ia pentru suma de .....lei, 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� aferent� anului 2003, stabilit� 
suplimentar de organele de control prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....... 
din 27.08.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul 
Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului ..... sub nr. ..... din 
29.08.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 
29.08.2008, pe motiv c� societatea �i-a exercitat integral dreptul de deducere 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor achizi�ionate 
în anul 2003, în condi�iile în care a realizat opera�iuni scutite de TVA f�r� 
drept de deducere, respectiv retransmiterea programelor de televiziune. 
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În drept, dispozi�iile art. 208 din Ordonan�a Guvernului 

nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, precizeaz� 
urm�toarele: 

„Retragerea contesta�iei 
(1) Contesta�ia poate fi retras� de contestator pân� la 

solu�ionarea acesteia. Organul de solu�ionare competent va comunica 
contestatorului decizia prin care se ia act de renun�area la contesta�ie. 

(2) Prin retragerea contesta�iei nu se pierde dreptul de a se 
înainta o nou� contesta�ie în interiorul termenului general de depunere a 
acesteia.” 

În ceea ce prive�te acest articol, Ordinul Agen�iei Na�ionale 
de Administrare Fiscal� nr. 519/2005 de aprobare a Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, la pct. 4.3, stipuleaz�: 

   
„4.3. Organul de solu�ionare competent va comunica 

decizia prin care ia act de renun�area la contesta�ie dup� expirarea 
termenului general de depunere a contesta�iei.” 

 
Prin urmare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 

..... constat� renun�area de c�tre S.C. .......S.R.L. din localitatea ....... la 
contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....... din 
27.08.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul 
Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ..... sub nr. ..... din 
29.08.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 
29.08.2008, privind suma de .....lei, reprezentând TVA aferent� anului 2003, 
respins� la rambursare de c�tre organele de control. 

 
2. Referitor la suma de .....lei, reprezentând .....lei TVA �i 

..... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... este învestit� s� se 
pronun�e asupra legalit��ii modului de determinare de c�tre organele de 
control a dreptului la deducerea taxei aferent� achizi�iilor din anul 2004, 
în condi�iile în care societatea realizeaz� atât opera�iuni care dau drept 
de deducere, cât �i opera�iuni care nu dau drept de deducere. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control au 

constatat c� societatea �i-a exercitat integral dreptul de deducere pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor achizi�ionate în anul 
2004, în condi�iile în care a realizat �i opera�iuni scutite de TVA f�r� drept de 
deducere, respectiv retransmiterea programelor de televiziune. 
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În drept, sunt aplicabile prevederile art. 141 �i 147 din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se prevede c�: 
 
„Art. 141 
Scutiri pentru opera�iunile din interiorul ��rii 
(1) Urm�toarele opera�iuni de interes general sunt scutite 

de taxa pe valoarea ad�ugat�: […] 
m) realizarea, difuzarea �i/sau retransmisia programelor 

de radio �i/sau de televiziune, cu excep�ia celor de publicitate, efectuate 
de unit��ile care produc �i/sau difuzeaz� programele audiovizuale, 
precum �i de unit��ile care au ca obiect de activitate difuzarea prin cablu 
a programelor audiovizuale; […] 

 
Art. 147 
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim 

mixt 
(1) Orice persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de 

tax� pe valoarea ad�ugat�, care realizeaz� sau urmeaz� s� realizeze atât 
opera�iuni care dau drept de deducere, cât �i opera�iuni care nu dau 
drept de deducere, este denumit� în continuare pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� cu regim mixt. 

(2) Dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferente bunurilor �i serviciilor achizi�ionate de orice pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� cu regim mixt se determin� conform prezentului 
articol.  

(3) Achizi�iile de bunuri �i servicii destinate exclusiv 
realiz�rii de opera�iuni care dau drept de deducere, inclusiv de investi�ii 
destinate realiz�rii de astfel de opera�iuni, se înscriu într-un jurnal 
pentru cump�r�ri, care se întocme�te separat pentru aceste opera�iuni, �i 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestora se deduce integral. 

(4) Achizi�iile de bunuri �i servicii destinate exclusiv 
realiz�rii de opera�iuni care nu dau drept de deducere, precum �i de 
investi�ii care sunt destinate realiz�rii de astfel de opera�iuni se înscriu în 
jurnalul pentru cump�r�ri, care se întocme�te separat pentru aceste 
opera�iuni, iar taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestora nu se deduce. 

(5) Bunurile �i serviciile pentru care nu se cunoa�te 
destina�ia în momentul achizi�iei, respectiv dac� vor fi utilizate pentru 
realizarea de opera�iuni care dau drept de deducere sau opera�iuni care 
nu dau drept de deducere ori pentru care nu se poate determina 
propor�ia în care sunt sau vor fi utilizate pentru opera�iuni care dau 
drept de deducere �i opera�iuni care nu dau drept de deducere, se 
eviden�iaz� într-un jurnal pentru cump�r�ri întocmit separat. Taxa pe 
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valoarea ad�ugat� aferent� acestor achizi�ii se deduce pe baz� de pro-
rata. […] 

(7) Pro-rata se determin� ca raport între: veniturile 
ob�inute din opera�iuni care dau drept de deducere, inclusiv subven�iile 
legate direct de pre�ul acestora, la num�r�tor, iar la numitor veniturile 
de la num�r�tor plus veniturile ob�inute din opera�iuni care nu dau 
drept de deducere. În calculul pro-rata, la numitor se adaug� aloca�iile, 
subven�iile sau alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele 
locale, în scopul finan��rii de activit��i scutite f�r� drept de deducere sau 
care nu intr� în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat�. Se exclud 
din calculul pro-rata veniturile financiare, dac� acestea sunt accesorii 
activit��ii principale. Nu se includ în calculul pro-rata serviciile efectuate 
de prestatori stabili�i în str�in�tate, astfel cum sunt defini�i la art. 151 
alin. (2), pentru care beneficiarii au obliga�ia pl��ii taxei pe valoarea 
ad�ugat�. Pro-rata se determin� anual, situa�ie în care elementele 
prev�zute la numitor �i num�r�tor sunt cumulate pentru întregul an 
fiscal. Prin excep�ie, aceasta poate fi determinat� lunar sau trimestrial, 
dup� caz, conform alin. (13), situa�ie în care elementele prev�zute la 
numitor �i num�r�tor sunt cele efectiv realizate în cursul fiec�rei luni, 
respectiv trimestru. 

(8) Pro-rata aplicabil� provizoriu pentru un an este ori 
pro-rata definitiv� determinat� pentru anul precedent, ori pro-rata 
estimat� în func�ie de opera�iunile prev�zute a fi realizate în anul curent. 
Persoanele impozabile trebuie s� comunice organului fiscal teritorial, la 
începutul fiec�rui an fiscal, cel mai târziu pân� la data de 25 ianuarie, 
nivelul pro-rata provizorie aplicat�, precum �i modul de determinare a 
acesteia. Taxa pe valoarea ad�ugat� de dedus se determin� prin 
aplicarea pro-rata provizorie asupra taxei pe valoarea ad�ugat� 
deductibile, aferente achizi�iilor destinate atât realiz�rii de opera�iuni 
care dau drept de deducere, cât �i celor care nu dau drept de deducere, 
determinat� potrivit alin. (5). 

(9) Persoanele impozabile care nu au determinat pro-rata 
provizorie la începutul anului, deoarece nu realizau �i nici nu prevedeau 
realizarea de opera�iuni f�r� drept de deducere în cursul anului, �i care 
ulterior realizeaz� astfel de opera�iuni nu au obliga�ia s� calculeze �i s� 
utilizeze pro-rata provizorie. În cursul anului este permis� deducerea 
integral� a taxei pe valoarea ad�ugat�. La finele anului vor aplica 
urm�toarele reguli: 

a) dac� pot efectua separarea achizi�iilor de 
bunuri/servicii pe destina�iile prev�zute la alin. (3) - (5), vor regulariza 
astfel: din taxa dedus� în cursul anului se scade taxa de dedus rezultat� 
prin aplicarea pro-rata definitiv� pentru achizi�iile destinate atât 
realiz�rii de opera�iuni cu drept de deducere, cât �i pentru opera�iuni 
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f�r� drept de deducere, determinate conform alin. (5), �i/sau taxa 
aferent� bunurilor/serviciilor destinate exclusiv opera�iunilor cu drept 
de deducere, determinate conform alin. (3), iar diferen�a rezultat� se 
înscrie pe un rând distinct în decontul din ultima perioad� fiscal� a 
anului, ca tax� de plat� la bugetul de stat; 

b) dac� nu se poate efectua separarea pe destina�ii, 
potrivit lit. a), se aplic� pro-rata definitiv� asupra tuturor achizi�iilor de 
bunuri �i servicii efectuate în cursul anului, iar diferen�a rezultat� se 
înscrie pe un rând distinct în decontul din ultima perioad� fiscal� a 
anului. 

(10) Pro-rata definitiv� se determin� în luna decembrie, 
în func�ie de realiz�rile efective din cursul anului, potrivit formulei de 
calcul prev�zute la alin. (7). 

(11) Regularizarea deducerilor operate dup� pro-rata 
provizorie se realizeaz� prin aplicarea pro-rata definitiv� asupra sumei 
taxei pe valoarea ad�ugat� deductibile aferente achizi�iilor prev�zute la 
alin. (5). Diferen�a în plus sau în minus fa�� de taxa dedus�, conform 
pro-rata provizorie, se înscrie pe un rând distinct în decontul ultimei 
perioade fiscale.  

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� în situa�ia în care 
contribuabilul realizeaz� atât opera�iuni care dau drept de deducere, cât �i 
opera�iuni care nu dau drept de deducere, taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
achizi�iilor pentru care nu se cunoa�te destina�ia, respectiv dac� vor fi 
utilizate pentru realizarea de opera�iuni care dau drept de deducere sau pentru 
opera�iuni care nu dau drept de deducere, se deduce pe baz� de pro-rata.  

De asemenea, se re�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� de dedus 
se determin� prin aplicarea pro-ratei asupra taxei pe valoarea ad�ugat� 
deductibile aferente achizi�iilor destinate atât realiz�rii de opera�iuni care dau 
drept de deducere, cât �i celor care nu dau drept de deducere. 

Din actul de control rezult� c� în anul 2004 societatea a 
realizat atât opera�iuni care dau drept de deducere, cât �i opera�iuni care nu 
dau drept de deducere, contribuabilul exercitându-�i integral dreptul de 
deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor 
achizi�ionate în aceast� perioad�. 

Prin adresa .....din 17.11.2008, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... sub nr. ..... din 17.11.2008, 
societatea sus�ine c� nu �i-a exercitat integral dreptul de deducere pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor achizi�ionate în anul 
2004, cum în mod eronat men�ioneaz� organele de inspec�ie fiscal� prin 
decizia de impunere.  

Totodat�, contestatoarea sus�ine c� în perioada respectiv� a 
efectuat lucr�ri de recep�ie a programelor TV, care nu au fost avute în vedere 
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de organele de control, contrar prevederilor art. 141 din Codul fiscal �i 
punctului 36 din Normele de aplicare a Codului fiscal.  

În sus�inerea cauzei, contribuabilul depune copii dup� balan�e 
de verificare pentru anul 2004, jurnale de cump�r�ri �i de vânz�ri, deconturi 
de TVA aferente anului 2004 �i note contabile.  

Din analiza documentelor depuse de contribuabil se re�ine c� 
taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� înregistrat� de societatea în anul 2004 
este de .....lei, în timp ce prin decizia de impunere organele de control 
precizeaz� c� taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� înregistrat� de societate 
este de ..... lei.  

Totodat�, din deconturile de TVA, existente în xerocopie la 
dosarul cauzei, rezult� c� taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� de societate în 
anul 2004 este de .....lei (.....lei în trim. I 2004 + ..... lei în trim. II 2004 + 
.....lei în trim. III 2004 + ..... lei în trim. IV lei 2004), în timp ce taxa pe 
valoarea ad�ugat� deductibil� aferent� achizi�iilor înregistrate în anul 2004 
este de .....lei. 

Prin decizia de impunere contestat�, organele de control 
precizeaz� c� pentru anul 2004 la stabilirea taxei pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar, s-au avut în vedere urm�toarele: 
                - venituri din opera�iuni care dau drept de deducere = .....lei; 

- venituri din opera�iuni care dau drept de deducere �i opera�iuni 
care nu dau drept de deducere = ..... lei; 

- pro-rata = .....%; 
- TVA deductibil� înregistrat� de societate = ..... lei; 
- TVA deductibil� recalculat� = ..... lei; 
- diferen�� TVA = .....lei. 

Din jurnalul de cump�r�ri rezult� c� taxa pe valoarea ad�ugat� 
deductibil� aferent� achizi�iilor efectuate în anul 2004 este de .....lei, iar din 
deconturile de TVA rezult� c� taxa de dedus este .....lei, fapt ce duce la 
concluzia c� societatea nu a dedus integral taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
tuturor achizi�iilor din anul 2004, a�a cum men�ioneaz� organele de control 
prin decizia de impunere contestat�. 

De asemenea, din actul administrativ atacat se re�ine c� 
organele de control au aplicat pro-rata asupra taxei pe valoarea ad�ugat� 
deductibil� în sum� de ..... lei, în timp ce din documentele depuse de 
contribuabil în sus�inerea cauzei rezult� c� taxa pe valoarea ad�ugat� 
deductibil� aferent� achizi�iilor destinate atât realiz�rii de opera�iuni care dau 
drept de deducere, cât �i celor care nu dau drept de deducere, este de .....lei.  

Din actul de control nu rezult� documentele ce au fost avute în 
vedere la stabilirea taxei pe valoarea ad�ugat� deductibil� înregistrat� de 
societate în sum� de ..... lei, asupra c�reia au aplicat pro-rata.  

Potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� republicat�,  
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„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.” 

Totodat�, conform art. 213 alin. (4) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 /2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
„(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 
depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului 
fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a 
efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se 
pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004,  precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de 
procedur� fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de 
orice probe noi relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost cercetate 
de organele de inspec�ie fiscal�.” 

Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul 
poate depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� din actul de control nu rezult� 
documentele ce au fost avute în vedere la stabilirea taxei pe valoarea 
ad�ugat� deductibil� înregistrat� de contribuabil �i �inând cont de faptul c� 
societatea depune în sus�inerea cauzei copii dup� balan�e de verificare pentru 
anul 2004, jurnale de cump�r�ri �i de vânz�ri, deconturi de TVA aferente 
anului 2004 �i note contabile, din care rezult� alte sume decât cele avute în 
vedere de organele de control la determinarea pe baz� de pro-rat� a taxei pe 
valoarea de dedus, urmeaz� ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, 
s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la 
reanalizarea taxei pe valoarea ad�ugat� contestat� �i a accesoriilor aferente, 
strict pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

Întrucât prin contesta�ia formulat� societatea sus�ine c� la 
calculul accesoriilor nu s-au avut în vedere prevederile legale, în sensul c� 
acestea au fost stabilite �i pentru perioada cât societatea înregistra tax� pe 
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valoarea ad�ugat� de rambursat, organele de control, la reverificare, vor 
analiza �i acest aspect.  

Fa�� de cele prezentate, urmeaz� a se desfiin�a Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ....... din 27.08.2008, înregistrat� la Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului  ..... sub nr. ..... din 29.08.2008, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ..... din 29.08.2008, privind suma de .....lei, reprezentând 
.....lei TVA �i ..... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, potrivit principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)), urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, 
prin alt� echip� s� procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare la 
punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru 
aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere cele precizate în aceast� decizie �i prevederile legale aplicabile în 
spe��. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art 216 (3) „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 

„(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.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 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”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. 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.” 
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Pentru considerentele prezentate �i în temeiul prevederilor art. 
art. 64, 208, 213 alin. (4) �i 216 (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 4.3 �i 12.7 din Ordinul 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519/2005 de aprobare a 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, art. 141 �i 147 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 102.5 �i 182.1 din Normele 
metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 1050/2004, coroborate cu art. 216 din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se  

 
 

                                    D E C I D E : 
 
 
- Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....... din 27.08.2008, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ..... sub nr. ..... din 29.08.2008, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 29.08.2008, privind suma de .....lei, 
reprezentând: 

- .....lei TVA respins� la rambursare; 
- ..... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 

urmând ca printr-o alt� echip� s� se procedeze în termen de 30 de zile de la 
comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru suma 
desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad� �i s� emit� un nou act administrativ 
fiscal, având în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale 
aplicabile în spe��. 

 
Punerea în executare a prezentei decizii, pentru sumele  pentru 

care s-a dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea 
care a emis decizia de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
- Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... ia act 

de renun�area la contesta�ia formulat� de S.C. .......S.R.L. împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. ....... din 27.08.2008, înregistrat� la Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului  ..... sub nr. ..... din 29.08.2008, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ..... din 29.08.2008, privind suma de .....lei, reprezentând 
tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare.  
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen 

de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 

1. PROCEDUR� – renun�are la contesta�ie  
                         -  art. 208 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
 
     2. TVA – stabilirea TVA deductibil� pe baza pro-ratei 
                          - art. 141 �i 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 
 


