
                                                                                
 

Pagina: 1 

 
 
 
 
 
 
 

DECIZIA NR. __88___ 
din _________05.09.2011___ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
.............., 

din localitatea ……….., jude�ul Suceava, 
CUI RO .............., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. ……. din …….. 

 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. ………….., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …………., cu privire la 
contesta�ia formulat� de .............., din localitatea …………, jude�ul Suceava. 

 
.............. contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .............., 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de .............., 
reprezentând: 

• .............. – TVA; 
•  .............. – accesorii aferente TVA; 

De asemenea, .............. formuleaz� contesta�ie �i cu privire la amenda în 
sum� de .............., stabilit� prin Procesul-verbal de constatare �i sanc�ionare a 
contraven�iilor nr. ............... 

  
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de 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 de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. .............. contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .............., emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de .............., reprezentând 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str.  
Suceava 
Tel : …………….. 
Fax : ………….. 
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TVA �i accesorii aferente TVA, �i Procesul-verbal de constatare �i sanc�ionare a 
contraven�iilor nr. .............., privind suma de .............., reprezentând amend�. 

 

În contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� formuleaz� contesta�ie, aducând 
urm�toarele argumente: 

1. bunurile achizi�ionate în perioada verificat� nu au putut fi în totalitate 
prezentate deoarece o parte a fost l�sat� în custodie (conform proceselor-
verbale de custodie prezentate organelor de control), iar alt� parte a fost 
vândut� în luna aprilie 2011, motiv pentru care la data de 30.06.2011 ..............  
se înregistreaz� cu TVA de plat� în valoare de ..............; 

2. perioada supus� inspec�iei fiscale a fost 01.01.2010-31.12.2010, efectuarea 
controlului pe teren s-a f�cut în data de 15.06.2011, iar în perioada 01.01.2011-
15.06.2011 au avut loc opera�iuni economico-financiare; 

3. referitor la achizi�iile de materiale de construc�ii, petenta precizeaz� c� 
documentele de provenien�� prezentate �i înregistrate au fost numai o parte din 
documentele pentru materialele �i lucr�rile efectuate (afirm� c� a pierdut mai 
multe facturi �i bonuri fiscale), valoarea efectiv� a lucr�rilor de la ultima 
verificare fiind de peste ..............; 

4. contestatoarea solicit� �i anularea amenzii de .............., stabilit� prin Procesul-
verbal de constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. ............... 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .............., emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, s-a stabilit în sarcina .............. suma de .............., reprezentând TVA �i 
accesorii, iar prin Procesul-verbal de constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor 
nr. .............. s-a stabilit în sarcina contestatoarei suma de .............., reprezentând 
amend�. 

 
Perioada supus� inspec�iei fiscale este 01.01.2010-31.12.2010, perioad� 

pentru care agentul economic a solicitat �i i s-a aprobat la rambursare TVA în sum� 
de .............., conform decontului de TVA aferent lunii martie 2010, cu TVA solicitat� 
�i rambursat� de .............. �i decontul de TVA aferent lunii decembrie 2010, cu TVA 
solicitat� �i rambursat� de ............... 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� motivul principal pentru care 
unitatea înregistreaz� soldul sumei negative a TVA îl reprezint� investi�iile efectuate 
de contribuabil la obiectivul „Pensiune turistic�” din sat …………, realitatea acesteia 
fiind verificat� pe teren. 

.............. are ca activitate principal� „Alte servicii de cazare (Pensiune 
cazare)”, activitate pentru care s-a încheiat un contract de închiriere din data de 
……….., care stipuleaz� c� .............. închiriaz� c�tre .............. o locuin�� format� din 
6 camere, plus buc�t�rie �i baie în suprafa�� de 180 mp, cu posibilitatea de 
modernizare a construc�iei. 

Organele fiscale fac precizarea c�, la data controlului, locuin�a era în curs 
de construire, nefiind func�ional�. 

De asemenea, fac men�iunea c�, pentru locuin�a închiriat� de .............., nu s-
au prezentat autoriza�ia de construire �i nici alte autoriza�ii de func�ionare din care s� 
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rezulte c� achizi�iile efectuate sunt necesare desf��ur�rii obiectului de activitate 
pentru care aceasta s-a autorizat. 

În urma verific�rii efectuate la Î.F., organele fiscale au constatat c� agentul 
economic a dedus nejustificat prin cele dou� deconturi TVA în sum� de .............., 
astfel: 

a) TVA în sum� de .............., aferent� achizi�iei de obiecte de inventar prezentate 
în anexa 5 la RIF, reprezentând investi�ii efectuate la obiectivul „alte servicii 
de cazare”. Organele fiscale fac men�iunea c�, la data efectu�rii controlului pe 
teren, respectiv 15.06.2011, Î.F. nu a putut prezenta bunurile achizi�ionate pe 
facturile anexa 5. Drept urmare, au respins la deducere TVA în sum� de 
.............. pe motiv c� bunurile respective nu au fost utilizate în folosul 
opera�iunilor taxabile. 

b) TVA în sum� de .............., aferent� achizi�iilor efectuate de Î.F. conform 
anexei 6 la RIF, organele fiscale considerând c� petenta nu are dreptul la 
deducerea TVA deoarece bunurile nu sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor taxabile �i nici nu s-au reg�sit la sediul contribuabilului. 

c) TVA în sum� de .............., aferent� achizi�iilor de materiale de construc�ii, 
conform anexei 7, organele fiscale neacordând dreptul de deducere pe motiv c� 
bunurile nu sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile, 
contribuabilul neprezentând documente care s� justifice utilizarea acestora la 
obiectivul mai sus men�ionat. 

d) TVA în sum� de .............. aferent� achizi�iilor de materiale de construc�ii, 
conform anexei 8, organele fiscale neacordând dreptul la deducere a TVA, 
întrucât documentele de provenien�� nu au calitate de document justificativ, nu 
au înscrise datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-
financiare. 

În consecin��, s-a stabilit suplimentar TVA în sum� de .............., iar pentru 
neachitarea acesteia la scaden��, s-au calculat accesorii în sum� de ............... 

Totodat�, contribuabilul a fost sanc�ionat contraven�ional cu amend� în 
sum� de .............., întocmindu-se Procesul-verbal de constatare �i sanc�ionare a 
contraven�iei nr. ............... 

  
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 suma contestat� de .............., reprezentând TVA stabilit� 

suplimentar prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .............., emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� .............. avea dreptul s� deduc� TVA 
aferent� achizi�iei de obiecte de inventar,  în condi�iile în care nu face dovada 
realit��ii opera�iunii efectuate �i nu demonstreaz� cu documente c� bunurile 
sunt destinate opera�iunilor sale taxabile. 
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În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au stabilit 
suplimentar TVA în sum� de .............., astfel: 
- suma de .............., reprezentând TVA aferent� obiectelor de inventar achizi�ionate 
pentru obiectivul „alte servicii de cazare”, prezentate în anexa 5 la RIF, organele 
fiscale f�când men�iunea c�, la data efectu�rii controlului pe teren, respectiv 
15.06.2011, Î.F. nu a putut prezenta bunurile achizi�ionate. Organele fiscale au 
constatat c� acestea nu au fost utilizate în folosul opera�iunilor taxabile ale 
întreprinderii familiale. 
- suma de .............. reprezentând TVA aferent� achizi�iilor efectuate de Î.F. conform 
anexei 6 la RIF, organele fiscale constatând c� nu sunt deductibile deoarece nu sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile �i nici nu s-au reg�sit la sediul 
contribuabilului. 

Petenta sus�ine c� bunurile achizi�ionate în perioada verificat� nu au putut 
fi prezentate în totalitate deoarece o part a fost l�sat� în custodie (conform proceselor-
verbale de custodie prezentate organelor de control), iar alt� parte a fost vândut� în 
luna aprilie 2011, motiv pentru care la data de 30.06.2011 ..............  înregistreaz� 
TVA de plat� în sum� de ...............  

Contestatoarea face men�iunea c�, perioada supus� inspec�iei fiscale a fost 
01.01.2010-31.12.2010, efectuarea controlului pe teren s-a f�cut în data de 
15.06.2011, iar în perioada 01.01.2011-15.06.2011 au avut loc opera�iuni economico-
financiare. 

Î.F. nu depune nici un document în sus�inerea afirma�iilor sale. 
 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…] 
(2) 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”. 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� o persoan� impozabil� are 

dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor efectuate, dar cu condi�ia ca aceste bunuri 
s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 
 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, precizeaz� expres c�: 
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„(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 
în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-

financiar� care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-
un document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 

 
Din actele de control se re�ine c� .............. are ca activitate principal� „Alte 

servicii de cazare (Pensiune cazare)”, activitate pentru care s-a încheiat un contract de 
închiriere din data de 26.09.2008, care stipuleaz� c� .............. închiriaz� c�tre 
.............. o locuin�� format� din 6 camere, plus buc�t�rie �i baie în suprafa�� de 180 
mp, cu posibilitatea de modernizare a construc�iei. 

Organele fiscale fac precizarea c�, la data controlului, locuin�a era în curs 
de construire, nefiind func�ional�. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� Î.F., în luna ianuarie 2010 a 

achizi�ionat obiecte de inventar pentru obiectivul „pensiune turistic�”, pentru care a 
dedus TVA în sum� de .............., cum ar fi mese rotunde-30 buc., mese p�trate-30 
buc., scaune-100 buc., scaune piele-100 buc., m�su�� hotel-30 buc., noptiere hotel-80 
buc., televizoare-35 buc. etc., conform anexelor 5 �i 6 la actul de control. 

La verificarea efectuat� în luna iulie 2011, organele fiscale au efectuat 
investiga�ii pe teren, dar bunurile respective nu au fost prezentate de c�tre 
contribuabil organelor de inspec�ie fiscal�. 

Contestatoarea sus�ine c� bunurile achizi�ionate în perioada verificat� nu au 
putut fi în totalitate prezentate deoarece o parte au fost l�sate în custodie (conform 
proceselor-verbale de custodie prezentate organelor de control), iar alt� parte au fost 
vândute în luna aprilie 2011, motiv pentru care la data de 30.06.2011 ..............  se 
înregistreaz� cu TVA de plat� în valoare de ...............  

Petenta nu depune nici un document în sus�inerea afirma�iilor sale. 
 
Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine c�, un 

contribuabil are dreptul la deducerea TVA aferent� achizi�iilor de bunuri, numai dac� 
acestea sunt utilizate în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

De asemenea, orice opera�iune economico-financiar� care este efectuat� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

Rezult� c� opera�iunea de achizi�ie de bunuri trebuie s� fie real� pentru a se 
putea înregistra în eviden�a contabil� �i prin urmare, pentru a se putea deduce TVA 
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aferent� acesteia. O simpl� înregistrare în contabilitate a unui document nu este 
suficient� pentru a demonstra c� opera�iunea a avut loc, c� este real�, iar documentele 
în care este reflectat� dau dreptul contribuabilului la deducerea TVA. 

 
Din documentele existente la dosar se re�ine c� Î.F. a dedus TVA aferent� 

achizi�iei de bunuri, dar nu a putut face dovada existen�ei acestora. Singura afirma�ie 
a petentei este aceea c� o parte din bunuri sunt în custodie, dar f�r� face dovada cu 
documente c� afirma�ia sa este veridic�. 

Totodat� contestatoarea afirm� c� a vândut o parte din bunuri în luna 
aprilie 2011, dar nu prezint� nici un document în acest sens. 

Mai mult decât atât, din RIF rezult� �i faptul c�, prin declara�ia dat� la 
sfâr�itul inspec�iei fiscale, reprezentantul legal al unit��ii declar� c� a pus la dispozi�ia 
organelor de control toate documentele �i informa�iile solicitate. 

Prin urmare, se re�ine c�, a�a cum a declarat petenta în timpul controlului, 
în situa�ia în care ar fi de�inut documente prin care s� fac� dovada vânz�rii bunurilor, 
aceasta le-ar fi pus la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal�. 

 
• Conform art. 106 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  

 
„(1) Contribuabilul are obliga�ia s� colaboreze la constatarea st�rilor 

de fapt fiscale. Acesta este obligat s� dea informa�ii, s� prezinte la locul de 
desf��urare a inspec�iei fiscale toate documentele, precum �i orice alte date 
necesare clarific�rii situa�iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.” 

 
În sus�inerea afirma�iilor sale, contestatoarea nu depune documente care s� 

demonstreze c� bunurile aprovizionate sunt destinate utiliz�rii în folosul de opera�iuni 
taxabile, care s� dea dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, 

 
„Art. 64 
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. 

 
Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
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• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d 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�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�.  

Contestatoarea nu depune documente care s� contrazic� constat�rile 
organelor de control �i care s� demonstreze c� bunurile aprovizionate exist�, 
opera�iunea de achizi�ie este real� �i bunurile sunt destinate utiliz�rii în folosul de 
opera�iuni taxabile, care s� dea dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de .............., drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru 
aceast� sum� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 

 
2. Referitor la suma contestat� de .............., reprezentând TVA stabilit� 

suplimentar prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .............., emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� .............. avea dreptul s� deduc� TVA 
aferent� achizi�iilor de materiale de construc�ii, în condi�iile în care nu 
demonstreaz� cu documente justificative c� acestea sunt destinate opera�iunilor 
sale taxabile. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au stabilit 

suplimentar TVA în sum� de .............., astfel: 
- suma de .............., reprezentând TVA aferent� materialelor de construc�ii 
achizi�ionate în luna aprilie 2010 pentru obiectivul „alte servicii de cazare”, 
prezentate în anexa 7 la RIF, organele fiscale f�când men�iunea c� Î.F. nu a prezentat 
documente care s� justifice utilizarea acestora la obiectivul mai sus men�ionat, drept 
pentru care au considerat c� acestea nu au fost utilizate în folosul opera�iunilor sale 
taxabile. 
- suma de .............., reprezentând TVA aferent� materialelor de construc�ie 
achizi�ionate în luna februarie 2010 pentru obiectivul „alte servicii de cazare”, 
prezentate în anexa 8 la RIF, organele fiscale f�când men�iunea c� documentele de 
provenien�� nu au calitate de document justificativ, întrucât nu au înscrise datele 
cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare, drept pentru care au 
considerat c� acestea nu au fost utilizate în folosul opera�iunilor sale taxabile. 
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Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� .............. are ca activitate 
principal� „Alte servicii de cazare (Pensiune cazare)”, activitate pentru care s-a 
încheiat un contract de închiriere din data de 26.09.2008, care stipuleaz� c� .............. 
închiriaz� c�tre .............. o locuin�� format� din 6 camere, plus buc�t�rie �i baie în 
suprafa�� de 180 mp, cu posibilitatea de modernizare a construc�iei. 

Organele fiscale fac precizarea c�, la data controlului locuin�a era în curs de 
construire, nefiind func�ional�. 

De asemenea, fac men�iunea c�, pentru locuin�a închiriat� de .............., nu s-
a prezentat autoriza�ia de construire �i nici alte autoriza�ii de func�ionare din care s� 
rezulte c� achizi�iile efectuate sunt necesare desf��ur�rii obiectului de activitate 
pentru care s-a autorizat. 

 
Referitor la achizi�iile de materiale de construc�ii, petenta precizeaz� c� 

documentele de provenien�� prezentate �i înregistrate au fost numai o parte din 
documentele pentru materialele �i lucr�rile efectuate (afirm� c� a pierdut mai multe 
facturi �i bonuri fiscale), valoarea efectiv� a lucr�rilor de la ultima verificare fiind de 
peste ............... 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…] 
(2) 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”. 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� o persoan� impozabil� are 

dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor efectuate, dar cu condi�ia ca aceste bunuri 
s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 
 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, precizeaz� expres c�: 
 
„ART. 6 
(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 

momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 
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Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-

financiar� care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-
un document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 
 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� Î.F. a dedus 
TVA aferent� achizi�iilor de materiale de construc�ii pentru obiectivul „Alte servicii 
de cazare (pensiune turistic�)”, f�r� a avea la baz� un document justificativ (fie nu 
de�ine un document justificativ care s� ateste c� achizi�ia a avut loc, fie documentul 
respectiv nu con�ine toate elementele obligatorii pentru ca acesta s� îndeplineasc� 
rolul de document justificativ). 
 

• Sunt aplicabile prevederile prevederile art. 155 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se 
precizeaz� c�: 

  
ART. 155 
“Facturarea 
(1) Persoana impozabil� care efectueaz� o livrare de bunuri sau o 

prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare f�r� drept de deducere a taxei, 
conform art. 141 alin. (1) �i (2), trebuie s� emit� o factur� c�tre fiecare 
beneficiar, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi a lunii urm�toare celei în care ia 
na�tere faptul generator al taxei, cu excep�ia cazului în care factura a fost deja 
emis�. De asemenea, persoana impozabil� trebuie s� emit� o factur� c�tre 
fiecare beneficiar pentru suma avansurilor încasate în leg�tur� cu o livrare de 
bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi a lunii 
urm�toare celei în care a încasat avansurile, cu excep�ia cazului în care factura a 
fost deja emis�. 

[…] 
(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
[…] 
h) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 

prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. (3) în definirea 
bunurilor, în cazul livr�rii intracomunitare de mijloace de transport noi; 

[…]”. 
 

• Sunt aplicabile �i prevederile cap. II lit. A pct. 4 �i lit. B pct. 14 �i pct. 15 
din Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea �i conducerea 
eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, unde se precizeaz� c�: 
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“II. Organizarea eviden�ei contabile în partid� simpl� 
[…] 
B. Norme generale privind documentele justificative �i financiar-

contabile 
[…] 
14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele 

elemente principale, prev�zute în structura formularelor aprobate: 
    - denumirea documentului; 
    - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�; 
    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii 

economico-financiare (când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este 

necesar, �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-

financiare efectuate; 
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care 

r�spund de efectuarea opera�iunii; 
    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 

opera�iunilor în documente justificative. 
15. Documentele care stau la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� 

în partid� simpl� pot dobândi calitatea de document justificativ numai în 
cazurile în care furnizeaz� toate informa�iile prev�zute în normele legale în 
vigoare”. 

 
Conform acestor prevederi legale, în momentul livr�rii unor bunuri sau în 

cel mult 15 zile de la data livr�rii acestora, furnizorul trebuie s� emit� o factur�, care, 
pentru a putea fi înregistrat� în contabilitate de c�tre beneficiar �i a putea deduce 
TVA, trebuie s� cuprind� o serie de elemente obligatorii. Unul din elementele 
obligatorii reprezint� denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, respective datele 
cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare efectuate. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� Î.F. a dedus TVA, 
f�r� a avea la baz� un document justificativ, sau în baza unui document care nu 
con�ine toate elementele obligatorii, cum ar fi datele cantitative �i valorice aferente 
opera�iunii economico-financiare. 

Facem precizarea c� îns��i Î.F. în contesta�ia formulat� recunoa�te c� a 
pierdut o parte din documentele pentru materialele �i lucr�rile efectuate. 

Deoarece la baza înregistr�rilor în contabilitate, petenta nu de�ine 
documente sau documentele de�inute nu con�in toate elemenetele obligatorii, rezult� 
c� nu are dreptul la deducerea TVA aferent� achizi�iilor de materiale de construc�ii, 
întrucât nu are la baza înregistr�rilor un document justificativ (dac� documentul nu 
cuprinde toate elementele obligatorii, nu reprezint� document justificativ de 
înregistrare în contabilitate). 
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Rezult� astfel, c� în mod legal organul fiscal a stabilit suplimentar în 
sarcina Î.F. suma de .............. reprezentând TVA. 

 
Totodat�, organul fiscal precizeaz� �i faptul c� “pentru locuin�a închiriat� 

de .............. nu s-a prezentat autoriza�ia de construire �i nici alte autoriza�ii de 
func�ionare din care s� rezulte c� achizi�iile efectuate sunt necesare desf��ur�rii 
obiectului de activitate pentru care s-a autirizat …………”. 

 
Petenta nu depune nici un document care s� contrazic� constat�rile 

organelor fiscale. 
 

• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, 

 
„Art. 64 
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. 

 
Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d 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�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�. 

Contestatoarea nu depune documente care s� contrazic� constat�rile 
organelor fiscale �i care s� demonstreze c� bunurile aprovizionate sunt destinate 
utiliz�rii în folosul de opera�iuni taxabile �i c� au la baz� documente justificative, 
conform prevederilor legale, care s� dea dreptul la deducerea taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ............... 
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Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult� în mod clar c� aceste 
achizi�ii au fost efectuate strict pentru interesul personal al asocia�ilor �i nu pentru 
interesul firmei, în scopul activit��ii pe care o desf��oar� întreprinderea familial�, 
astfel c� nu are dreptul la deducerea TVA în sum� de .............. aferent� achizi�iilor 
efectuate. 

 
Având în vedere prevederile legale citate �i analizate ca acest cap�t de 

cerere, faptul c� petenta a dedus nejustificat TVA aferent� achizi�iilor de materiale de 
construc�ii, f�r� a avea la baz� documente jusitficative �i f�r� a demonstra necesitatea 
efectu�rii acestor achizi�ii în folosul opera�iunilor sale taxabile, rezult� c� în mod 
legal organul fiscal a respins la deducere TVA în sum� de .............., drept pentru 
care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente 
contesta�ia formulat� cu privire la acest cap�t de cerere. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate, faptul petenta nu a achitat 

la scaden�� TVA datorat�, faptul c� pentru debitul stabilit suplimentar contesta�ia 
formulat� a fost respins� prin prezenta decizie de solu�ionare �i �inând cont �i de 
principiul de drept „accesorium sequitur principale” – accesoriul urmeaz� 
principalul, rezult� c� în mod legal organele fiscale au calculat accesorii în sum� de 
.............., drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� 
cu documente contesta�ia formulat� cu privire la aceast� sum�. 

  
3. Referitor la contesta�ia formulat� privind suma de .............., 

reprezentând amend� contraven�ional�, stabilit� prin Procesul-verbal de 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iei nr. .............., emis de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava prin organele sale de solu�ionare, are 
competen�a material� de a se învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, în 
conformitate cu dispozi�iile OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, în condi�iile în care contraven�iile se supun dreptului comun. 

 
În fapt, Î.F. contest� amenda în sum� de .............., aplicat� de organele 

fiscale prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ............... 
Petenta sus�ine c� amenda de .............. face referire la constat�rile 

organelor fiscale din RIF, motiv pentru care solicit� anularea acesteia. 
Pentru acest cap�t de cerere, contesta�ia are caracterul unei plângeri 

formulate în condi�iile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven�iilor, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• art. 209 alin. 1 lit. a din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 
ART. 209 
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“Organul competent 
(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a 
m�surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, se 
solu�ioneaz� de c�tre: 

a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, 
dup� caz, în a c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru 
contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
accesorii ale acestora, precum �i m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în 
cuantum de pân� la 3 milioane lei; 

[…]”. 
 

• Art. 223 din acela�i act normativ, prevede: 
 
ART. 223 
„Dispozi�ii aplicabile 
Dispozi�iile prezentului titlu se completeaz� cu dispozi�iile legale 

referitoare la regimul juridic al contraven�iilor”. 
 
Având în vedere aceste prevederi legale, contesta�ia îndreptat� împotriva 

dispozi�iilor care privesc contraven�iile intr� sub inciden�a OG nr. 2/2001, act 
normativ care constituie dreptul comun în materie de contraven�ii. 

Astfel, se re�ine c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava, prin organele sale de solu�ionare, nu are competen�� material� de a se 
învesti în analiza pe fond a contesta�iei formulat� împotriva sanc�iunilor 
contraven�ionale prev�zute de art. 5 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraven�iilor, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, întrucât aceasta apar�ine 
instan�ei judec�tore�ti, urmând a se aplica prevederile art. 32 alin. 2 din acela�i act 
normativ, potrivit c�rora: 

 
ART. 5 
“(1) Sanc�iunile contraven�ionale sunt principale �i complementare. 
[...] 
(2) Sanc�iunile contraven�ionale principale sunt: 
[…] 
b) amenda contraven�ional�; 
[…]”.  
 
ART. 32*) 
(1) Plângerea înso�it� de copia de pe procesul-verbal de constatare a 

contraven�iei se depune la organul din care face parte agentul constatator, 
acesta fiind obligat s� o primeasc� �i s� înmâneze depun�torului o dovad� în 
acest sens. 
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(2) Plângerea împreun� cu dosarul cauzei se trimit de îndat� 
judec�toriei în a c�rei circumscrip�ie a fost s�vâr�it� contraven�ia.[…]”. 

 
Fa�� de cele re�inute se va transmite acest cap�t de cerere Activit��ii de 

Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava pentru a-l înainta judec�toriei competente pentru solu�ionarea cauzei. 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 145 alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, art. 64, art. 65, art. 106 alin. (1), art. 206, art. 209, art. 223 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, art. 155 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
cap. II lit. A pct. 4 �i lit. B pct. 14 �i pct. 15 din Ordinul ministrului finan�elor publice 
nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea �i conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl� de c�tre persoanele 
fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, art. 5, art. 32 din OG nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contraven�iilor, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  coroborate cu 
prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
 
 
                                  DECIDE: 

 
 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente a 
contesta�iei formulate de .............., din din localitatea ……………, jude�ul Suceava, 
împotriva m�surilor stabilite prin m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .............., 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de .............., 
reprezentând: 

• .............. – TVA; 
•  .............. – accesorii aferente TVA. 

 
2. Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, prin organele 

sale de solu�ionare a contesta�iilor, nu are competen�a material� �i nu se poate învesti 
cu solu�ionarea cap�tului de cerere privind suma de .............., reprezentând sanc�iune 
contraven�ional� principal� – amend�, stabilit� prin Procesul verbal de constatare 
�i sanc�ionare a contraven�iilor nr. .............. �i remite dosarul c�tre Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava privind contesta�ia depus� de c�tre .............., pentru acest cap�t de cerere, 
urmând ca AIF Suceava s� înainteze dosarul instan�ei judec�tore�ti competente 
pentru solu�ionarea cauzei. 
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
   

 
DIRECTOR  EXECUTIV, 

…………….. 
 


