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DECIZIA NR. 51 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. F S.R.L. înregistrat� la Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice  sub nr.   /2008 
 
 
 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice   , a 
fost sesizat de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� II, Serviciul Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. ‚ 
înregistrat� la D.G.F.P. sub nr.   , asupra contesta�iei formulat� de S.C. F  S.R.L. cu sediul în…. 
 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare  stabilite de inspec�ia fiscal� nr.   , prin care s-au stabilit obliga�ii de plat� în sum� 
total� de  lei, dup� cum urmeaz�: 
 - lei – taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare; 
 -  lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� de plat�. 
  
  Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare  stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr.   , a fost emis� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Serviciului de Inspec�ie 
Fiscal�, Activitatea de Inspec�ie Fiscal� II, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat 
sub nr.   . 
 Împotriva  Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.    , S.C. F S.R.L., formuleaz� �i depune contesta�ie la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice   sub nr.  . 
  
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207, alin.(1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 Având în vedere prevederile art.205, alin.(1) �i art. 209, alin.(1) din O.G. 92/2003  
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice     prin Serviciul de Solu�ionare a  Contesta�iilor, este 
legal investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei formulate de S.C.  F S.R.L.. 

 
I. Prin contesta�ia formulat�, S.C. F GRUP S.R.L. , contest� Decizia de impunere 

privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr.   , prin care „a fost respins� la rambursare 
suma de   lei”, invocând urm�toarele motive: 
1. Pentru suma de    lei dedus� eronat de pe facturi care nu con�in rubrica de TVA, 
contestatoarea precizeaz� c� va remedia situa�ia în eviden�a contabil�; 
2. Pentru suma de     lei reprezentând TVA aferent facturii fiscale nr.     al c�rei furnizor este SC 
G SRL, iar beneficiar SC S SRL, contestatoarea este de acord cu constatarea organelor de 

 

ROMÂNIA - Ministerul Economiei si Finan�elor  
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 



 2 

inspec�ie fiscal� potrivit c�reia a fost dedus� eronat aceast� sum�; 
3. Pentru suma de    lei reprezentând TVA dedus, înscris în factura fiscal� nr.   emis� de SC A 
SRL   reprezentând avans mobilier, contestatoarea sus�ine c� „acest mobilier este utilizat de 
c�tre salaria�ii societ��ii �i este destinat utiliz�rii în folosul […]  a) opera�iunilor taxabile”; 
4. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� din facturile fiscale: 

-FF  /2008 reprezentând utilaj excavator, valoare  total�     lei, din care TVA   lei; 
-FF /2008 reprezentând utilaj excavator, valoare  total�    lei, din care TVA     lei; 

contestatoarea precizeaz� faptul c�, parte din aceste facturi a fost achitat� „din disponibilit��ile 
contului deschis la unitatea X –linie de credit, c�tre SC G SRL în contul pe care acesta îl are 
deschis la Z în sum� total� de …lei.” 
 De asemenea, contestatoarea consider� c�, dac� SC G SRL nu î�i eviden�iaz� 
obliga�iile de plat� fa�� de bugetul statului, acesta nu este un motiv întemeiat de a nu se 
acorda rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de   lei „�i nici nu d� dreptul organului 
fiscal , s� considere ca fiind neefectuat� livrarea de bunuri conf. art. 145 alin. (1).” 
 Totodat�, contestatoarea precizez� faptul c�, înregistrarea în eviden�ele societ��ii a unei 
sume gre�ite, „nu constituie un mod de inducere în eroare a organelor de control �i a se crede 
c� se mai achit� parte din contravaloarea utilajelor”, iar înregistrarea în jurnalul de banc� a 
unor sume duble „nu are nimic cu deducerea de TVA”. 
5. Referitor la necolectarea TVA, în sum� total� de    lei, pentru avansuri încasate de la diferite 
societ��i, contestatoarea men�ioneaz� urm�toarele: 
 -suma de    lei, din care TVA     lei, nu reprezint� un avans ci finan�area activit��ii 
curente; 
 -suma de   lei încasat� de la SC C SRL a fost restituit� în luna urm�toare prin registrul 
de cas�; 
 -suma de    lei în încasat� de la SC D SRL a fost restituit� în luna urm�toare prin 
registrul de cas�; 
 -organele de inspec�ie fiscal� „calculeaz� în mod gre�it sume asimilate în contul curent 
TVA-uri aferente avansurilor”. 
 Contestatoarea consider� c�, motivele care au stat la baza „respingerii la rambursare a 
sumei de  lei” din suma solicitat� de    lei, „nu sunt corecte, parte fiind simple supozi�ii, care nu 
întrunesc elementele prev�zute de Legea 571/2003”. 
 De asemenea, men�ioneaz� c� ”de�i în raportul de inspec�ie fiscal� se consemneaz� 
existen�a a trei inspectori de specialitate, atât la sediul societ��ii unde se �ine eviden�a 
contabil�, cât �i la sediul D.G.F.P.    AIF  , discu�iile �i documentele prezentate s-au efectuat 
doar în prezen�a a doi inspectori de specialitate”. 

Astfel c�, societatea contestatoare solicit� anularea Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare  stabilite de inspec�ia fiscal� nr.    �i exonerarea la plata 
obliga�iilor stabilite suplimentar prin decizia de impunere.  

 
Argumenta�ia juridic�: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 
II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal�  nr.  , care a stat la baza emiterii Deciziei de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.   , organele de 
inspec�ie  din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� II, au constatat urm�toarele: 

Inspec�ia fiscal� par�ial� s-a efectuat în baza adresei nr.     înregistrat� la Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� II sub nr.   , prin care se înainteaz� Decontul de TVA cu op�iune de 
rambursare a soldului sumei negative de TVA pentru luna martie 2008, pentru rambursarea 
sumei de     lei. 

 



 3 

Perioada supus� verific�rii este 01.02.2006-31.03.2008 pentru taxa pe valoarea 
ad�ugat�. 

 Organele de inspec�ie fiscal� prin adresele nr.    �i nr.   , au în�tiin�at Administra�ia 
Finan�elor Publice    �i S.C. F  S.R.L.  cu privire la faptul c� termenul de solu�ionare a 
decontului de TVA cu op�iune de rambursare se prelunge�te cu perioada cuprins� între data 
solicit�rii �i data primirii informa�iilor solicitate de la D.G.F.P. S �i I.P.J.  , conform art.70, alin. 2 
din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

 
Urmare verific�rii efectuate, referitor la determinarea taxei pe valoarea ad�ugat� 

deductibil�,  organele de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele aspecte: 
1. În perioada septembrie 2006 - iulie 2007 societatea  deduce eronat TVA de pe facturi 

fiscale care nu con�in rubrica TVA, facturi emise de Consiliul Local    �i SC H SRL  (anexa nr. 7, 
pag. 1-7 la raport). Conform art. 145, alin. (1), alin. (8), lit. a, coroborat cu art. 155, alin. (8), lit. 
h) din Lege 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de 
inspec�ie fiscal� nu acord� drept de deducere pentru suma de     lei, reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� acestor facturi. 

 
2. Factura fiscal� nr.   , având înscris ca furnizor SC G SRL, iar beneficiar SC S SRL , 

taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de     lei (anexa nr. 8 pag.1-6 la raport), a fost înregistrat� 
în eviden�a contabil� a S.C. F S.R.L    în luna decembrie 2007. Conform art. 146, alin. (1), lit. 
a), coroborat cu art.155, alin (5) din Legea  571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� nu acord� drept de deducere pentru sum� 
de     lei, deoarece societatea verificat� nu este beneficiara bunurilor livrate. 

 
3. Societatea înregistreaz� în eviden�a contabil�, factura fiscal� nr.    (anexa 9, pag. 1-2) 

de la SC G SRL, reprezentând avans mobilier (corpuri de buc�t�rie, elecrocasnice, blitz-suport 
TV, scaun Edera) bunuri care nu sunt folosite în scopul ob�inerii de venituri, conform obiectului 
de activitate din statutul societ��ii, astfel c�, organele de inspec�ie fiscal� nu acord� drept de 
deducere pentru TVA în sum� de      lei, conform art. 145, alin. (2), lit a) din Legea  571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
4. S.C. F S.R.L achizi�ioneaz� în luna februarie 2008 utilaje de la SC G SRL , cu 

urm�toarele facturi fiscale: 
- nr.     reprezentând utilaj excavator, valoare total�     lei, din care TVA    lei (anexa nr. 

10 la raport); 
- nr.    reprezentând utilaj excavator, valoare total�     lei, din care TVA    lei (anexa nr. 11 

la raport). 
 Cu adresele nr.    �i nr.    organele de inspec�ie fiscal� au solicitat informa�ii de la 
D.G.F.P. S , A.F.P.   �i de la I.P.J.   privind realitatea acestor achizi�ii. 
  
 Informa�iile transmise de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul D.G.F.P. S- A.F.P.  , cu 
privire la controlul încruci�at la furnizorul furnizorului de utilaje, prezint� filiera parcurs� de cele 
dou� excavatoare pân� ajung la SC G SRL , astfel: 
 -utilajele au fost achizi�ionate de c�tre SC C SRL  de la B din Austria, cu urm�toarele 
facturi fiscale nr.    în valoare de     lei �i nr.     în valoare de     lei. Aceste facturi au fost 
înregistrate în Jurnalul de cump�r�ri, Decontul de TVA, Declara�ia VIES 390 �i achitarea s-a 
f�cut integral; 
 -SC C SRL  vinde cele dou� excavatoare societ��ii H SRL  cu factura fiscal� nr.    în 
valoare de      lei fiecare, document înregistrat în Jurnalul de TVA �i în Decontul de TVA, iar 
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aceasta a fost achitat� par�ial; 
 - SC H SRL  vinde cele dou� excavatoare societ��ii G SRL cu factura fiscal� nr.    în 
valoare de    lei din care TVA în sum� de     lei �i factura fiscal� nr.    în valoare de   lei, din care 
TVA în sum� de     lei. Facturile fiscale au fost înregistrate în jurnalul de vânz�ri �i Decontul de 
TVA, dar contravaloarea acestora nu a fost încasat� de SC H SRL Zal�u. 
  
 Fa�� de aspectele descrise anterior, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal� II, precizeaz� c�, au constatat o m�rire a pre�ului de vânzarea acelor dou� 
utilaje de la SC C SRL  la  SC H SRL , apoi o sc�dere a pre�ului de vânzare de la SC H SRL  la 
SC G  SRL , pentru ca apoi acelea�i utilaje s� fie vândute la un pre� nejustificat de mare de la 
SC G SRL  la S.C. F  S.R.L .  
  
 I.P.J.    transmite Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� II, adresa primit� de la Z,  cu privire la 
opera�iunile bancare efectuate de SC G SRL �i S.C. F S.R.L  . 
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, o parte din contravaloarea utilajelor este 
pl�tit� de c�tre contestatoare din disponibilul contului deschis la unitatea X-linie de credit c�tre 
SC G SRL în contul deschis de acesta la Z. 
 Din valoarea total� de    lei a celor dou� facturi, S.C. F S.R.L   achit� suma de lei astfel:  
lei în data de     (avans utilaje-extras de la unitate X) �i   lei în data de    (extras de la unitate X).  
 Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� constat� c� în luna martie 2008, în eviden�ele 
contabile ale S.C. F S.R.L    , suma de   lei este înregistrat� din nou ca plat� c�tre SC G SRL , 
fiind înregistrare eronat�, deoarece extrasul de cont de la unitatea X „este copiat par�ial din cel 
aferent lunii februarie”. 
 
 În cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� nr.    , se arat� c� echipa de inspec�ie fiscal� 
au întreprins o serie de ac�iuni de a contacta administratorul SC G SRL, în persoana domnului 
MF, cât �i a împuternicitului legal de a reprezenta societatea. 
 În Nota explicativ� dat� de domnul MF, administratorul SC G SRL, pentru care s-a 
început procedura de urm�rire penal� pentru evaziune fiscal�, acesta aflându-se în arestul 
Poli�iei   , la întrebarea cum s-a încasat contravaloarea celor dou� facturi fiscale de livrare a 
utilajelor, precizeaz� faptul c�, s-a f�cut compensarea între contravaloarea celor dou� facturi 
de livrarea a utilajelor, cu zgur� �i scoar�� metalic� luate de la S.C. F S.R.L. Ulterior, cu adresa 
nr.    , domnul MF anun�� D.G.F.P.    faptul c� „s-a procedat la anularea în ro�u” a celor dou� 
facturi, deoarece S.C. F S.R.L nu �i-a achitat în întregime contravaloarea utilajelor. 
 Din Nota explicativ� dat� de doamna C L, organele de inspec�ie au constatat c� procura 
general� de împuternicire a doamnei de a reprezenta societatea, s-a f�cut în lipsa acesteia, iar 
din contul deschis la Z a ridicat sume de bani pe care apoi le-a înmânat domnul MF. 
  
 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal�, consultând dosarul fiscal al  SC G SRL, au 
constatat c�, începând cu trimestrul II 2007, societatea nu are declarat nici un venit la bugetul 
consolidat al statului, aflându-se în eviden�a special�, societatea urmând s� fie declarat� 
inactiv�. 
 În cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� nr. , organele de inspec�ie fiscal�, precizeaz� 
c� ob�inerea actelor �i documentelor necesare efectu�rii unui control încruci�at la SC G SRL 
nu a fost posibil�. 
 
 În conformitate cu art.49, alin. (1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
(actualizat� pân� la data de 03.09.2007), organele de inspec�ie fiscal� administreaz� ca mijloc 
de prob� declara�ia domnului MF, „în care apar informa�ii contradictorii privind modalitatea de 
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plat�” a facturilor fiscale nr.  �i nr.    „�i alte detalii privind tranzac�ia efectuat�”  fa�� de modul în 
care este reflectat� în eviden�a contabil� a S.C. F S.R.L . 
 Urmând filiera parcurs� de cele dou� utilaje se constat� c� prevederile art 145, alin (1) 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au fost 
îndeplinite doar la nivelul SC C SRL  �i SC H SRL . SC H Tur SRL  vinde cele dou� 
excavatoare  la SC G SRL cu factura fiscal� nr.    în valoare de    lei din care TVA în sum� de   
lei �i factura fiscal� nr.     în valoare de    lei din care TVA în sum� de   lei. Taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� acestor facturi fiscale este în sum� de   lei (   lei x19/119). 
 Conform prevederilor art.11 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� nu iau considerare ultima tranzac�ie 
efectuat� �i reîncadreaz� din punct de vedere fiscal achizi�ia celor dou� excavatoare la nivelul 
S.C. F  S.R.L. , c�reia îi acord� drept de deducere numai pentru parte din taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� achizi�iei utilajelor, respectiv suma de    lei, tax� pe valoarea ad�ugat� 
exigibil� la nivelul SC H   SRL , întrucât la nivelul SC G SRL nu este îndeplinit� condi�ia de 
exigibilitate. 
  
 Organele de inspec�ie fiscal�, conform art.145, alin. (1) �i art. 126 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i Decizia nr. V din 15 ianuarie 
2007 emisa de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, nu acord� S.C. F S.R.L dreptul de deducere 
a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor de utilaje, pentru suma de     lei. 
  

Referitor la determinarea taxei pe valoarea ad�ugat� colectat�,  organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat urm�toarele: 
 1. În lunile iunie 2007, noiembrie 2007 �i martie 2008, SC F S.R.L încaseaz� avansuri 
(eviden�iate în contul 419 „Clien�i creditori” f�r� a colecta taxa pe valoare ad�ugat�, de la : 
 - SC M SRL pentru suma de   lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de   lei, 
virat� în contul bancar al societ��ii – Y în data de . În data de 31.12.2007 societatea anuleaz� 
avansul prin înregistrarea contabil� 419 „Clien�i creditori” = 131 „Subven�ii pentru investi�ii”, 
f�r� nici un document justificativ.  
 Contestatoarea prezint� organelor de inspec�ie fiscal� contractul nr….  încheiat cu SC 
M SRL în care nu i se precizeaz� calitatea �i care men�ioneaz� faptul c� aceasta pune la 
dispozi�ia  S.C. F S.R.L. (în calitate de client) o anumit� sum� de bani în vederea utiliz�rii. 
 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�, contractul mai sus 
men�ionat are o serie de spa�ii r�mase necompletate, precum �i faptul c�,  contestatoarea nu a 
prezentat nici un document care s� dovedeasc� c� suma virat� de SC M SRL este asimilat� 
subven�iei. 
 - SC C SRL pentru suma de    lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de     lei. 
 - SC D SRL pentru suma de     lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de    lei. 
 2. În lunile aprilie, iunie 2007 societatea înregistreaz� în contul 473 „Decont�ri din 
opera�ii în curs de clarificare” suma de     lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de    
lei, pentru care nu prezint� nici un document justificativ. 
 În data de 04.07.2007 contestatoarea înregistreaz� „în debitul contului 473 „Decont�ri 
din opera�ii în curs de clarificare” suma de     lei (dând impresia c� s-a clarificat par�ial soldul 
contului 473), suma reprezentând de fapt elibereare de numerar �i comision bancar ( sume 
clarificate din explica�ia de pe extrasul de cont din data de 4.07.2007 BCR)”.Organele de 
inspec�ie fiscal� datorit� înregistr�rii contabile 5121 „Banca” = 473 „Decont�ri din opera�ii în 
curs de clarificare”, au asimilat sumele respective ca fiind  avansuri pentru care societatea nu a 
colectat taxa pe valoare ad�ugat�.  
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 Urmare a celor prezentate la  punctul 1 �i 2, pentru sumele încasate, contestatoarea nu 
a colectat taxa pe valoare ad�ugat�, conform art.134^2, alin.(2), lit.b) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în sum�  total� de      lei. 
 
 Pentru diferen�a de     lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat�, organele de inspec�ie 
fiscal� au calculat major�ri de întârziere, pân� la data de 25.04.2008, în sum� de    lei, 
conform O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i art. III din Legea nr.210/2005. 
   
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele invocate 
de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în 
vigoare la data controlului, se re�in urm�toarele: 
 
 Inspec�ia fiscal� par�ial� la S.C. F S.R.L. s-a efectuat în baza adresei nr.  emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice , înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� II sub nr.    prin 
care se înainteaz� Decontul de TVA al lunii martie 2008, cu op�iunea de rambursare a soldului 
sumei negative de TVA. Suma solicitat� la rambursare este de     lei. 
 
 Perioada verificat� este 01.02.2006 – 31.03.2008. 
 
 1.Referitor la taxa pe valoarea adaugat� deductibil� în suma de      lei,  
 
D.G.F.P. Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este investit s� se 
pronun�e dac� societatea  poate beneficia de dreptul de deducere a taxei pe valoare 
ad�ugat�, în condi�iile în care �i-a exercitat acest drept pe baza unor facturi care nu 
con�in rubrica TVA; facturi fiscale pentru activit��i scutite f�r� drept de deducere; facturi 
fiscale de achizi�ii care apar�in altor societ��i; facturi fiscale de achizi�ii care nu sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile, precum �i facturi fiscale emise de 
persoane care nu îndeplinesc calitatea de persoan� impozabil� din punct de vedere al 
taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
 În fapt, urmare a verific�rii efectuat� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� �i a 
controalelor încruci�ate privind realitatea �i legalitatea achizi�iilor efectuate, s-a constatat c�,  
taxa pe valoare ad�ugat�  pentru care nu s-a acordat drept de deducere este structurat� 
astfel:  
 
 - suma de     lei reprezenzând taxa pe valoare ad�ugat�  înscris� în facturi care nu 
con�in rubrica TVA precum �i facturi fiscale pentru activit��i scutite f�r� drept de deducere, 
emise, în perioada septembrie 2006 - iulie 2007, de Consiliul Local  �i SC H  SRL.  

- suma de  lei reprezenzând taxa pe valoare ad�ugat� înscris� în factura fiscal� nr.    
emis� de SC G SRL,  iar la rubrica beneficiar este înscris SC S SRL ,  aceasta factur� fiind 
înregistrat� în luna decembrie 2007, în eviden�a contabil� a S.C. F S.R.L .  

- suma de  lei lei reprezenzând taxa pe valoare ad�ugat�  înscris� în factura fiscal� nr.     
emis� de SC G SRL, reprezentând avans mobilier (corpuri de buc�t�rie, electrocasnice, blitz-
suport TV, scaun Edera) bunuri care nu sunt folosite în scopul ob�inerii de venituri, conform 
obiectului de activitate din statutul societ��ii. 

- suma de    lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� înscris� în facturile fiscale nr.    
�i nr.     emise de SC G SRL reprezentând utilaj excavator în valoare total�    lei, respectiv utilaj 
excavator în valoare total�     lei . 
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 Organele de inspec�ie fiscal� prin adresele nr.   �i nr.   au solicitat informa�ii de la 
D.G.F.P. S - A.F.P. �i de la I.P.J. privind realitatea acestor achizi�ii. 
  
 Urmare a controlului încruci�at, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul D.G.F.P. S- 
A.F.P. arat� c�  filiera parcurs� de cele dou� excavatoare este urm�toarea: 
-utilajele au fost achizi�ionate de c�tre SC C SRL de la B din Austria, cu urm�toarele facturi 
fiscale nr.   în valoare de    lei �i nr.    în valoare de   lei. Aceste facturi au fost înregistrate în 
Jurnalul de cump�r�ri, Decontul de TVA, Declara�ia VIES 390 �i achitarea contravalorii 
acestora s-a f�cut integral; 
 -SC C SRL vinde cele dou� excavatoare societ��ii H SRL cu factura fiscal� nr.  în 
valoare de  lei fiecare, document înregistrat în Jurnalul de TVA �i în Decontul de TVA, iar 
aceasta a fost achitat� par�ial; 
 - SC H SRL   vinde cele dou� excavatoare societ��ii G  SRL cu factura fiscal� nr.  în 
valoare de  lei din care TVA în sum� de   lei �i factura fiscal� nr.   în valoare de   lei, din care 
TVA în sum� de   lei. Facturile fiscale au fost înregistrate în jurnalul de vânz�ri �i Decontul de 
TVA, dar contravaloarea acestora nu a fost încasat� de SC H  SRL. 
  
 Fa�� de aspectele descrise anterior, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal� II, precizeaz� c�, au constatat o m�rire a pre�ului de vânzarea acelor dou� 
utilaje de la SC C SRL la  SC H SRL, apoi o sc�derea pre�ului de vânzare de la SC H SRL la 
SC G SRL, pentru ca apoi acelea�i utilaje s� fie vândute la un pre� nejustificat de mare de la 
SC G SRL la S.C. F S.R.L.  
  
 I.P.J.  transmite Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� II, adresa primit� de la Z,  cu privire la 
opera�iunile bancare efectuate de SC G SRL �i S.C. F S.R.L. 
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, o parte din contravaloarea utilajelor este 
pl�tit� de c�tre contestatoare din disponibilul contului deschis la unitatea X-linie de credit c�tre 
SC G SRL în contul deschis de acesta la Z. 
 Din valoarea total� de    lei a celor dou� facturi, S.C. F S.R.L achit� suma de   lei astfel:  
lei în data de    (avans utilaje-extras de la unitate X) �i     lei în data de 01.02.2008 (extras de la 
unitate X).  
 Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� constat� c�, în luna martie 2008, în eviden�ele 
contabile ale S.C. F S.R.L, suma de    lei este înregistrat� din nou ca plat� c�tre SC G SRL, 
fiind înregistrare eronat�, deoarece extrasul de cont de la unitatea X „este copiat par�ial din cel 
aferent lunii februarie”. 
 
 Echipa de inspec�ie fiscal� au întreprins o serie de ac�iuni de a contacta administratorul 
SC G SRL, în persoana domnului MF, cât �i a împuternicitului legal de a reprezenta societatea. 
 În Nota explicativ� dat� de domnul MF, administratorul SC G SRL, pentru care s-a 
început procedura de urm�rire penal� pentru evaziune fiscal�, acesta aflându-se în arestul 
Poli�iei, la întrebarea cum s-a încasat contravaloarea celor dou� facturi fiscale de livrare a 
utilajelor, precizeaz� faptul c�, s-a f�cut compensarea între contravaloarea celor dou� facturi 
de livrarea a utilajelor, cu zgur� �i scoar�� metalic� luate de la S.C. F S.R.L. Ulterior, cu adresa 
nr.  , domnul MF anun�� D.G.F.P. faptul c� „s-a procedat la anularea în ro�u” a celor dou� 
facturi, deoarece S.C. F S.R.L nu �i-a achitat în întregime contravaloarea utilajelor. 
 Din Nota explicativ� dat� de doamna C L, organele de inspec�ie au constatat c� procura 
general� de împuternicire a doamnei de a reprezenta societatea, s-a f�cut în lipsa acesteia, iar 
din contul deschis la Z a ridicat sume de bani pe care apoi le-a înmânat domnul MF. 
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 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal�, consultând dosarul fiscal al  SC G SRL, au 
constatat c� societatea nu are un comportament fiscal corect, întrucât începând cu trimestrul II 
2007, nu are declarat nici un venit la bugetul consolidat al statului, aflându-se în eviden�a 
special�, societatea urmând s� fie declarat� inactiv�. 
 Op�inerea actelor �i documentelor necesare efectu�rii unui control încruci�at la SC G 
SRL nu a fost posibil�, a�a cum precizeaz� organele de inspec�ie fiscal�. 
 Urmând filiera parcurs� de cele dou� utilaje se constat� c� prevederile art 145, alin (1) 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au fost 
îndeplinite doar la nivelul SC C SRL �i SC H SRL. SC H SRL vinde cele dou� excavatoare la 
SC G SRL cu factura fiscal� nr.     în valoare de    lei din care TVA în sum� de    lei �i factura 
fiscal� nr.   în valoare de     lei din care TVA în sum� de    lei. Taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� acestor facturi fiscale este în sum� de    lei (     lei x19/119). 
 Conform prevederilor art.11 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� nu iau în considerare ultima tranzac�ie 
efectuat� �i reîncadreaz� din punct de vedere fiscal achizi�ia celor dou� excavatoare la nivelul 
S.C. F S.R.L., c�reia îi acord� drept de deducere numai pentru partea din taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� achizi�iei utilajelor, respectiv suma de    lei, tax� pe valoarea ad�ugat� 
exigibil� la nivelul SC H SRL , întrucât la nivelul SC G SRL nu este îndeplinit� condi�ia de 
exigibilitate. 
  
 Având în vedere cele de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat dreptul de 
deducere asupra taxei pe valoare ad�ugat�, în sum� de    lei, conform art.126, art.145, alin.(1), 
(2) �i (8), art.146, alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 
 În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabile începând cu 02.05.2006, care precizeaz� la: 
  
Art.145 
’’ (1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa pe valoarea ad�ugat� 
deductibil� devine exigibil�. 
[…] 
(8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice persoan� 
impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, în func�ie de felul opera�iunii, cu unul din 
urm�toarele documente: 
    a) pentru 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 servicii care i-au fost prestate ori 
urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�, cu factur� fiscal�, care cuprinde 
informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (8), �i este emis� pe numele persoanei de c�tre o 
persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. Beneficiarii 
serviciilor prev�zute la art. 150 alin. (1) lit. b) �i art. 151 alin. (1) lit.  b), care sunt înregistra�i ca 
pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, justific� taxa dedus�, cu factura fiscal�, întocmit� 
potrivit art. 155 alin. (4); ’’ 
 
Art.155  
 ’’ (8) Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) seria �i num�rul facturii; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) numele, adresa �i codul de identificare fiscal� ale persoanei care emite factura; 
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    d) numele, adresa �i codul de identificare fiscal�, dup� caz, ale beneficiarului de bunuri sau 
servicii; 
    e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate; 
    f) pre�ul unitar f�r� taxa pe valoarea ad�ugat� �i baza de impozitare pentru fiecare cot� sau 
scutire; 
    g) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� aplicat� sau men�iunile: scutit cu drept de deducere, 
scutit f�r� drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor speciale, dup� caz. Pentru 
opera�iunile supuse tax�rii inverse se men�ioneaz� obligatoriu «taxare invers�»; 
    h) suma taxei pe valoarea ad�ugat� de plat�, pentru opera�iunile taxabile, cu excep�ia 
cazurilor în care se aplic� reguli speciale prev�zute prin norme metodologice.’’ 
 
 Având în vedere  prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine faptul c� orice 
persoan� înregistrat� c� pl�titor de tax� pe valoarea adaugat� are dreptul s� deduc� taxa pe 
valoare ad�ugat� datorat� sau achitat�, prin justificarea acesteia cu factur� fiscal� care s� 
cuprind� toate informa�iile prev�zute de lege.  
  
 Din contesta�ia formulat� reiese c�, S.C. F S.R.L. este de acord cu constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal� cu privire la neacordarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoare ad�ugat�, în sum� de 546 lei, aferent� facturilor care nu con�in rubrica de TVA �i 
facturilor fiscale pentru activit��i scutite f�r� drept de deducere, precum �i a taxei pe valoare 
ad�ugat� în sum� de     lei, aferent� facturii care la rubrica beneficiar este înscris� alt� 
societate decât contestatoarea, de altfel aceasta face men�iunea c� „precizarea efectuat� de 
c�tre organele fiscale este corect� �i o vom remedia în eviden�a contabil�”. 
 
 De asemenea, pentru perioada verificat�, începând cu data de 01.01.2007, sunt 
incidente cauzei prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz� la: 
 
 ‘’Art. 126  
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România cele care îndeplinesc 
cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) opera�iunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de 
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în 
conformitate cu prevederile art. 132 �i 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� impozabil�, astfel 
cum este definit� la art. 127 alin. (1), ac�ionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre activit��ile economice 
prev�zute la art.127 alin. (2);’’ 
      
 “Art. 127 
    (1) Este considerat� persoan� impozabil� orice persoan� care desf��oar�, de o manier� 
independent� �i indiferent de loc, activit��i economice de natura celor prev�zute la alin. (2), 
oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit��i. 
    (2) În sensul prezentului titlu, activit��ile economice cuprind activit��ile produc�torilor 
comercian�ilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activit��ile extractive, agricole �i activit��ile 
profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economic� 
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul ob�inerii de venituri cu caracter de 
continuitate. 
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[ …] “  
 
 ”Art. 145 
 (1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
    (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; 
    b) opera�iuni rezultate din activit��i economice pentru care locul livr�rii/prest�rii se consider� 
ca fiind în str�in�tate, dac� taxa ar fi deductibil�, în cazul în care aceste opera�iuni ar fi fost 
realizate în România; 
    c) opera�iuni scutite de tax�, conform art. 143, 144 �i 144^1; 
    d) opera�iuni scutite de tax�, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 �i lit. b), în cazul în care 
cump�r�torul ori clientul este stabilit în afara Comunit��ii sau în cazul în care aceste opera�iuni 
sunt în leg�tur� direct� cu bunuri care vor fi exportate într-un stat din afara Comunit��ii, 
precum �i în cazul opera�iunilor efectuate de intermediari care ac�ioneaz� în numele �i în 
contul altei persoane, atunci când ace�tia intervin în derularea unor astfel de opera�iuni; 
    e) opera�iunile prev�zute la art.128 alin. (7) �i la art.129 alin.(7), dac� taxa s-ar fi aplicat 
transferului respectiv.” 
 
 „Art. 146 
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul sau, s� de�in� o 
factura care s� cuprind� informa�iile prevazute la art.155, alin. (5);” 
  
 ‘’Art. 155 
  ”(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identific� factura în mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, dup� caz, ale 
persoanei impozabile care emite factura; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România �i �i-a 
desemnat un reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este persoana obligat� la plata taxei; 
    e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 
    f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de înregistrare în scopuri de TVA, în 
cazul în care cump�r�torul este înregistrat, conform art.153, precum �i adresa exact� a locului 
în care au fost transferate bunurile, în cazul livr�rilor intracomunitare de bunuri prev�zute la 
art.143 alin. (2) lit.d); ” 
    
  Fa�� de prevederile legale precizate �i de documentele existente la dosarul cauzei, în 
cazul în spe��, se re�ine, dreptul contribuabililor de a deduce taxa pe valoare ad�ugat� 
aferent� bunurilor achizi�ionate numai dac� acestea sunt utilizate în folosul opera�iunilor 
taxabile. 
  Din constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� reiese c�, contestatoarea a achizi�ionat 
bunuri (corpuri de buc�t�rie, electrocasnice, blitz-suport TV, scaun Edera)   care nu au leg�tur� 
cu activitatea economic� a firmei,  conform obiectului de activitate al societ��ii („recuperarea 
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de�eurilor �i resturilor metalice reciclabile”), pentru care organele de inspec�ie fiscal� nu au 
acordat drept de deducere.  
 Organele de inspec�ie fiscal� în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
men�ioneaz� c�, ”sediul social al societ��ii se afl� în locuin�a proprietate personal� a 
administratorului societ��ii, societ��ii revenindu-i doar o parte din suprafa�a spa�iului de locuit, 
prin urmare se consider� c� bunurile sunt utilizate în scop personal de c�tre administrator”. 
 În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod corect, nu au acordat drept de 
deducere a taxei pe valoare ad�ugat� aferent� bunurilor care nu sunt utilizate în folosul  
opera�iunilor taxabile. 
 
 În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei referitoare la faptul c� „nu i se permite 
rambursarea sumei de TVA de     lei ” aferent� facturilor fiscale nr.    , respectiv nr.    emise de 
SC G SRL, „de�i face dovada achit�rii acestora”, preciz�m c�, organele de inspec�ie fiscal� nu 
au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoare ad�ugat� aferent� acestor facturi, întucât 
societatea furnizoare nu a putut face dovada c� îndeplinea calitatea de persoan� impozabil� 
din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, nu a putut face dovada înregistr�rii �i 
declar�rii taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� facturilor fiscale sus men�ionate la data livr�rii 
bunurilor, pentru a determina exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat�, implicit a dreptului de 
deducere la cump�r�torul S.C. F S.R.L.   
 Mai mult decât atât, din consultarea dosarului fiscal al societ��ii furnizoare, s-a constatat 
c� aceasta nu a depus nici un decont de taxa pe valoare ad�ugat� din trimestrul II 2007, nu a 
declarat nici un venit la bugetul consolidat al statului, motiv pentru care se afl� în eviden�a 
special�, pentru ca ulterior s� fie declarat� inactiv�, iar efectuarea unui control încruci�at la 
aceast� societate pentru a verifica legalitatea �i realitatea opera�iunilor efectuate cu S.C. F 
S.R.L., nu a fost posibil, deoarece, pentru  administratorul SC G SRL s-a început procedura de 
urm�rire penal� pentru evaziune fiscal�, acesta aflându-se în arestul Poli�iei. 
 În motivarea deciziei de neacordare a dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� facturii fiscale nr   �i nr. , organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere �i 
informa�iile din Nota explicativ� dat� de administratorul societ��ii furnizoare, care precizez�, pe 
de o parte c� plata acestor facturi fiscale a fost f�cut�  par�ial, prin compensare „cu zgur� �i 
scoar�� metalic�”, iar pe de alt� parte, prin adresa nr.    , comunic� faptul c� „întrucât S.C. F 
S.R.L. nu �i-a achitat în întregime cele dou�  facturi fiscale de achizi�ie a utilajelor s-a procedat 
la anularea în ro�u a acestora”.  
 
 Urmare a celor men�ionate mai sus, în conformitate cu prevederile,  art.11 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz� c�:  
 „La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în în�elesul prezentului cod, autorit��ile 
fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie care nu are un scop economic sau pot 
reîncadra forma unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iei”, 
 
organele de inspec�ie fiscal� nu  au  luat în considerare tranzac�ia dintre SC G SRL �i S.C. F 
S.R.L., au reîncadrat din punct de vedere fiscal  achizi�ia efectuat� de contestatoare, acordând 
drept de deducere numai pentru suma de    lei (taxa pe valoare ad�ugat� exigibil� la nivelul 
SC H SRL). 
     
 Concluzionând, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod corect c�, S.C. F S.R.L. 
nu are drept de deducere pentru taxa pe valoare ad�ugat� în sum� total� de    lei aferent� 
facturilor care nu con�in rubrica TVA; facturilor fiscale pentru activit��i scutite f�r� drept de 
deducere; facturilor fiscale de achizi�ii care apar�in altor societ��i; facturilor fiscale de achizi�ii 
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care nu sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile, precum �i facturilor fiscale 
emise de persoane care nu îndeplinesc calitatea de persoan� impozabil� din punct de vedere 
al taxei pe valoarea ad�ugat�, fapt pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru 
suma de    lei.  
 
 2. Referitor la  taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în sum� de    lei �i major�rile 
de întârziere aferente acesteia în sum� de   lei, 
D.G.F.P. Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este investit s� se 
pronun�e dac� societatea datoreaz� aceste sume în condi�iile în care nu a colectat taxa 
pe valoarea ad�ugat� aferent� avansurilor încasate. 
 
 În fapt, în lunile iunie 2007, noiembrie 2007 �i martie 2008 S.C. F S.R.L. încaseaz� 
avansuri (eviden�iate în contul 419 „Clien�i creditori” f�r� a colecta taxa pe valoare ad�ugat�, 
de la : 
 - SC M SRL pentru suma de   lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de    lei, 
virat� în contul bancar al societ��ii în data de 21.06.2007. În data de 31.12.2007 societatea 
anuleaz� avansul încasat prin înregistrarea contabil� 419 „Clien�i creditori” = 131 „Subven�ii 
pentru investi�ii”, f�r� nici un document justificativ.  
 Contestatoarea prezint� organelor de inspec�ie fiscal� contractul nr.   încheiat cu SC M 
SRL în care nu este precizat� calitatea acestuia, �i care precizeaz� faptul c� aceasta pune la 
dispozi�ia  S.C. F S.R.L. (în calitate de client) o anumit� sum� de bani în vederea utiliz�rii. 
 Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� mai precizeaz� faptul c�, contractul mai sus 
men�ionat are o serie de spa�ii r�mase necompletate �i contestatoarea nu a prezentat nici un 
document care s� dovedeasc� c� suma virat� de SC M SRL este asimilat� subven�iei. 
 - SC C SRL pentru suma de   lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de    lei. 
 - SC D SRL pentru suma de    lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de    lei. 
  
 Pentru sumele încasate, reprezentând avansuri în sum� total� de    lei, organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat taxa pe valoare ad�ugat� colectat�, în sum� de    lei, conform 
art.134^2, alin.(2), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modic�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 De asemenea, în lunile aprilie, iunie 2007 societatea înregistreaz� în contul 473 
„Decont�ri din opera�ii în curs de clarificare” suma de    lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� 
în sum� de     lei, pentru care nu prezint� nici un document justificativ. 
 În data de 04.07.2007 contestatoarea înregistreaz� în debitul contului 473 „Decont�ri 
din opera�ii în curs de clarificare” suma de    lei, sum� reprezentând de fapt eliberare de 
numerar �i comision bancar (conform extrasului de cont din data de 04.07.2007). Organele de 
inspec�ie fiscal� datorit� înregistr�rii contabile 5121 „Banca” = 473 „Decont�ri din opera�ii în 
curs de clarificare”, au considerat suma de    lei, ca reprezentând avansuri pentru care 
societatea avea obliga�ia de a colecta taxa pe valoare ad�ugat�, în sum� de     lei, conform 
art.134^2, alin.(2), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modic�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 
 Pentru diferen�a de    lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat�, organele de inspec�ie 
fiscal� au calculat major�ri de întârziere, pân� la data de 25.04.2008, în sum� de    lei, 
conform O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i art. III din Legea nr.210/2005. 
  
 În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
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modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizez� la:  
 
 ‘’Art. 126  
  (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România cele care indeplinesc 
cumulativ urmatoarele condi�ii: 
    a) opera�iunile care, în sensul art.128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de 
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în 
conformitate cu prevederile art. 132 �i 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� impozabil�, astfel 
cum este definit� la art.127 alin. (1), ac�ionand ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre activita�ile economice 
prevazute la art.127 alin. (2);’’ 
     
 “Art. 134^2 
    (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine: 
    a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator; 
    b) la data la care se încaseaz� avansul, pentru pl��ile în avans efectuate înainte de data la 
care intervine faptul generator. Fac excep�ie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru 
plata importurilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente importului, precum �i orice avansuri 
încasate pentru opera�iuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezint� plata 
par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i serviciilor, efectuat� înainte de data livr�rii sau 
prest�rii acestora; 
    c) la data extragerii numerarului, pentru livr�rile de bunuri sau prest�rile de servicii realizate 
prin ma�ini automate de vânzare, de jocuri sau alte ma�ini similare. “ 
 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal�, se re�ine faptul c�, S.C. F S.R.L. a încasat avansuri, prin contul 419 „Clien�i 
creditori”  în iunie, noiembrie 2007 �i martie 2008, pentru care nu a întocmit facturi �i nici nu a 
colectat taxa pe valoare ad�ugat� aferent�, în sum� de   lei, conform prevederilor legale 
men�ionate mai sus. 
 Prin contesta�ia formulat�, S.C. F S.R.L. afirm� c� suma de   lei, din care taxa pe 
valoare ad�ugat� în sum� de    lei încasat� de la SC M SRL, nu reprezint� avans, fiind de fapt 
subven�ii pentru investi�ii, neanexând alte documente în sus�inerea cauzei, decât cele care au 
f�cut obiectul analizei organelor de inspec�ie fiscal�, prin urmare, simpla afirma�ie a 
contestatoarei c� aceste avansuri reprezint� ”finan�are a activit��ii curente” nu poate fi retinut� 
în solu�ionarea favorabil� a cauzei. 
  Totodat�, pentru suma de    lei încasat� de la SC C SRL �i pentru suma de   lei 
încasat� de la SC D SRL, contestatoarea nu prezint� nici un argument care s� sus�in� c� 
exigibilitatea taxei pe valoare ad�ugat� nu intervine la data încas�rii avansului.  
  
 De asemenea, pentru suma de    lei înregistrat� în contul 473” Decont�ri din opera�ii în 
curs de clarificare” din care  taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de    lei, prin contesta�ia 
formulat� societatea nu invoc� motivul de fapt �i drept care s� înl�ture constatarea organelor 
de inspec�ie fiscal�, respectiv c� suma înregistrat� în contul mai sus men�ionat, nu reprezint� 
avans încasat.   
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 Ca urmare, organele de inspec�ie fiscal� în mod corect �i legal au constatat c� S.C. F 
S.R.L. nu a colectat taxa pe valoare ad�ugat� în sum� total� de    lei aferent avansurilor 
încasate, conform prevederilor art. 134^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, fapt pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia 
pentru suma de   lei. 
  
 Referitor la major�rile de întârziere stabilite de organele de inspec�ie fiscal� Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.    emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.  , se re�ine  c� acestea reprezint� m�sur� accesorie în 
raport cu debitul.  
 Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei pe valoare 
ad�ugat� în sum� de     lei, iar prin contesta�ie nu aduce nici un argument cu privire la modul 
de calcul al major�rilor de întârziere, în sum� de    lei, aferente taxei pe valoare ad�ugat� 
stabilit� suplimentar, urmeaza a se respinge contesta�ia, conform principiului de drept 
„accesoriul urmeaz� principalul”. 
 
  Referitor la afirma�ia contestatoarei cu privire la faptul c� „în raportul de inspec�ie 
fiscal� se consemneaz� existen�a a trei inspectori de specialitate, atât la sediul societ��ii unde 
se �ine eviden�a contabil�, cât �i la sediul D.G.F.P.   AIF   , discu�iile �i documentele prezentate 
s-au efectuat doar în prezen�a a doi inspectori de specialitate…”, organele de inspec�ie fiscal� 
prin Referatul privind propunerile de solu�ionare a contesta�iei precizeaz� c�, d-na BI a 
participat la definitivarea concluziilor inspec�iei fiscale, începând din data de 01.08.2008, când 
d-na MD a fost transferat� în structura altui compartiment din cadrul D.G.F.P.  
  
 De men�ionat este �i faptul c�, prin contesta�ia formulat�, contestatoarea nu sus�ine 
cele invocate cu documente justificative �i nu precizeaz� nici o prevedere legal� care s� 
modifice constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 
 
 În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal au procedat la colectarea taxei 
pe valoare ad�ugat�, în sum� de     lei pentru avansurile încasate, au stabilit c�, societatea nu 
are drept de deducere pentru taxa pe valoare ad�ugat� în sum�   lei, iar la pct.2.2.1. 
”Solu�ionarea decontului de tax� pe valoare ad�ugat� cu sume negative cu op�iune de 
rambursare” din Decizia de impunere nr.   , din suma solicitat� la rambursare de   lei, au 
respins la rambursat suma de    lei, au aprobat la rambursare suma de   lei �i au stabilit 
major�ri de întârziere în sum� de    lei, motiv pentru care contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca 
neântemeiat�. 
 
 Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza art.145, alin.(1), alin. (8), art.155, 
alin(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
(aplicabil� începând cu 02.05.2006), art.11, art.126, art.127, art. 134^2, art.145, alin.(1), 
alin.(2), art.146, alin.(1), art.155, alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare ( aplicabil� începând cu 01.01.2007), art.49, alin. (1) �i 
art. 216, alin. (1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se: 
 

 
D E C I D E 
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Respingerea ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de S.C. F S.R.L pentru suma 
total� de     lei, dup� cum urmeaz�: 
 -   lei – taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare; 
 -   lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� de plat�. 
  
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat�, conform procedurii legale, în termenul de 6 luni, la Tribunalul  
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


