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D E C I Z I A NR. 1558/575/23.06.2014 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL 
 înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.x/10.04.2014 

 
 
 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 
Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat A.J.F.P. x - Serviciul Inspec�ie Fiscal� 
Persoane Juridice prin adresa nr.x/10.04.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P.Timi�oara sub 
nr.x/10.04.2014, asupra contesta�iei formulat� de SC x SRL, CUI x, cu domiciliul fiscal în 
x, str. x, nr.x, et.x, ap.x, cam.x jud. x,  înregistrat� la ORC x J x/x/2010. 
 

SC x SRL contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice nr. x/27.02.2014 emis� în baza 
constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. x/27.02.2014, pentru suma total� de x lei 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar. 
 

Contesta�ia a fost 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, este autentificat� prin semnatura �i �tampila reprezentantului legal. 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i modific�rile 
ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei.  
 
   I. Prin contesta�ia formulat� SC x SRL se îndreapt� împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru 
persoane fizice nr. x/27.02.2014 emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. x/27.02.2014, solicitând anularea acesteia. 
 Contestatoarea arat� c�, urmare a achizi�iilor efectuate în perioada 01.03.2010-
31.10.2013 pentru care TVA a fost pl�tit� din punct de vedere comercial c�tre furnizorii 
interni, s-a aflat pe tot parcursul acestei perioade în pozi�ia de rambursare de TVA. 

De asemenea, contestatoarea arat� c� a solicitat în baza art.147^3 alin.(6) din 
Codul fiscal rambursarea TVA înregistrat� în perioada 01.03.2010-31.10.2013, dup� cum 
urmeaz�: 
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 - rambursarea sumei negative de TVA în valoare de x lei prin decontul aferent lunii 
septembrie 2013; 
 - rambursarea sumei negative de TVA în valoare de x lei prin decontul aferent lunii 
octombrie 2013. 

Contestatoarea arat� c�, cererile de rambursare a TVA solicitate prin deconturile 
men�ionate mai sus au f�cut obiectului controlului fiscal ale c�rui concluzii le contest�.  

Astfel, în urma desf��ur�rii inspec�iei fiscale, organele de inspec�ie au încheiat 
Raportul de inspec�ie fiscala num�rul x/27.02.2014 în baza c�reia a fost emis� Decizia de 
impunere num�rul x/27.02.2014, prin care a fost stabilit� în sarcina sa obliga�ii fiscale 
suplimentare (TVA) de x lei aferente perioadei 01.03.2010-30.09.2013, respectiv x lei 
aferente perioadei 01.10.2013-31.10.2013. 

SC x SRL consider� c� organele de control au procedat eronat la stabilirea 
debitului reprezentând TVA suplimentar în suma de x lei pentru perioada 01.03.2010-
30.09.2013, respectiv x lei pentru perioada 01.10.2013-31.10.2013. 

Contestatoarea sus�ine c� organele de control nu au acceptat deductibilitatea TVA 
invocând ca �i aspect deficient faptul c� a fost efectuat un control încruci�at la societatea x 
SRL, în urma c�ruia s-a constatat c� aceasta societate a achizi�ionat materiale �i servicii 
de la SC x SRL care era în stare de „dizolvare cu lichidare”, în luna septembrie 2013 în 
valoare de x lei din care TVA x lei, iar în luna octombrie x lei, din care TVA x lei. 

Astfel, în opinia organelor de control, societatea a înc�lcat prevederile art.146 alin. 
(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, coroborate cu ale pct.16 (1) din H.G. 
nr. 44/2004, actualizat� precizând c� „În baza facturilor antemen�ionate a fost dedus� în 
mod eronat TVA în suma de x lei (identic �i pentru cei x lei). În conformitate cu temeiul 
legal de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat dreptul de deducere a sumei 
de x lei, respectiv pentru suma de x lei. Astfel, cu suma de x lei, respectiv x lei, s-a va 
diminua TVA solicitat� la rambursare.” 

SC x SRL consider� neîntemeiat� �i nelegal� m�sura prin care organele de control 
nu permit deducerea TVA în valoare total� de x lei pentru luna septembrie 2013, respectiv 
x lei pentru Iuna octombrie 2013, întrucât: 

-  nu a înc�lcat prevederile legale invocate de organele de inspec�ie fiscal�, a dedus 
TVA-ul doar în baza exemplarelor în original ale facturilor fiscale, care con�in informa�iile 
prev�zute la art.155 alin. (19) din Legea nr.571/2003 �i doar dup� plata acestor facturi. 

- facturile emise de SC x SRL în lunile septembrie �i octombrie 2013 sunt: 
nr.x/12.09.2013 în sum� de x lei, nr.x/12.09.2013 în sum� de x lei, nr.x/12.09.2013 în 
sum� de x lei, nr.x/26.09.2013 în sum� de x lei, nr.x/01.10.2013 în sum� de x lei, 
nr.x/09.10.2013 în sum� de x lei, nr.x/22.10.2013 în sum� de x lei, nr.x/24.10.2013 
reprezentând storno avans factur� nr.x �i facturare prest�ri servicii �i nr.x/24.10.2012 
reprezentând storno avans factur� nr.x �i facturare prest�ri servicii. 

Contestatoarea sus�ine c� aceste facturi �i contracte aferente nu sunt facturile la 
care organele de inspec�ie fiscal� face referire prin decizia de impunere (respectiv factura 
de x lei din care TVA x lei �i factura de x lei din care TVA x lei). 

- organele de inspec�ie fiscal� în Raportul de inspec�ie fiscal� au constatat c�: 
achizi�iile de bunuri �i servicii sunt pentru nevoile societ��ii, justific� cuantumul TVA cu 
facturi care con�in informa�iile prev�zute de art.155 alin.(5) �i art.146 alin.(1) lit.a) din 
Codul fiscal, justificarea dreptului de deducere s-a efectuat pentru prest�rile de servicii în 
condi�iile prev�zute de art.134^1 alin.(7) din Codul fiscal, bunurile achizi�ionate sunt 
înscrise în jurnalele de cump�r�ri �i se reg�sesc în original la sediul societ��ii, au fost 
investigate pe teren lucr�rile de investi�ii reprezentând „locuin�e colective în�iruite P+E+M 
�i împrejmuire pe imobil teren �i/sau construc�ii”, constatându-se existen�a faptic� a 
lucr�rilor în cauz� reflectate �i în rulajul debitor al contului 231. 

În concluzie, contestatoarea consider� c� organele de inspec�ie fiscal� au procedat 
eronat la stabilirea debitului reprezentând TVA suplimentar în sum� de x lei, în condi�iile în 
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care au fost îndeplinite condi�iile legale pentru deducerea TVA integral� a TVA-ului 
solicitat la rambursare, a�a cum rezult� clar din constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� 
conform Raportului de inspec�ie fiscal�. 

Contestatoarea precizeaz� c� nu a f�cut nici o achizi�ie de bunuri �i servicii de la 
societ��i aflate în stare de dizolvare, inactive sau c�rora le-a fost anulat� înregistrarea în 
scopuri de TVA. De asemenea, precizeaz� c� organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
de altfel c� toate documentele care au stat la baza întocmirii deconturilor de TVA exist� în 
original, con�in toate informa�iile obligatorii �i sunt destinate realiz�rii de opera�iuni 
impozabile, fiind îndeplinite astfel toate condi�iile legale pentru deducerea TVA-ului �i 
solicitarea acestuia la rambursare. 

Pe cale de consecin�a, �i fata de argumentele expuse mai sus, contestatoarea 
solicit� anularea Deciziei de impunere nr. x /27.02.2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plata cu titlu de taxa pe valoarea ad�ugat�, pentru TVA  în sum� de x lei. 
 

II.  Ca urmare a verific�rii documentelor prezentate de contribuabil, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat deficien�e care au fost consemnate în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. x/27.02.2014 în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x/27.02.2014. 
 

Taxa pe valoarea ad�ugat�. 
 
1. SC x SRL a solicitat la rambursare suma de x lei prin Decontul internet - x-

2013/25.10.2013 pentru perioada 01.03.2010-30.09.2013, cu control anticipat. 
 

În urma verific�rii realit��ii �i legalit��ii rela�iilor comerciale efectuate de societatea 
care executa construc�ia imobilelor, SC x SRL �i SC x SRL, organele de inspec�ie fiscal� 
au efectuat un control încruci�at la SC x SRL fiind încheiat Procesul-Verbal 
nr.x21.02.2014.  

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� SC x SRL, achizi�ioneaz� materiale �i 
presteaz� servicii de lucr�ri cu buldoescavatorul de la SC x SRL, în calitate de furnizor, 
aceasta fiind în stare de „Dizolvare cu lichidare (Radiere)” din data de 26.11.2012. 

De asemenea, au constatat c� în luna septembrie 2013 SC x SRL achizi�ioneaz� 
fier beton de la SC x SRL, pentru lucr�rile demarate la SC x SRL, în valoare de x lei, din 
care TVA  x lei. SC x SRL a dedus TVA în baza facturilor emise de c�tre de prestatorul SC 
x SRL, reprezentând "otel-beton", fiind înc�lcate prevederile art.146 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.571/2003, actualizat�, coroborat� cu pct.16 (1) din H.G. nr.44/2004, actualizat�. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în baza facturilor sus men�ionate a 
fost dedus� în mod eronat TVA în sum� de x lei �i în conformitate cu prevederile legale 
invocate nu au acordat dreptul de deducere a sumei de x lei. Cu suma de x Iei s-a 
diminuat TVA solicitat� Ia rambursare. 
 

Recapitulare TVA deductibil� - decont INTERNT x 2013 /25.10.2013, cu suma 
negativa de x lei; 
    TVA deductibila înregistrat� de societate     x lei, din care: 
     - taxare inversa                                                  x Iei 
     - TVA nedeductibila stabilita de control                 x lei 
      - TVA deductibila stabilita de control                 x lei 
 
     Recapitula�ie TVA de rambursat  
  - TVA solicitat� la rambursare x lei  

    - TVA respins� la rambursare     x lei 
    - TVA cu drept de rambursare x lei 
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2. SC x SRL a solicitat la rambursare suma de x lei prin Decontul internet - 

x/15.11.2013 pentru perioada 01.10.2013 - 31.10.2013, cu control anticipat. 
În vederea verific�rii realit��ii �i legalit��ii rela�iilor comerciale efectuate de 

societatea care execut� construc�ia imobilelor, SC x SRL �i SC x SRL, organele de 
inspec�ie fiscal� au efectuat un control încruci�at la SC x SRL, fiind întocmit Procesul-
Verbal nr.x/21.02.2014.    

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� SC x SRL a achizi�ionat materiale �i a 
prestat servicii de lucr�ri cu buldoescavatorul de la SC x SRL, în calitate de furnizor, 
aceasta fiind în stare de „Dizolvare cu lichidare (Radiere)” din data de 26.11.2012. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în luna octombrie 
2013 SC x SRL presteaz� servicii de lucr�ri cu buldoescavatorul de la SC xSRL, pentru 
lucr�rile demarate la SC x SRL, în valoare x lei, din care TVA  x lei. 

SC x SRL a dedus TVA în baza facturilor emise de c�tre de prestatorul SC x SRL 
reprezentând „prest�rii servicii de lucr�ri cu buldoescavatorul”, fiind înc�lcate prevederile 
art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003, actualizat�, coroborat� cu prevederile pct. 16 
(1) din H.G. nr.44/2004, actualizat�. 

În baza facturii anterior men�ionate a fost dedus� în mod eronat TVA în sum� de x 
lei �i în conformitate cu temeiul legal de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� nu au  
acordat dreptul de deducere a sumei de x lei. Cu suma de x lei s-a diminuat TVA solicitat� 
la rambursare. 
 

Recapitulatie TVA deductibil� - decont INTERNT-x/25.11.2013, cu suma negativa 
de x Iei. 
 - TVA deductibila înregistrata de societate             x lei, din care: 
 - taxare inversa                                                        x lei 
 - TVA nedeductibila stabilita de control                     x lei 
  - TVA deductibila stabilita de control                       x lei 
 

Recapitulate TVA de rambursat  
   -TVA solicitat� la rambursare                                x lei 
   -TVA respins� la rambursare   x lei 
  - TVA cu drept de rambursare                                x lei 
 
 

III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 
prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare �i de organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 
 
  cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� SC x SRL are drept de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei aferent� facturilor emise de 
x SRL, în condi�iile în care furnizorul nu a probat realitatea �i legalitatea achizi�iilor 
care au stat la baza livr�rilor efectuate c�tre societatea contestatoare. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au efectuat un control încruci�at la SC x SRL, 

societatea care execut� construc�ia imobilelor SC x SRL, fiind încheiat Procesul - verbal 
nr.x/21.02.2014. 

În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, SC x 
SRL achizi�ioneaz� materiale �i prest�ri servicii de lucr�ri cu buldoescavatorul de la SC x 
SRL, în calitate de furnizor, acesta fiind în stare de „Dizolvare cu lichidare” (radiere) din 
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data de 26.11.2012. Astfel, în luna septembrie �i octombrie 2013, SC x SRL 
achizi�ioneaz� fier beton, respectiv prest�ri servicii de lucr�ri cu buldoescavatorul de la SC 
xSRL, pentru lucr�rile demarate la SC x SRL în valoare de x lei, din care TVA x lei, 
respectiv în valoare de x lei, din care TVA x lei. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, SC x SRL în mod eronat 
a dedus TVA în sum� de x lei, în baza facturilor emise de SC x SRL reprezentând „o�el-
beton”, respectiv în sum� de x lei reprezentând „prest�ri servicii de lucr�ri cu 
buldoescavatorul”, fiind înc�lcate prevederile art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborate cu cele a pct.46 
(1) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Codului 
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, care precizeaz�:  
 
   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 ori 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, precum �i dovada pl��ii în cazul achizi�iilor efectuate de c�tre persoanele impozabile 
obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv de c�tre persoanele impozabile 
care achizi�ioneaz� bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA 
la încasare;”  
 
coroborate cu prevederile pct.46 (1) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare ale Codului fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

„46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al 
documentelor prev�zute la art.146 alin.(1) din Codul fiscal care s� con�in� cel pu�in 
informa�iile prev�zute la art.155 alin.(19) din Codul fiscal �i cu dovada pl��ii în cazul 
achizi�iilor prev�zute la art. 145 alin.(1^2) din Codul fiscal efectuate de c�tre persoanele 
impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv de c�tre persoanele 
impozabile care achizi�ioneaz� bunuri/servicii prev�zute la art.145 alin.(1^1) din Codul 
fiscal de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare. Facturile emise 
în condi�iile prev�zute la art.155 alin.(11), (12) �i (20) din Codul fiscal constituie 
documente justificative în vederea deducerii taxei numai în situa�ia în care au înscris �i 
codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. „ 

 
Potrivit prevederilor legale sus men�ionate, se re�ine c� orice persoan� impozabil� 

înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru a beneficia de dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, trebuie s� justifice c� bunurile care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciile care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în 
beneficiul s�u de o alt� persoan� impozabil�, de asemenea înregistrat� în scopuri de TVA 
�i trebuie s� de�in� documente care cuprind în mod obligatoriu informa�iile prev�zute de 
legiuitor la articolele din legea fiscal�. 
 

În cazul în spe��, se re�ine c�, SC x SRL a efectuat achizi�ii de bunuri �i prest�ri 
servicii în luna septembrie �i octombrie 2013 de la SC x SRL pe baz� de facturi, pentru 
care �i-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în acestea în 
sum� total� de x lei.  
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Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, se re�ine c� pentru a stabili 
realitatea achizi�iilor, organele de inspec�ie fiscal� au efectuat un control încruci�at la SC x 
SRL finalizat prin încheierea Procesului-verbal nr.x/21.02.2014, din care rezult� c� 
aceasta a achizi�ionat o�el beton �i prest�ri servicii de lucr�ri cu buldoexcavatorul de la SC 
x SRL pentru SC x SRL. Potrivit bazei de date info SIINFORC, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c� SC x SRL este în stare de „Dizolvare cu lichidare (radiere)” din data 
de 26.11.2012. 
 Astfel, se re�ine c� SC x SRL, furnizorul societ��ii SC x SRL nu a probat realitatea �i 
legalitatea achizi�iilor care au stat la baza livr�rilor efectuate c�tre societatea 
contestatoare. 
 

Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept 
de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de x lei (x lei + x lei) 
aferent� facturilor emise de SC x SRL, întrucât furnizorul nu au probat realitatea �i 
legalitatea achizi�iilor care au stat la baza livr�rilor efectuate c�tre SC  x SRL. 

 
Prin urmare în mod corect �i legal organele de inspec�ie fiscal� au respins la 

rambursare suma de X – Decontul cu sume negative de tax� pe valoarea ad�ugat� cu 
op�iune de rambursare nr.X-2013/25.10.2013, respectiv suma de X lei – Decontul cu sume 
negative de tax� pe valoarea ad�ugat� cu op�iune de rambursare nr. X /2013/25.11.2013, 
motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de 
cerere. 
 

Referitor la afirma�ia contestatoarei potrivit c�reia nu de�ine facturile la care 
organele de inspec�ie fiscal� fac referire în decizia de impunere, respectiv factura de X lei 
din care TVA de X lei �i factura de X lei din care TVA X lei, în Referatul cu propuneri de 
solu�ionare a contesta�iei nr.X/10.04.2014, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�:  

„În luna septembrie �i octombrie 2013, SC X SRL emite urm�toarele facturi c�tre 
SC X SRL, respectiv facturile nr.X/12.09.2013 �i nr.X/01.10.2013, în baza contractului 
nr.X/17.07.2013, cât �i Devizul ofert� de lucr�ri �i a Devizelor par�iale de lucr�ri, semnate 
�i parafate atât de prestator, cât �i de beneficiar. O�elul beton �i prest�rile de servicii cu 
buldoexcavatorul, stipulate în situa�iile de lucr�ri, întocmite de c�tre SC X SRL, provin de 
la SC X SRL, societate radiat�, f�când obiectul facturilor nr.X/12.09.2013, în sum� X lei cu 
un TVA aferent de X lei (reprezentând o�el beton X lei, din care TVA X lei) �i 
nr.X/01.10.2013 (reprezentând prest�ri servicii de lucr�ri cu buldoexcavatorul luna 
octombrie 2013 în sum� de X lei, din care TVA X lei).” 
 
 

Pentru considerentele re�inute în con�inutul deciziei, în baza art.216 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în baza referatului nr.                                                                 se: 

 
 

D E C I D E 
 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� pentru persoane fizice nr. X/27.02.2014 emis� în baza constat�rilor din Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. X/27.02.2014, pentru suma total� de x lei reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar. 
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Prezenta decizie se comunic� la : 

                                                               - SC X SRL 
                                                               - A.J.F.P.X - Inspec�ie Fiscal�  
 
 

Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� 
potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

 
X 
 

 


