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Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului a fost sesizat� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscala , prin adresa nr. ../03.04.2013, înregistrat� la directie sub nr. ../04.04.2013, cu 
privire la contesta�ia formulata de S.C. WW S.R.L., având codul unic de înregistrare …, nr. 
ORC … �i sediul social în…. 
 Contestatia, inregistrat� la Activitatea de Inspectie Fiscala  sub nr. ../20.03.2013, a fost 
formulata impotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ../19.02.2013 �i are ca obiect suma de .. lei, reprezentând: 

• .. lei – tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare; 
•  .. lei – accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�.   

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, 
stabilit în raport de data primirii Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ../19.02.2013, respectiv data de 27.02.2013, potrivit 
confirm�rii de primire anexate în copie la dosarul cauzei, �i data depunerii contesta�iei la oficiul 
po�tal, respectiv data de 18.03.2013, a�a cum rezult� din �tampila po�tei aplicat� pe plicul de 
transmitere a contesta�iei c�tre D.G.F.P. .  

 Constatând ca in spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 alin.(1) si alin.(2), art.207 
alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
este competent� s� solu�ioneze contesta�ia formulat� de S.C. WW S.R.L. 

 
I. Petenta formuleaz� contestatie împotriva Deciziei de impunere nr. ../19.02.2013 emise 
de Activitatea de Inspec�ie Fiscala , motivând urm�toarele: 

Conform prevederilor art. 145 din Codul fiscal „orice persoan� are dreptul s� deduc� 
taxa aferent� achizi�iilor dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în vederea realiz�rii de opera�iuni 
taxabile. Potrivit prevederilor pct. 45 alin.(6) din Normele metodologice, dreptul de deducere a 
TVA poate fi p�strat �i în situa�ia în care achizi�iile de bunuri/servicii pentru care dreptul de 
deducere a fost executat conform art. 145 alin.(2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru 
activitatea economic� a persoanei impozabile, din motive obiective, care nu depind de voin�a 
sa, astfel cum a fost pronun�at� Hot�rârea Cur�ii Europene de Justi�ie în cauza C-110/94 
Intercommunale voor zeewatwrontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian.” 

Petenta precizeaz� c� a efectuat toate demersurile necesare în vederea ob�inerii �i 
valorific�rii cu TVA  a produc�iei, îns� aceasta nu a putut fi ob�inut� ca urmare a unor cauze 
independente de voin�a acesteia, respectiv condi�iile de secet� din toamna anului 2011, 
respectiv prim�vara anului 2012. Aceste condi�ii au condus la diminuarea produc�iei de cereale.  

Totodat� cerealele au fost scutite de plata TVA la livrare, conform derog�rilor acordate 
de Comisia European�. 
 În concluzie, petenta solicit� restituirea sumei de .. lei reprezentând T.V.A. de 
rambursat. 
 
II. Activitatea de Inspec�ie Fiscal�  a emis în data de 19.02.2013 pentru S.C. WW S.R.L. 
Decizia de impunere nr. .. privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, prin care la pct. 2.2.1. „Rezultatele solu�ion�rii decontului cu sume negative 
de tax� pe valoarea ad�ugat�” s-au stabilit urm�toarele: 

- respingerea la rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei; 
- obliga�ii fiscale accesorii de plat� în sum� de .. lei (.. lei – dobânzi �i .. lei – penalit��i de 

întârziere). 
La punctul 2.2.2. Motivul de fapt” se men�ioneaz�: 

- TVA neadmis� la deducere aferent� achizi�iei de bunuri care nu sunt utilizate în scopul 
realiz�rii opera�iunilor sale taxabile; 

- TVA neadmis� la deducere aferent� achizi�iei de alte bunuri decât carburan�i auto 
(roviniet�); 
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- TVA colectat� aferent� diferen�elor de cantitate/produse constatate în urma controlului 
�i produc�ia înregistrat� în eviden�a contabil�; 

- neplata în termen a sumelor datorate.  
La punctul 2.2.3. „Temeiul de drept” se precizeaz�: 

- Legea nr. 571/2003 – art. 145 alin.(2) lit.a) – orice persoan� impozabil� are dreptul s� 
deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor taxabile; 

- Legea nr. 571/2003 – art. 146 alin.(1) lit.a) - deducere fara document justificativ; 
- Legea nr. 82/1991 - art. 1 - organizarea si conducerea contabilitatii; 
- Legea nr. 571/2003 - art. 126 alin.(1) - operatiuni impozabile in Romania; 
- Legea nr. 571/2003 - art. 137, alin. (1) -  Baza de impozitare; 
- O.G. nr. 92/2003 – art. 120^1 - penalitati de intarziere; 
- O.G. nr. 92/2003 – art. 120 – major�ri pentru diferen�a suplimentar�. 

 
 Decizia de impunere nr. ../19.02.2013 are ca anex� Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
../19.02.2013 în care se precizeaz� urm�toarele: CAPITOLUL I – Date despre inspec�ia 
fiscal� 
 La pct. 5.2 se men�ioneaz� c� perioada verificat� a fost 01.11.2012 – 31.12.2012, ca 
urmare a decontului TVA cu op�iune de rambursare nr. ../24.01.2013 (aferent lunii decembrie 
2012) prin care se solicit� taxa în sum� de … lei, controlul fiind anticipat. 

 CAPITOLUL II – Date despre contribuabil 

Denumirea contribuabilului: S.C. WW S.R.L. 
 Denumire CAEN: Activit��i în ferme mixte (cultura vegetal� combinat� cu 
cre�terea animalelor) / An: 2008 / Cod: 150 
 Capital social: 50000 lei. 
  Forma de proprietate: PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON. 
  Punctul 5 „Evolutia cifrei de afaceri”: 
   An                                   cifra de afaceri                     profit net 
         2009                                           ….                           …. 
         2010                                         …                         ….. 
         2011                                       ….                          …. 

CAPITOLUL – III - Constatat�ri fiscale 
 Unitatea înregistreaz� în perioada supus� verific�rii TVA de rambursat ca urmare a 
faptului c� a efectuat achizitii de ingrasaminte, seminte, combustibili, diverse prestari servicii 
agricole ( semanat, recoltat ) necesare desfasurarii obiectului de activitate, precum si datorita 
faptului ca a efectuat operatiuni de comercializare a cerealelor, pentru care se aplica masuri de 
simplificare (taxare inversa) prevazute de art.160 alin.(2) litera c) din Legea nr.571/2003 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Opera�iunile realizate de c�tre contribuabil, se încadreaz� în obiectul de activitate al 
acestuia. 
 TVA colectat� 

Contribuabilul a realizat în perioada supus� verific�rii atat opera�iuni taxabile la care se 
aplic� cota standard de TVA respectiv 24% conform Cap.VIII, art.140 alin.(1), din Legea 
nr.571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare cat si operatiuni la care se aplica masurile 
de simplificare (taxare inversa) prevazute de art.160, alin.(2), litera c) din Legea nr.571/2003 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru perioada verificata 01.11.2012-31.12.2012 societatea a declarat conform 
decontului de TVA depus la organul fiscal teritorial TVA colectata in suma de .. lei iar in urma 
inspectiei fiscale s-a stabilit TVA colectata in suma de … lei. 

Diferenta in suma de .. lei reprezinta TVA colectata aferenta diferentelor de 
cantitate/produse constatate in urma controlului si productia inregistrata in evidenta contabila, 
incalcandu-se prevederile Circularei ANAF nr. 807030/27.01.2012; Hotararea nr. 
166/04.12.2012 a Consiliului Judetean Neamt; Legea nr. 82/1991; art.126 alin.(1) din Legea 
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nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare; art.137 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

TVA deductibil� 
Documentele ce stau la baza deducerii de TVA luate în calcul la prezenta verificare sunt 

întocmite pe formulare prev�zute de O.M.E.F.nr. 2226/2006 �i întrunesc condi�iile de 
documente legale conform art.6 din Legea nr.82 /1991 R, art.146 alin.(1) lit.a) �i art.155 alin.(5) 
din Legea nr.571 /2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Bunurile �i serviciile 
achizi�ionate sunt destinate nevoilor firmei �i sunt proprietatea acesteia. 

TVA dedus� de unitate este aferent� urm�toarelor opera�iuni: aprovizionare cu seminte, 
ingrasaminte, motorina si servicii prestate de ter�i (semanat, recoltat) necesare desfasurarii 
obiectului de activitate. Pentru  perioada verificata 01.11.2012-31.12.2012, societatea a declarat 
conform deconturilor de TVA depuse la organul fiscal teritorial TVA deductibila in suma de … 
lei, iar in urma inspectiei fiscale s-a stabilit TVA deductibila in suma de … lei. Diferenta in 
suma de … lei reprezinta TVA neadmisa la deducere aferenta achizitiei de bunuri care nu sunt 
utilizate in scopul realizarii operatiunilor sale taxabile, incalcand prevederile art. 145 alin. (2) 
litera a) din Legea nr.571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare si datorita TVA 
neadmisa la deducere aferenta achizitiei de alte bunuri decat carburanti auto (rovinieta), 
incalcand prevederile art. 146 alin. (1), litera a) din Legea nr.571/2003 cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

Situa�ia TVA pentru perioada 01.11.2012 - 31.12.2012 se prezint� astfel : 
TVA colectat� decont...............…………….........…… ……… .. lei 
TVA colectat� inspec�ie fiscal�............................................… .. lei 
TVA deductibil� decont...............………………… ……..…... .. lei 
TVA deductibil� inspec�ie fiscal�............................................ .. lei 
TVA de rambursat decont……….....................................………. …lei 
TVA de rambursat inspec�ie fiscal� ....................... .........….…… … lei 
TVA diferenta stabilita la inspectie………………   …………… … lei. 
 CAPITOLUL V – Alte constat�ri 
 Conform Circularei ANAF nr. 807030/27.01.2012, inregistrata la AIF Neamt la nr. 653 
/30.01.2012, se dispune verificarea productiilor inregistrate la hectar de catre societatile 
comerciale care au solicitat rambursare, raportate la productiile medii la hectar din judetele 
respective. Drept urmare, echipa de inspectie a solicitat SC WW SRL justificari in sustinerea 
TVA de recuperat. Conform documentelor prezentate la control, SC WW SRL a realizat 
productie de cereale in anul 2012, contribuabilul prezentand Declaratie pe suprafata pentru anul 
2012, conform datelor din baza de date informatica a APIA (lpis.apia.org.ro/reporting/2011), 
conform copiilor xerox anexate. De asemenea, anexam Situatia realizarii productiei emisa si 
vizata de administratorul SC WW SRL . 

In ceea ce priveste productia de grau, SC WW SRL , CUI RO … inregistreaza o 
productie totala de 448.250 kg, ceea ce reprezinta o medie de 2.942 kg/ha pentru 152,84 ha 
cultivate ( neincadrandu-se in media obtinuta pe judetul Neamt in cantitate de 3.334 kg/ha 
grau), rezultand urmatoarea diferenta: 392 x 152.84 ha x 0.55 lei/kg= 32.952 lei x 24%= 7.909 
lei. In ceea ce priveste productia de secara, SC WW SRL …, CUI RO … inregistreaza o 
productie totala de 21.000 kg, ceea ce reprezinta o medie de 2.100 kg/ha pentru 10 ha cultivate ( 
neincadrandu-se in media obtinuta pe judetul Neamt in cantitate de 2.180 kg/ha secara), 
rezultand urmatoarea diferenta: 80 x 10 ha x 1 leu/kg= 800 lei x 24%= 192 lei. In ceea ce 
priveste productia de soia, SC WW SRL , CUI RO …. inregistreaza o productie totala de 7.000 
kg, ceea ce reprezinta o medie de 1.573 kg/ha pentru 4.45 ha cultivate ( neincadrandu-se in 
media obtinuta pe judetul Neamt in cantitate de 1.579 kg/ha soia), rezultand urmatoarea 
diferenta: 6 x 4.45 ha x 1,1 lei/kg= 29 lei x 24%= 9 lei. 
 Calculul accesoriilor aferente diferen�ei de TVA este prezentat în anexa nr. 4 la raportul 
de inspec�ie fiscal�. 
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 III. Luând în considerare cele prezentate de persoana juridic� contestatar�, constat�rile 
organului de inspectie fiscala, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare pe perioada verificat�, se re�in urm�toarele: 
 
 Prin cauza supus� solu�ion�rii Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
este învestit� s� se pronun�e dac� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod legal în 
sarcina S.C. WW S.R.L. o diferen�� suplimentar� de T.V.A. în sum� de .. lei �i accesorii 
aferente în sum� de .. lei. 
 
 În fapt, 
 S.C. WW S.R.L. a solicitat rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei 
înscris� în decontul de T.V.A. nr. ../24.01.2013. 
 Prin Decizia de impunere nr. .. din 19.02.2013 emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�  
s-a stabilit o diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei, cu consecin�a respingerii la 
rambursare a taxei în sum� de … lei �i aprobarea la rambursare a taxei în sum� de … lei. 
 Motivele stabilirii acestei diferen�e au fost urm�toarele: 
- TVA colectat� suplimentar în sum� de .. lei ca urmare a diferen�elor cantitative de 
produse agricole constatate in urma controlului si productia inregistrata in evidenta contabila, 
incalcandu-se prevederile Circularei ANAF nr. 807030/27.01.2012; Hotararea nr. 
166/04.12.2012 a Consiliului Judetean Neamt; Legea nr. 82/1991; art.126 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare; art.137 alin.(1) din Legea nr.571/2003 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- TVA neadmis� la deducere în sum� de .. lei aferenta achizitiei de bunuri care nu sunt 
utilizate in scopul realizarii operatiunilor sale taxabile (produse alimentare), incalcand 
prevederile art. 145 alin. (2) litera a) din Legea nr.571/2003 cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare si tax� aferenta achizitiei de alte bunuri decat carburanti auto (rovinieta) având la 
baz� ca documente justificative bonuri fiscale, incalcand prevederile art. 146 alin. (1) litera a) 
din Legea nr.571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Petenta contest� Decizia de impuenre nr. .. din 19.02.2013, motivând urm�toarele:  
Orice persoan� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor dac� acestea sunt 

destinate utiliz�rii în vederea realiz�rii de opera�iuni taxabile, dreptul de deducerea TVA putând 
fi p�strat �i în situa�ia în care achizi�iile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost 
acordat conform art. 145 alin.(2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economic� 
a persoanei impozabile, din motive obiective, care nu depind de voin�a sa.  

A efectuat toate demersurile necesare în vederea ob�inerii �i valorific�rii cu TVA a 
produc�iei, îns� aceasta nu a putut fi ob�inut� ca urmare a unor cauze independente de voin�a 
acesteia, respectiv condi�iile de secet� din toamna anului 2011, respectiv prim�vara anului 
2012. Aceste condi�ii au condus la diminuarea produc�iei de cereale. Totodat� cerealele au fost 
scutite de plata TVA la livrare, conform derog�rilor acordate de Comisia European�. 
 
 În drept, 
 Referitor la sfera de aplicare a dreptului de deducere, art. 145 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
[…] 

(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; […]” 
 

Referitor la condi�ii de exercitare a dreptului de deducere, art. 146 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
    „(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
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    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u de c�tre o 
persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� emis� în conformitate cu prevederile art. 155; […]” 
 H.G. nr .44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, la punctul 46 dat în 
aplicarea art. 146 din Codul fiscal, reglementeaz�: 

„(1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al 
documentelor prev�zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal, inclusiv facturi transmise pe cale 
electronic� în condi�iile stabilite la pct. 73, care s� con�in� cel pu�in informa�iile prev�zute la 
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu excep�ia facturilor simplificate prev�zute la pct. 78. (…) 

(2) Pentru carburan�ii auto achizi�iona�i, deducerea taxei poate fi justificat� cu bonurile 
fiscale emise conform Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia 
agen�ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea 
cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a autovehiculului. Prevederile acestui alineat se 
completeaz� cu cele ale pct. 45^1. […]” 

Referitor la utilizarea bonurilor fiscale, O.U.G. nr. 28/1999 privind obliga�ia agen�ilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, la art. 1 stipuleaz�: 

„(1) Operatorii economici care efectueaz� livr�ri de bunuri cu am�nuntul, precum �i 
prest�ri de servicii direct c�tre popula�ie sunt obliga�i s� utilizeze aparate de marcat electronice 
fiscale. 

(2) Operatorii economici prev�zu�i la alin. (1), denumi�i în continuare utilizatori, au 
obliga�ia s� emit� bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale �i s� le predea 
clien�ilor. La solicitarea clien�ilor, utilizatorii vor elibera acestora �i factur� fiscal�. (…)” 

 
Referitor la baza de impozitare pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii efectuate în 

interiorul ��rii, art. 137 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, prevede: 

„(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 
    a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute la lit. b) �i c), din 
tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor ori 
prestator din partea cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv subven�iile direct 
legate de pre�ul acestor opera�iuni; […]” 

Referitor la m�surile de simplificare, art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, reglementez�: 

„(1) Prin excep�ie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul opera�iunilor taxabile 
persoana obligat� la plata taxei este beneficiarul pentru opera�iunile prev�zute la alin. (2). 
Condi�ia obligatorie pentru aplicarea tax�rii inverse este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul 
s� fie înregistra�i în scopuri de TVA conform art. 153. 
    (2) Opera�iunile pentru care se aplic� taxarea invers� sunt: 
[…] 
    c) livrarea de cereale �i plante tehnice men�ionate în continuare, care figureaz� în 
nomenclatura combinat� stabilit� prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 
iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar� �i statistic� �i Tariful vamal comun: (…).” 

 
În spe�� sunt aplicabile �i prevederile art. 6, art. 7 �i art. 64 din O.G. nr.92/2003 privind 

Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care, referitor 
la rolul activ si dreptul de apreciere al organului fiscal, la forta probanta a documentelor 
justificative ,prevede urm�toarele: 
 Art.6 
 ,,Exercitarea dreptului de apreciere 
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 Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i competen�elor ce îi 
revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe 
constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�.” 
 Art.7 alin.(2) 
 ,,Rolul activ 

Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� ob�in� �i s� 
utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va avea în vedere 
toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz.” 

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.” 
 
 Referitor la calculul dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere 
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, reglementeaz�: 
 „Art. 119 

(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. 120 

(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv. […]” 

„Art. 120^1 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere 

datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale. […]” 
 
 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� neadmis� la deducere în sum� de .. lei 

Din textele de lege men�ionate anterior rezult� c� justificarea deducerii taxei pe valoarea 
ad�ugat� se face pe baza exemplarului original al facturii care s� con�in� informa�iile prev�zute 
de Codul fiscal, bonurile fiscale emise cu aparate de marcat electronice utilizându-se doar 
pentru livr�rile de bunuri cu am�nuntul, iar la solicitarea clien�ilor, furnizorii eliberând �i 
factur� fiscal�. 
 Deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� se face pe baza bonurilor fiscale doar cazul 
carburan�ilor auto achizi�iona�i în sistem cu am�nuntul, respectiv prin alimentarea 
autovehiculului direct de la pomp�.  
 În prezenta cauz� S.C. AGROMIXT PROD COM S.R.L. a dedus taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de … lei având la baz� ca documente justificative bonuri fiscale, de�i 
achizi�ia se refer� la alte bunuri decât carburan�ii auto, respectiv roviniet�. 

Având în vedere cele expuse, re�inem c� organele de inspec�ie fiscal� în mod legal nu au 
acordat drept de deducere pentru taxa în sum� de .. lei, urmând a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia petentei pentru diferen�a de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei. 
 

Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� neadmis� la deducere în sum� de .. lei 
Conform prevederilor invocate în drept, o persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� 

taxa aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale 
taxabile, respectiv dac� taxa datorat� sau achitat� este aferent� bunurilor care au fost livrate în 
beneficiul s�u. 

Organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de .. lei aferent� achizi�iilor de produse alimentare, bunuri care nu au leg�tura 
cu obiectul de activitate al societ��ii si nu au fost achizi�ionate în beneficiul direct al acesteia. 

Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, în motivarea contesta�iei f�când 
doar preciz�ri în sensul c� dreptul de deducere a TVA poate fi p�strat în situa�ia în care 
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achizi�iile de bunuri pentru care dreptul de deducere a fost executat conform art. 145 alin.(2) 
din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economic� a persoanei impozabile, din 
motive obiective, care nu depind de voin�a sa.  

Aceast� motiva�ie nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât 
petenta nu justific� în niciun fel afirma�ia c� produsele alimentare au fost achizi�ionate în scopul 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

Având în vedere faptul c� societatea contestatar� î�i poate exercita dreptul de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� doar pentru bunurile livrate în beneficiul s�u, în mod legal organele 
de inspec�ie fiscal nu au acordat drept de deducere pentru taxa în sum� de .. lei, urmând a se 
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia petentei pentru diferen�a de tax� pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de .. lei. 
 
 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� suplimentar în sum� de .. lei 
 Conform prevederilor legale invocate în drept, la stabilirea bazei de impunere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� organele de inspec�ie fiscal� trebuie s� aib� în vedere elementele mai 
apropiate situa�iei de fapt fiscale, luând în considerare informa�iile referitoare la activitatea 
desf��urat� �i documentele existente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante 
pentru impunere.  

În cazul ce face obiectul prezentului cap�t de cerere, organele de inspec�ie fiscal� au 
procedat la recalcularea bazei de impunere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� produc�iei 
agricole, având în vedere urm�toarele: 
• productiile medii la hectar evidentiate de catre societate sunt mai mici decat produc�iile 
medii ob�inute la nivelul jude�ului , a�a cum se reg�sesc acestea declarate în «Situa�ia privind 
suprafa�a recoltat� �i produc�ia ob�inut� în anul 2012» întocmit� de Direc�ia pentru agricultur� a 
jude�ului , aflat� în copie la dosraul cauzei; 
• in anul 2012 societatea a inregistrat un profit net în sum� de .. lei în conditiile unei cifre 
de afaceri de .. lei.  

 
Petenta precizeaz� c� a efectuat toate demersurile necesare în vederea ob�inerii �i 

valorific�rii cu TVA a produc�iei, îns� aceasta nu a putut fi ob�inut� ca urmare a unor cauze 
independente de voin�a acesteia, respectiv condi�iile de secet� din toamna anului 2011, 
respectiv prim�vara anului 2012. Aceste condi�ii au condus la diminuarea produc�iei de cereale.  
 Motiva�ia petentei nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât 
organele de inspec�ie fiscal� au luat în considerare la stabilirea bazei de impunere produc�iile 
medii ob�inute la nivelul jude�ului Neamt stabilite de c�tre Direc�ia pentru agricultura a 
jude�ului , produc�ii medii fundamentate de institu�ia respectiv� pe realit��ile judetului . 

Petenta mai men�ioneaz� c� cerealele au fost scutite de plata TVA la livrare, motiva�ie 
care, de asemenea, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece 
condi�ia obligatorie pentru aplicarea tax�rii inverse este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� 
fie înregistra�i în scopuri de TVA, în cazul de fa�� necunoscându-se identitatea beneficiarilor. 

Având în vedere cele expuse, re�inem c� organele de inspec�ie fiscal�, îndrept��ite s� 
ob�in�, s� examineze �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului, au procedat la recalcularea bazei de 
impunere prin intermediul datelor �i documentelor care au avut relevan�� în stabilirea bazei de 
impunere, determinând în mod legal taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de … lei. 

Fa�� de cele precizate, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia petentei 
pentru diferen�a de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei. 

 
Referitor la dobânzile �i penalit��ile de întârziere în sum� total� de … lei aferente 

taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilite prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale 
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. ../19.02.2013, men�ion�m c� stabilirea 
acestora reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. Avand in vedere c� prin prezenta 
decizie s-a respins contesta�ia pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, potrivit 
principiului de drept potrivit caruia “accesoriul urmeaza principalul”, urmeaza a se respinge 
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contestatia si pentru obliga�iile de plat� accesorii în sum� de în sum� de .. lei aferente 
taxei pe valoarea adaugata, stabilite prin decizia de impunere mai sus men�ionat�.   
 

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, în temeiul prevederilor art.210, 
art.216 alin.(1) si art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 

 
D E C I D E: 

 
Respingerea ca neîntemeiat� a contestatiei formulate de S.C. WW S.R.L. pentru suma 

de .. lei, reprezentând: 
• .. lei – tax� pe valoarea ad�ugat� respins� la rambursare; 
•  .. lei – accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  

obliga�ii fiscale stabilite de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de Inspec�ie 
Fiscal� , prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de 
inspectia fiscala nr. ../19.02.2013.  
  

Decizia de solu�ionare a contesta�iei poate fi atacat� la Tribunalul  în termen de 6 luni de 
la data comunicarii acesteia, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit.a), respectiv art.10 alin.(1) 
din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 

Director Executiv, 
 


