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           MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

   DECIZIA NR. 17 
din 30.01.2006 

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

din localitatea ………., jude�ul Suceava,  
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   

sub  nr. ……. din  30.11.2005 
 

 
               Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat� de Activitatea de Control Fiscal Suceava prin adresa nr. 
……/29.11.2005,  înregistrat�  la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava sub nr. ……../30.11.2005, cu privire la contesta�ia formulat� 
de S.C. ……..  S.R.L., din localitatea ………, jude�ul Suceava. 
 
             S.C. ……….  S.R.L. contest�  m�surile stabilite prin  Decizia de 
impunere nr……… din 28.10.2005, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. ……. din 28.10.2005, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
privind suma de …….. lei, reprezentând: 
 

��   …….. lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
�� ………. lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��……… lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

                    
Întrucât prin contesta�ia formulat� nu s-a precizat suma contestat�, 

„individualizat� pe categorii de impozite, tax�, datorie vamal�, contribu�ii, 
precum �i accesorii ale acestora”, în conformitate cu prevederile pct 175.1 din 
H.G. nr 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prin adresa nr ……./9.12.2005, s-a 
pus în vedere contestatoarei s� completeze plângerea formulat� cu aceste 
elemente. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  
jude�ului  Suceava sub nr……/20.12.2005, persoana juridic� SC …….SRL a 
precizat sumele contestate. 
   

Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  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. 175 �i 179 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
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republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I.  S.C. …… S.R.L. ……. contest� Decizia de impunere nr. 

…28.10.2005, emis� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ……../28.10.2005, privind obliga�iile 
fiscale în sum� total� de ……. lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
accesorii ale acesteia. 

  
Contestatoarea sus�ine c� organele de control au interpretat contractul de 

asociere încheiat între SC ……. SRL …… (fosta denumire a SC ………SRL) �i 
SC ……… SA …….. ca fiind un contract economic cu titlu oneros, f�r� a �ine 
cont de voin�a p�r�ilor exprimat� în acest contract. Petenta precizeaz� c� acest 
fapt este în contradic�ie cu principiile de drept referitoare la conven�ii întrucât: 

a) potrivit prevederilor art 969 Cod civil „conven�iile legal încheiate între 
p�r�i au putere de lege între p�r�ile contractante”; 

b) potrivit prevederilor art 973 Cod civil „conven�iile n-au efect decât între    
     p�r�ile contractante”; 
c) potrivit prevederilor art 977 Cod civil „interpretarea contractelor se face 

dup� inten�ia comun� a p�r�ilor contractante, iar nu dup� sensul literal al 
termenilor”. 
Petenta precizeaz� c� conven�ia încheiat� între cele dou� p�r�i reprezint� 

un contract de asociere �i nu unul de împrumut deoarece: 
a) ambele p�r�i î�i puneau la dispozi�ie mijloacele tehnice, materiale �i 

umane, pentru c� fiecare în parte nu ar fi putut duce la realizarea obiectului 
contractului, respectiv: 

- SC ……. SRL de�inea usc�tor de cherestea, utilaj de prelucrare a cherestelei, 
înc�rc�tor frontal, motostivuitor, etc. 
- SC …….. SA de�inea teren cu acces la calea ferat�, drum pentru asigurarea 
depozit�rii cherestelei, capital circulant …….. lei. 
b) pre�urile stabilite pentru folosin�a utilajelor apar�inând societ��ii …….. 

SRL de c�tre societatea …….. SA au fost negociate sub valoarea de pia�� 
la acea dat� a acelor utilaje; 

c) f�r� capitalul de care dispunea …… nu se putea realiza achizi�ionarea de 
c�tre ….. a materiei prime necesare desf��ur�rii activit��ii prev�zute în 
contract. 

 
În ceea ce prive�te cele trei facturi fiscale emise de O.S. ….., respectiv nr 

….., pentru cantitatea de ……. mc de material lemnos, petenta arat� c� nu a avut 
cuno�tin�� de existen�a acestora.  

Mai mult, în perioada în care au fost emise (februarie – iunie 2004) 
societatea se numea …… �i nu ….., iar facturile apar�ineau Ocolului Silvic …… 
�i nu societ��ii ……, neexistând nici o dovad� c� facturile au fost primite de 
societate.  De asemenea, în cele trei facturi, la rubrica beneficiar, apare atât 
…… cât �i ……, dar scrisul difer�. Contractul de achizi�ie mas� lemnoas� 
încheiat între societatea …… (actuala …….) �i O.S. …., pe baza c�ruia s-au 



 3 

întocmit cele trei facturi fiscale, este fals întrucât �tampila aplicat� pe acesta se 
afla la data încheierii contractului la societatea ……. SA. 
 

II. Prin Decizia de impunere nr. ……/28.10.2005, emis� de Activitatea 
de control fiscal Suceava în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
……./28.10.2005, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma de ……. lei, 
reprezentând: 

 
��   ….. lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
�� ……. lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��   ……… lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
În cadrul inspec�iei fiscale organele de control au avut în vedere perioada 

28.06.2002 – 30.06.2005. Organele de control precizeaz� în actul atacat c� 
societatea …… SRL …… a fost înfiin�at� la data de 21.05.2001, sub denumirea 
de SC ….. SRL …….., iar actuala denumire a societ��ii a fost dobândit� la data 
de 11.08.2003, ca urmare a coopt�rii în societate a unor noi asocia�i, a major�rii 
capitalului societ��ii �i a modific�rii obiectului de activitate. 

 
1. În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei, 

organele de control au stabilit urm�toarele: 
  
În urma controlului efectuat, organele de control au constatat c� societatea 

……. SRL …..a încheiat la data de 25.01.2002 un contract de finan�are cu 
Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� Nord – Est ……. în vederea acord�rii unui 
ajutor financiar nerambursabil pentru proiectul „Sec�ie de prelucrare a lemnului �i 
de�eurilor din lemn”. 

Organele de control precizeaz� în actul atacat c� societatea …… SRL  a 
încheiat cu societatea …. SA …… contractul de asociere nr ……./1.10.2002, pe 
perioada 1.10.2002 – 30.09.2005, în vederea realiz�rii obiectivelor cuprinse în 
contractul de finan�are. De asemenea, organele de control arat� c� obiectul 
contractului de asociere îl constituie dezvoltarea afacerilor bazate pe finan�area în 
comun a unei unit��i de uscare a cherestelei, de prelucrare a lemnului �i a 
cherestelei �i de tocare a de�eurilor din lemn. Organele de control precizeaz� c�, 
prin contractul de asociere, societatea …… SRL se oblig� s� pun� la dispozi�ia 
asocierii 5 utilaje de prelucrare lemn, iar societatea ……. SA Frasin se oblig� s� 
pun� la dispozi�ia asocierii un teren amenajat în incinta societ��ii, capitalul 
circulant în sum� de ….. lei, suma de …….. lei reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat� aferent� investi�iilor care se vor efectua, sum� care se va restitui în luna 
urm�toare fiec�rei pl��i dup� depunerea decontului de T.V.A. 

Organele de control arat� c� în contractul de asociere se face men�iunea c� 
suma de …….. lei, pus� la dispozi�ia asocierii de c�tre societatea …….. SA, va fi 
restituit� acesteia prin închirierea unor utilaje, furnizarea unor cantit��i de 
cherestea �i efectuarea serviciului de uscare a cherestelei.  
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Organele de control au constatat c� societatea …. SA …. a pus la 
dispozi�ia societ��ii …….. SRL …… suma de …….. lei, astfel: 

-    cu O.P. nr …/26.04.2002 –   …. lei; 
-    cu O.P. nr …../14.10.2002 –   … lei; 
-    cu O.P. nr …/28.11.2002 – …. lei; 
-    cu O.P. nr …./28.11.2002 – … lei.  

Din suma de … lei, suma de … lei a fost ulterior restituit� societ��ii …. SA 
… prin pl��i efective sau prin compens�ri cu livr�ri de m�rfuri �i prest�ri de 
servicii, iar diferen�a, în sum� de … lei, a r�mas nerestituit�, fiind eviden�iat� în 
soldul analitic creditor al contului sintetic 462 „Creditori diver�i”. 
  

Organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� atât din clauzele inserate în 
contractul de asociere (de acordare �i restituire a unor sume de bani), cât �i din 
modul de realizare în practic� a contractului rezult� c� contractul de asociere 
îmbrac� forma unui contract economic cu titlu oneros, prin care societatea ….. 
SA …. pune la dispozi�ia societ��ii …… SRL avansuri în bani pentru livr�ri de 
m�rfuri �i prest�ri de servicii ulterioare. Prin urmare, suma de … lei reprezint� 
avansuri acordate societ��ii ….. SRL de c�tre societatea … SA ……. 
  

Organele de control au stabilit, în conformitate cu prevederile art 16 pct 4 
lit b din Legea nr 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, care precizeaz� c� 
„exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� este anticipat� faptului generator 
atunci când … contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se încaseaz� înaintea 
efectu�rii livr�rii bunurilor sau prest�rii serviciilor”, c� societatea ….. SRL 
(fosta …….. SRL) avea obliga�ia colect�rii taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
….. lei, aferent� avansurilor de ……. lei. Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� 
c� pân� la data controlului a r�mas neregularizat� (de plat�) taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ……… lei. 

 
Pentru neplata la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, 

organele de control au calculat, în conformitate cu prevederile H.G. 1513/2002, 
H.G. 874/2002, H.G. 67/2004, H.G. 784/2005, O.G. 26/2001 �i O.G. 92/2003, 
dobânzi de întârziere în sum� de ….. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de 
….. lei.  
 

2. În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, 
organele de control au stabilit urm�toarele: 
 

Organele de control au verificat situa�ia aprovizion�rilor cu material 
lemnos ale societ��ii ……… SRL (fosta …….. SRL) de la Direc�ia Silvic� 
Suceava, în perioada 2002 – 30.06.2005. În urma compar�rii eviden�ei contabile a 
societ��ii cu situa�ia privind derularea contractelor încheiate cu Ocolul Silvic 
……, organele de inspec�ie fiscal� au constatat neînregistrarea în contabilitatea 
societ��ii a trei facturi fiscale emise de O.S. ….. pentru cantitatea de …… m.c., 
dup� cum urmeaz�: 
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a. factura fiscal� seria ………/25.02.2004, în valoare total� de …… 
lei, din care taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei; 

b. factura fiscal� seria ……../13.05.2004, în valoare total� de ….. lei, 
din care taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei; 

c. factura fiscal� seria ……/11.06.2004, în valoare total� de …… lei, 
din care taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei. 

     
Organele de control precizeaz� c� din notele explicative date de asocia�ii 

societ��ii reiese faptul c� ace�tia nu au avut cuno�tin�� de existen�a celor trei 
facturi fiscale, iar facturile fiscale privesc un contract ce nu a fost semnat de c�tre 
SC ………… SRL. 
  

În raportul de inspec�ie fiscal�, organele de control arat� c� societatea 
……. SRL  a subcontractat c�tre societatea …….. SA dreptul de exploatare a mai 
multor partizi (licitate de la Direc�ia Silvic� Suceava), în perioada 2002 – 2004. 
Conform acestui contract de subcontractare, societatea ….. SRL avea obliga�ia de 
a primi facturile fiscale emise de O.S. ….. �i de a refactura cantit��ile de mas� 
lemnoas� înscrise în aceste facturi c�tre societatea ……..SA., practicând un pre� 
unitar de vânzare f�r� T.V.A. mai mare cu ….. lei / m.c. lemn lucru r��inoase. 
  

�inând cont de faptul c� facturile fiscale seria ../25.02.2004, nr 
……../13.05.2004 �i ……../11.06.2004, neînregistrate în contabilitate de 
societatea ….. SRL (fosta ……. SRL) au înscris la rubrica beneficiar atât 
societatea ….. cât �i societatea ….., organele de control au considerat c� cele trei 
facturi fiscale sunt aferente contractului încheiat cu ……… SA, prin care 
societatea ……. SRL se obliga s� refactureze cantit��ile de mas� lemnoas� 
înscrise în aceste facturi c�tre societatea ……. SA la un pre� unitar de vânzare 
f�r� T.V.A. mai mare cu ……. lei / m.c. lemn lucru r��inoase. 
  

Organele de control au stabilit c� societatea ….. SRL  avea obliga�ia 
colect�rii taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……. lei, aferent� diferen�elor 
de pre� rezultate în urma refactur�rii, astfel: 
          - lei - 

Valoare Factura fiscal� Cant. 
livrat� 
m.c. 

Pre� 
furnizor 

f�r� 
T.V.A. 

Pre� 
livrare 

f�r� 
T.V.A. 

La pre� 
furnizor 

f�r� 
T.V.A. 

La pre� 
livrare 

f�r� 
T.V.A. 

Diferen�� 
valoare 

T.V.A. 
aferent� 

diferen�ei 
de 

valoare 

TOTAL … * * * * ….. ……. 
  

Pentru neplata la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, 
organele de control au calculat, în conformitate cu prevederile H.G. 67/2004 �i 
O.G. 92/2003, dobânzi de întârziere în sum� de ….. lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ……. lei.  
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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: 
                 

A. În ceea ce prive�te  suma  contestat�  de  …….. lei,  reprezentând 
tax� pe valoarea ad�ugat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze dac� pentru sumele încasate de 
societatea contestatoare de la S.C. …….., în baza unui contract, considerat 
de contestatoare ca fiind de asociere, SC …… SRL datoreaz� taxa pe 
valoarea ad�ugat�, în condi�iile în care pe de o parte nu se face dovada c� suma 
încasat� de ……… lei a fost utilizat� în interesul asocierii, iar, pe de alt� parte, în 
contul sumei încasate au fost ulterior efectuate livr�ri de bunuri �i prest�ri de 
servicii sau restituiri c�tre ……… SA …. 

 
În fapt, în baza contractului nr. …./01.10.2002, S.C. ……. S.R.L. (fosta 

….. SRL) a încasat de la ….. SA ….., în perioada aprilie 2002 – noiembrie 2002, 
suma de …….. lei, f�r� a colecta �i vira la bugetul de stat taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de …… lei, aferent� sumelor încasate. 

În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat c� din totalul 
sumei încasate, de ………. lei, petenta a  restituit societ��ii … SA …. suma de 
….. lei, iar pentru suma de  ….. lei a livrat bunuri �i a efectuat prest�ri de servicii, 
pentru care a colectat la data emiterii facturilor T.V.A. în sum� de ……. lei. 

De asemenea, s-a constat c� din totalul sumei încasate, de …… lei, suma 
de … lei nu a fost restituit� societ��ii …….. SA ……... 

Prin actul de control atacat, organele de control au constatat c� din totalul 
taxei pe valoarea ad�ugate de …….. lei, pe care societatea avea obliga�ia s� o 
colecteze la data încas�rii sumei de ……… lei, societatea are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei aferent� sumei 
restituite, de …… lei, la data restituirii acesteia, �i la deducerea taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ……….. lei pentru bunurile livrate �i serviciile prestate, în 
sum� de …….. lei, la data la care au avut loc opera�iunile, �i c� taxa pe valoarea 
ad�ugat� r�mas� de plat� bugetului de stat este de …… lei.  

În consecin��, organele fiscale, prin decizia de impunere nr. 
……/28.10.2005, au stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în 
sum� de ……… lei. 

 
În drept, în ceea ce prive�te exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� 

aferent� avansurilor încasate, sunt aplicabile, în perioada 1.01.2002 - 1.06.2002, 
prevederile art 10 �i 12 din O.U.G. nr 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, 
care stipuleaz�: 
 
„ART. 10 
    Obliga�ia de plat� a taxei pe valoarea ad�ugat� ia na�tere la data 
efectu�rii livr�rii de bunuri mobile, transferului propriet��ii bunurilor 
imobile �i/sau prest�rii serviciilor.[…]” 
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„ART. 12 
    Taxa pe valoarea ad�ugat� devine exigibil� atunci când organul fiscal este 
îndrept��it s� solicite pl�titorilor de tax� pe valoarea ad�ugat� plata taxei 
datorate bugetului de stat. 
    Exigibilitatea ia na�tere, de regul�, la data efectu�rii livr�rii bunurilor 
mobile, transferului propriet��ii bunurilor imobile sau prest�rii serviciilor. 
    Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, exigibilitatea poate 
fi anticipat� sau ulterioar� faptului generator, în condi�ii stabilite prin 
normele de aplicare a prezentei ordonan�e de urgen��.[…]” 
     

Referitor la aplicarea art 12 din O.U.G. nr 17/2000, pct 7.9 �i 7.10 din H.G. 
nr 401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, precizeaz�: 
 
„7.9. Exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� este anticipat� faptului 
generator, atunci când: 
    b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se încaseaz� înaintea 
efectu�rii livr�rii bunurilor sau prest�rii serviciilor; 
    c) se încaseaz� avansuri, cu excep�ia avansurilor acordate pentru: 
    1. plata importurilor �i a datoriei vamale stabilite potrivit legii; 
    2. realizarea produc�iei destinate exportului; 
    3. efectuarea de pl��i în contul clientului; 
    4. livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii scutite de taxa pe valoarea 
ad�ugat�.     
7.10. Pentru cazurile în care exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� este 
anticipat� faptului generator se aplic� cotele în vigoare la data la care taxa 
devine exigibil�, iar în situa�ia modific�rii cotelor, se va proceda la o 
regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data la care ia na�tere 
obliga�ia de plat� a taxei pe valoarea ad�ugat�. Regularizarea se efectueaz� 
prin facturarea integral� a contravalorii livr�rilor de bunuri �i/sau 
prest�rilor de servicii cu cotele în vigoare la data la care ia na�tere obliga�ia 
de plat� a taxei pe valoarea ad�ugat�. În cadrul aceleia�i facturi fiscale se va 
sc�dea contravaloarea facturilor emise pentru situa�iile prev�zute la pct. 7.9 
lit. a) - c).” 

 
Pentru perioada 1.06.2002 – 31.12.2003 sunt aplicabile prevederile art 1, 

13, 16 �i 20 din Legea nr 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, în ceea ce 
prive�te exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� avansurilor încasate, 
care stipuleaz�: 
 
„ART. 1 
  […] (2) Se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� 
opera�iunile care îndeplinesc în mod cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) s� constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuat� cu 
plat� sau o opera�iune asimilat� acestora; 
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    b) s� fie efectuate de persoane impozabile, astfel cum sunt definite la art. 2 
alin. (1);[…]” 

 
„ART. 13 
    (1) Taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� bugetului de stat se pl�te�te de 
c�tre: 
    a) persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, pentru opera�iuni taxabile;[…]” 
 
„ART. 16 
    (1) Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde pl�titorului de 
tax� pe valoarea ad�ugat�, la o anumit� dat�, plata taxei datorate bugetului 
de stat. 
    (2) Exigibilitatea ia na�tere concomitent cu faptul generator, cu excep�iile 
prev�zute de prezenta lege.[…] 
    (4) Exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� este anticipat� faptului 
generator atunci când:[…] 
    b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se încaseaz� înaintea 
efectu�rii livr�rii bunurilor sau prest�rii serviciilor; 
    c) se încaseaz� avansuri, cu excep�ia avansurilor acordate pentru: 
    1. plata importurilor �i a datoriei vamale stabilite potrivit legii; 
    2. realizarea produc�iei destinate exportului; 
    3. efectuarea de pl��i în contul clientului; 
    4. livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii scutite de taxa pe valoarea 
ad�ugat�.” 
 
„ART. 20 
    […](2) Cota de tax� pe valoarea ad�ugat� aplicabil� este cea în vigoare la 
data la care ia na�tere faptul generator al taxei pe valoarea ad�ugat�. 
    (3) Pentru cazurile în care exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� nu 
coincide cu faptul generator, prev�zute la art. 16 alin. (3) - (6), se aplic� 
cotele în vigoare la data la care taxa devine exigibil�. Pentru opera�iunile 
prev�zute la art. 16 alin. (4), în situa�ia modific�rii cotelor, se va proceda la 
regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data la care ia na�tere 
faptul generator al taxei pe valoarea ad�ugat�. Regularizarea se efectueaz� 
prin refacturarea integral� a contravalorii livr�rilor de bunuri �i/sau 
prest�rilor de servicii cu cotele în vigoare la data la care ia na�tere faptul 
generator �i sc�derea în cadrul aceleia�i facturi a sumelor facturate 
anterior.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c�, în cazul în care 

contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se încaseaz� înaintea efectu�rii livr�rii 
bunurilor sau prest�rii serviciilor, precum �i în cazul  în care se încaseaz� 
avansuri, exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� este anticipat� faptului 
generator. 
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De asemenea, din prevederile legale citate se re�ine c� regularizarea taxei 
pe valoarea ad�ugat� aferent� avansurilor încasate se efectueaz� la facturarea 
integral� a contravalorii livr�rilor de bunuri �i/sau prest�rilor de servicii. 

 
A�a dup� cum rezult� din actul administrativ atacat, din suma total� 

încasat� de …….. lei, S.C. …….. S.R.L. (fosta …….. SRL) a restituit societ��ii 
……. SA ….. suma de ……… lei, cu O.P. ……../11.02.2003, iar pentru suma de  
…….. lei a livrat bunuri �i a efectuat prest�ri de servicii, astfel: 

• f.f. …../26.04.2002 în valoare total� de ….. lei, din care T.V.A. în sum� de 
……. lei, c/v avans din 26.04.2002; 

• f.f. …../26.04.2002, în ro�u, în valoare total� de ….. lei, din care T.V.A. în 
sum� de …….. lei, c/v avans din 26.04.2002; 

• f.f. ……../31.03.2003, în valoare total� de …….. lei, din care T.V.A. în 
sum� de …….. lei, c/v lemn lucru r��inoase; 

• f.f. …../30.06.2003, în valoare total� de ………… lei, din care T.V.A. în 
sum� de …… lei, c/v chirie utilizare utilaje; 

• f.f. …/1.11.2003, în valoare total� de ….. lei, din care T.V.A. în sum� de 
……. lei, c/v chirie utilizare utilaje; 

• f.f. …../27.02.2004, în valoare total� de …….. lei, din care T.V.A. în sum� 
de ……. lei, c/v lemn lucru r��inoase �i traverse impregnate. 

 
Din cele prezentate mai sus se re�ine c� sumele care au fost încasate de 

contestatoare de la societatea ……… SA ……. au generat livr�ri de bunuri �i 
prest�ri de servicii, drept pentru care societatea ……… S.R.L. (fosta ……… 
SRL) avea obliga�ia s� colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……. 
lei la data încas�rii avansurilor. 
 

Prin actul de control atacat, organele de control au stabilit c� din totalul 
taxei pe valoarea ad�ugat� de ……. lei, pe care societatea avea obliga�ia s� o 
colecteze la data încas�rii sumei de ….. lei, societatea are dreptul la deducerea 
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei aferent� sumei restituite, de …… 
lei, la data restituirii acesteia, �i la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de ….. lei pentru bunurile livrate �i serviciile prestate, în sum� de ….. lei, la data 
la care au avut loc opera�iunile, �i c� taxa pe valoarea ad�ugat� r�mas� de plat� 
bugetului de stat este de …….. lei.  

 
Din cele prezentate rezult� c� organele de control în mod legal au stabilit 

c� societatea ….. SRL (actuala ……..) are de plat� la bugetul de stat taxa pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de ……….. lei. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� sumele încasate fac 

obiectului contractului de asociere nr. ……/1.10.2002 încheiat cu societatea 
……. SA, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
întrucât petenta nu  depune la dosarul cauzei documente din care s� rezulte c� 
suma de …….. lei a fost utilizat� în interesul asocierii �i nu pentru livr�rile de 
bunuri �i prest�rile de servicii efectuate ulterior c�tre ……. SA. 
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De asemenea, potrivit contractului nr. ……/1.10.2002, societatea ……. 

SRL (actuala ……..), avea obliga�ia �inerii eviden�ei contabile a asocierii, îns� 
petenta nu face dovada contabiliz�rii veniturilor �i cheltuielilor asocierii �i 
transmiterii acestora pe baz� de decont asociatului în vederea înregistr�rii în 
contabilitatea proprie. 

Potrivit pct. 101 din Regulamentul nr. 704 / 1993 de aplicare a Legii 
contabilit��ii nr. 82/1991, aplicabil pân� la data de 1.01.2003, „Cheltuielile �i 
veniturile determinate de opera�iunile asocierilor în participa�ie se 
contabilizeaz� distinct de c�tre unul din asocia�i, conform prevederilor 
contractului de asociere. La sfâr�itul perioadei de raportare, cheltuielile  �i 
veniturile înregistrate, în func�ie de natura lor, se transmit pe baza de decont 
fiec�rui asociat în vederea înregistr�rii acestora în contabilitatea proprie.” 

Conform aceluia�i act normativ, contabilizarea opera�iunilor aferente unui 
contract de asociere se realizeaz� cu ajutorul contului 458 "Decont�ri din 
opera�iuni în participa�ie". Soldul creditor al contului reprezint� sumele datorate 
coparticipan�ilor ca rezultat favorabil (profit) din opera�iuni în participa�ie, 
precum �i sumele datorate de coparticipan�i pentru acoperirea eventualelor 
pierderi înregistrate din opera�iuni în participa�ie. 

Prevederile legale citate mai sus au fost preluate de O.M.F. nr 306/2002 
pentru aprobarea Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate cu 
directivele europene, aplicabil din data de 1.01.2003. 

În balan�a de verificare la data de 30.06.2005, a societ��ii …… SRL (fosta 
……… SRL), aflat� în copie la dosarul cauzei, nu este eviden�iat contul 458 
"Decont�ri din opera�iuni în participa�ie". 

 
Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus �i analizând 

documentele anexate la dosarul cauzei, rezult� c� organele de control în mod 
legal au procedat la stabilirea diferen�ei de tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� 
la bugetul de stat în sum� de ……… lei, drept pentru care contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere se va respinge ca neîntemeiat�. 

 
B. Referitor  la  suma  contestat�  de  …….. lei, reprezentând tax� pe 

valoarea ad�ugat� suplimentar�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� SC …….. SRL 
datoreaz� bugetului de stat aceast� sum�, în condi�iile în care transferul direct 
efectuat c�tre beneficiarului final, societatea …….. SA, al cantit��ii de …….. mc 
de mas� lemnoas� achizi�ionat� de la Ocolul Silvic ….., nu a fost eviden�iat în 
contabilitate. 

 
În fapt, în urma controlului încruci�at efectuat la Ocolul Silvic ….., ……. 

SRL �i ……. SA, organele de inspec�ie fiscal� au constatat neînregistrarea în 
contabilitatea societ��ii ……. SRL (fosta ……. SRL) a facturilor fiscale seria 
……./25.02.2004, nr …./13.05.2004 �i nr …../11.06.2004, emise de O.S. ……. 
pentru cantitatea de mas� lemnoas� de ….. m.c. �i vinderea acestei cantit��i de 
mas� lemnoas� c�tre ……SA. 
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Organele de control au stabilit c�, societatea ……. SRL  datoreaz� 
bugetului de stat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei, aferent� 
opera�iunilor neînregistrate în eviden�a contabil�, de achizi�ie a cantit��ii de mas� 
lemnoas� de …. mc de la Ocolul Silvic …… �i de vindere c�tre societatea 
………. SA. 
 
 În drept, în ceea ce prive�te obligativitatea colect�rii taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� transferurilor succesive de bunuri sunt aplicabile 
prevederile art 128 �i 150 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, care 
stipuleaz�: 
 
„ART. 128 
Livrarea de bunuri 
    (1) Prin livrare de bunuri se în�elege orice transfer al dreptului de 
proprietate asupra bunurilor de la proprietar c�tre o alt� persoan�, direct 
sau prin persoane care ac�ioneaz� în numele acestuia.[…] 
(6) În cazul a dou� sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de 
proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare 
separat� a bunului, chiar dac� acesta este transferat direct beneficiarului 
final.[…]” 
 
„ART. 150 
    Pl�titorii taxei pe valoarea ad�ugat� 
    (1) Pentru opera�iunile din interiorul ��rii, pl�titorii taxei pe valoarea 
ad�ugat� sunt: 
    a) persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, pentru opera�iunile taxabile realizate;[…]” 
 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� persoanele impozabile 
înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� au obliga�ia colect�rii taxei 
pe valoarea ad�ugat� aferente livr�rilor de bunuri, chiar dac� aceste bunuri  au 
fost transferate direct de la furnizor la beneficiarul final. 

 
 Referitor la dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente 
bunurilor achizi�ionate sunt aplicabile prevederile art 145 din Legea nr 
571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
 
„ART. 145 
    (1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa pe valoarea 
ad�ugat� deductibil� devine exigibil�.[…] 
    (3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc�: 
    a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor 
care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de 
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servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� 
persoan� impozabil�;[…]” 
  

Din textul de lege citat mai sus se re�ine c� orice persoan� impozabil� 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc� taxa pe 
valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost livrate de 
o alt� persoan� impozabil� �i care sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor 
sale taxabile. 
 
     Determinarea taxei de plat� c�tre bugetul de stat se face prin diferen�� 
între taxa colectat� �i taxa dedus�, în conformitate cu prevederile art 148 din 
Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
 
ART. 148 
    (2) În situa�ia în care taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� opera�iunilor 
taxabile, exigibil� într-o perioad� fiscal�, denumit� tax� colectat�, este mai 
mare decât taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor 
achizi�ionate, dedus� în acea perioad� fiscal�, rezult� o diferen�� denumit� 
tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� pentru perioada fiscal� de raportare. 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea ….. SRL 
(fosta ……… SRL) nu a înregistrat în eviden�a contabil� facturile fiscale seria 
……/25.02.2004, nr ……/13.05.2004 �i nr …../11.06.2004, emise de O.S. …… 
pe numele s�u pentru cantitatea de mas� lemnoas� de ….. m.c.. Aceast� cantitate 
de mas� lemnoas� a fost adjudecat� prin negociere de SC ……. SRL, conform 
contractului de vânzare – cump�rare a masei lemnoase pe picior nr ../19.02.2004, 
încheiat cu …….SA.  

De asemenea, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� 
c� masa lemnoas� în cantitate de ….. m.c. a fost livrat� direct societ��ii ….. SA, 
a�a dup� cum prevede contractul nr ……/1.06.2002 încheiat între …. SRL �i … 
SA, iar societatea …….. SRL nu a emis factur� fiscal� aferent� acestui transfer 
de bunuri. 

Organele de control au calculat taxa de plat� c�tre bugetul de stat (ca 
diferen�� între taxa de colectat �i cea de dedus) aferent� opera�iunilor 
neînregistrate în eviden�a contabil� de c�tre societatea ………. SRL, de achizi�ie 
a cantit��ii de mas� lemnoas� de …. mc de la Ocolul Silvic ….. �i de vindere 
c�tre societatea …….. SA, �inând cont de urm�toarele: 
- taxa de colectat aferent� livr�rii cantit��ii de ……m.c. de mas� lemnoas� c�tre 
…….. SA  la un pre� unitar de vânzare f�r� T.V.A. mai mare cu …… lei / m.c. 
fa�� de pre�ul de achizi�ie a acestei cantit��i de la ……… SA; 
- taxa de dedus aferent� facturilor fiscale seria …../25.02.2004, nr 
……/13.05.2004 �i nr …../11.06.2004 în sum� de ….. lei. 

Organele de control au stabilit c� societatea …….. SRL  datoreaz� 
bugetului de stat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, aferent� de 
achizi�ie a cantit��ii de mas� lemnoas� de …….. mc de la Ocolul Silvic ……. �i 
de vindere c�tre societatea ……… SA.  
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În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� facturile fiscale seria 

…../25.02.2004, nr ………13.05.2004 �i nr ………/11.06.2004 apar�in  
societ��ii ……. SRL �i nu societ��ii …….., aceasta nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât, codul fiscal înscris în aceste 
facturi apar�ine societ��ii ……, care a avut anterior denumirea de …….. SRL. 

 
Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus �i analizând 

documentele anexate la dosarul cauzei, s-a re�inut faptul c� organele de control în 
mod legal au stabilit c� SC ….. SRL (fosta ….. SRL) datoreaz� bugetului de stat 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, drept urmare contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere se va respinge ca neîntemeiat�. 
 

3. Referitor  la  suma  de  ……… lei, stabilit�  de  c�tre  inspectorii  din  
cadrul Activit��ii de Control Fiscal Suceava prin decizia de impunere nr 
…../28.10.2005, reprezentând  …… lei – dobânzi �i ….. lei – penalit��i, 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� SC 
……. SRL datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care obliga�ia bugetar�, pentru 
care s-au calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere nu a fost achitat� la scaden��. 
 

În fapt, în urma controlului efectuat, prin Decizia de impunere nr. 
……../28.10.2005, organele de control au stabilit ddoobbâânnzzii    ��ii  ppeennaalliitt����ii  în sum� de 
…. lei, ca urmare a neachit�rii în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
……. lei, astfel: 
- pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei, pe care societatea avea 
obliga�ia s� o colecteze la data încas�rii sumei de …….. lei, societatea datoreaz� 
dobânzi de întârziere în sum� de …… lei �i penalit��i de întârziere în sum� de …. 
lei pân� la data restituirii sumelor încasate, respectiv pân� la data la care au avut 
loc opera�iunile de livrare �i prestare de servicii; 
- pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……. lei, societatea datoreaz� 
dobânzi de întârziere în sum� de ….. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de 
…… lei.  
 

În drept, în ceea ce prive�te legalitatea stabilirii de dobânzi �i penalit��i 
de întârziere pentru neachitarea la termen a obliga�iilor de plat� c�tre bugetul de 
stat, sunt aplicabile prevederile art.13 din O.G. nr. 11/1996 privind executarea 
crean�elor bugetare, modificat� prin O.G. nr. 26/2001, în vigoare pân� la 
31.12.2002, care stipuleaz�: 

 
„ART. 13 

Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor bugetare, debitorii 
datoreaz� major�ri de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la 
data realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale în 
vigoare.[…] 
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În cazul constat�rii unor diferen�e de obliga�ii bugetare, stabilite de 
organele competente, major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua 
imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare, la care s-a stabilit 
diferen�a, pân� la data realiz�rii acesteia inclusiv, prevederile alin. 1 
aplicându-se în mod corespunz�tor.” 
ART. 13^1 
[…] 
Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor venituri 
bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a penalit��ilor �i a 
amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu 
data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau termene de plat�. 
Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a major�rilor de 
întârziere �i/sau a penalit��ilor. ..." 

 
��în anul 2003, sunt aplicabile prevederile art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61 / 

2002 privind colectarea crean�elor bugetare, republicat�, care stipuleaz�: 
 
„ART. 12 
    Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare debitorii 
datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. […]” 
 
„ART. 13 
      (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.[…] 
 
„ART. 14 
    (1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor 
obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice fel �i a 
amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu 
data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau termen de plat�. 
[…]” 
 

��începând cu data de 1.01.2004 sunt aplicabile prevederile art. 114, 115 �i 
120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
la data de 24.06.2004, care stipuleaz�: 

 
„ART. 114 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere.[…] ” 
 
„ART. 115 
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    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi dup� cum 
urmeaz�: 
    a) pentru diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i cele 
administrate de organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile 
se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei impozitului, 
taxei sau contribu�iei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv;[…]” 
     
„ART. 120 
    Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate 
de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de 
lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei 
acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu 
înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.[…] ” 

 
Articolul 120 a fost modificat prin Legea  210 / 2005 privind aprobarea 

Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care intr� în vigoare 
de la data de 15.07.2005, astfel: 
 
<<(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate 
de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de 
lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei 
acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu 
înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.>> 
  

Articolele 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la data de 24.06.2004, au devenit 115, 116 �i 121 
prin republicarea actului normativ la data de 26.09.2005. 

 
Din textele de lege citate mai sus, se re�ine c� pentru neachitarea la 

termenul scadent a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de organele de 
control debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere.  

 
Fa�� de cele prezentate mai sus �i având în vedere faptul c� pentru taxa pe 

valoarea ad�ugat� care a generat dobânzile �i penalit��ile în sum� de ……… lei 
contesta�ia a fost respins�, urmeaz�, potrivit principiului de drept „accesorium 
sequitur principale”, a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat� �i pentru aceste 
capete de cerere. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  

prevederilor art 2, 8 �i 12 din O.U.G. nr 17/2000 privind taxa pe valoarea 
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ad�ugat�, art 1, 13, 16 �i 20 din Legea nr 345/2002 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, pct 7.9 �i 7.10 din H.G. nr 401/2000 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, pct. 101 din Regulamentul nr. 704 / 1993 de aplicare a Legii 
contabilit��ii nr. 82/1991, O.M.F. nr 306/2002 pentru aprobarea Reglement�rilor 
contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, art 128, 145, 148 �i 
150 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, art.13 din O.G. nr. 11/1996 
privind executarea crean�elor bugetare, modificat� prin O.G. nr. 26/2001, art. 12, 
13 �i 14 din O.G. nr. 61 / 2002 privind colectarea crean�elor bugetare, 
republicat�, art 114, 115, 120 din O.G. nr 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal� republicat� la data de 24.06.2004, devenite 115, 116, 121 prin 
republicarea din data de 26.09.2005, coroborate cu art. 186 din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se:     

   
DECIDE: 

 
 

Respingerea contesta�iei formulate de S.C. ……. SRL …împotriva 
Deciziei de impunere nr. …… din 28.10.2005, privind suma de …….. lei, 
reprezentând: 

��   …… lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
�� …….. lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��   …. lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 

ca neîntemeiat�. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 
 
 


