
   

Ministerul  Finan\elor Publice  -  Agen\ia Na\ional` de
Administrare Fiscal` - Direc\ia General` a Finan\elor Publice Jude\ul Br`ila
a  fost  sesizat` de  Activitatea  de  Inspec\ie  Fiscal`, prin  adresa
nr........./........2010,  [nregistrat` la  D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila sub
nr....../.............2010,  asupra  contesta\iei  formulat` de  S.C.  ….................
S.R.L.  Br`ila,  împotriva  Deciziei  de  impunere  privind  obliga\iile  fiscale
suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal` nr....../.....  din data de
…........2010, [ntocmit` de organele de inspec\ie fiscal` din cadrul Activit`\ii
de Inspec\ie Fiscal`.
 S.C. …....... S.R.L. are sediul [n Br`ila, strada …........, nr..., este
[nmatriculat` la Oficiul Registrului Comer\ului de pe l@ng` Tribunalul Br`ila
sub nr.J09/..../....... ]i are atribuit codul unic de [nregistrare …................ 

D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  verific@nd  [ndeplinirea  condi\iilor  de
procedur`  prev`zute  de  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedur`
fiscal`, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, a
concluzionat  c`  aceast`  contesta\ie  poart`  o  semn`tur`  indescifrabil`,
confirmat` cu ]tampila, [n original, a societ`\ii comerciale.

Obiectul  contesta\iei  [l  constituie  desfiin\area  [n  totalitate  a
Deciziei  de  impunere  privind  obliga\iile  fiscale  suplimentare  de  plat`
stabilite  de  inspec\ia  fiscal`  nr........./...../.....2010,  [ntocmit`  [n  baza
Raportului  nr......../..........2010,  de c`tre organele de inspec\ie fiscal` din
cadrul  Activit`\ii  de  Inspec\ie  Fiscal`,  pentru  suma  de  ….......  lei,
reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`, calculat` suplimentar de  plat`. 
   Cum Decizia de impunere privind obliga\iile fiscale suplimentare
de  plat`  stabilite  de  inspec\ia  fiscal`  nr......../..../......2010,  [ntocmit`  de
organele  de  inspec\ie  fiscal`  din  cadrul  A.I.F.  [n  baza  Raportului  de
inspec\ie  fiscal`  nr......./..........2010,  a  fost  comunicat`  S.C.  …............
S.R.L.  Br`ila  cu  adresa  nr........./.............2010,  conform  semn`turii  de
primire a reprezentantului societ`\ii comerciale ]i confirmat` de ]tampila [n
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original, [n data de …........2010, iar contestatoarea a depus la Activitatea
de  Inspec\ie  Fiscal`,  contestatia  [nregistrat`  sub  nr........./............2010,
rezult` c` aceasta a fost depus` [n termenul prev`zut de art.207 alin.(1) din
O.G. nr.92/2003, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare.

Constatand ca, [n spe\`, sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de
art. 205, art.206, art.207 alin.(1) ]i art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003
privind  Codul  de  procedur`  fiscal`,  republicat`  [n  anul  2007,  cu
modific`rile  ]i  complet`rile  ulterioare,  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  este
competent` s` solu\ioneze pe fond contesta\ia formulat` de S.C. ….............
S.R.L. Br`ila.

I.Contesta\ia  este  formulat` de  c`tre S.C.  ….............  S.R.L.
Br`ila împotriva debitului din Decizia de impunere nr........../..../...........2010
privind obliga\iile fiscale suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal`
[n sum` de …......... lei, reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`, calculat`
suplimentar de  plat`.

Prin  contesta\ia  depus`,  societatea  comercial`  solicit`
desfiin\area actelor adminitrative, din urm`toarele motive : 

-  ca  urmare  a  cererii  de  rambursare  a  T.V.A.  depus`  de
societate,  organul  de  control,  pe  baza  unei  presupuneri  gre]ite,  a
considerat  eronat  c`  bunurile  ]i  serviciile  achizi\ionate  ar  fi  avut  ca
destina\ie  realizarea  de  opera\iuni  impozabile  scutite  f`r`  drept  de
deducere;  

- [n mod eronat ]i f`r` a avea un temei legal, au considerat c`
imobilul  achizi\ionat  de  societate,  va  fi  destinat  inchirierii  cu  scutire  de
T.V.A.;  

- de asemenea, se trage concluzia eronat` c` obiectul principal
de  activitate  a  S.C.  …............  S.R.L.  [l  constituie  “  [nchirierea  ]i
sub[nchirierea  bunurilor  imobiliare  proprii  sau  [nchiriate  “  cod  CAEN
…........., cu toate c` [n certificatul de [nregistrare al firmei c@t ]i [n actul
constitutiv  reiese  c`  obiectul  principal  de  activitate  este  “Comer\ul  cu
am`nuntul al altor bunuri noi, [n magazine specializate “ cod CAEN ….....;  

-la  data  de  ….......2009  societatea  comercial`  nu  avea
achizi\ionat efectiv un imobil, activ ce ar fi putut fi inchiriat ;

-  societatea  comercial`  a   cesionat  prin  factura  fiscal`
nr.../..........2009  dreptul  de  a  achizi\iona  obiectivul  turistic  “Popasul

 



   

Brot`celul “, achizi\ie ce a avut loc efectiv [n luna …......... 2009, dup` plata
ultimelor tran]e din contravaloarea acestui obiectiv turistic ; 

-  chiar  ]i  [n  situa\ia  c@nd s-ar  fi  achizi\ionat  imobilul  [n  luna
…....... 2009, “ Popasul Brot`celul “ are o destina\ie clar stabilit`, este un
obiectiv  turistic  care  nu  se  preteaz`  nici  unui  fel  de  [nchiriere,  fiind
construit ]i func\ion@nd cu destina\ie turistic`.

{n drept, contesta\ia se [ntemeiaz` pe dispozi\iile art.43, art.84 –
art.88,  art.175  –  art.188  din  Codul  de  procedur`  fiscal`  republicat`,  cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare. 

II. Decizia de impunere nr...../..../.............2010 privind obliga\iile
fiscale suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal` a fost [ntocmit` [n
baza  Raportului  de  inspec\ie  fiscal`  nr....../...........2010  ca  urmare  a
solicit`rii de rambursare a soldului sumei negative a T.V.A. de …...... lei,
conform decontului  de  T.V.A.  depus  pentru  trim......  2009,  [nregistrat  la
organul fiscal teritorial sub nr.........../.............2010.

Motivele de fapt pentru care s-a [ntocmit aceast` decizie sunt
urm`toarele : 

-[n urma inspec\iei fiscale par\iale nu a fost admis` la deducere
T.V.A.  [n  sum`  de  …..........  lei,  reprezent@nd  TVA  achitat`  pentru
bunurile ]i serviciile achizi\ionate [n perioada ….......2008 – …........2009, [n
vederea realiz`rii de opera\iuni impozabile scutite f`r` drept de deducere
conform prevederilor art.126 alin.(9) lit.c) ]i art.141 alin.(2) lit.e) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ;

-  [n  anul  2008,  agentul  economic  a realizat  venituri  totale  [n
sum` de ….......... lei, numai din opera\iuni scutite f`r` drept de deducere
( [nchirierea de bunuri imobile ) a]a cum sunt reglementate de art.126 alin.
(9) lit.c) ]i art.141 alin.(2) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare. Conform art.147 alin.(4) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,
taxa pe valoarea ad`ugat` aferent` achizi\iilor destinate exclusiv realiz`rii
de opera\iuni care nu dau drept de deducere, nu se deduce. Pro-rata de
deducere definitiv` pe anul 2008 este “ 0 “,pro-rata provizorie pe anul 2009
conform art.147 alin.(9) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Taxa pe
valoarea ad`ugat` aferent` bunurile de capital, definite de art.149 lain.(1),
achizi\ionate [n anul 2009, conform contractului de cesiune drepturi – f`r`
num`r – incheiat [n data de ….....2009 ]i fcaturate cu factura fiscal` seria ...
nr..../.........2009  [n  valoare  total`  de  ….....  lei,  din  care  TVA ….......  lei,

 



   

[nregistrat` [n contul 231 “ imobiliz`ri [n curs corporale “, se deduce [n baza
pro – rata provizorie pe anul 2009, a]a cum prevede art.147 alin.(13 ) lit.a).

Temeiul de drept – art.145 alin.(2) din Legea nr. 571/2003.

III.  Av@nd  [n  vedere  constat`rile  organului  fiscal,  motivele
invocate de contestatoare, din analiza actelor ]i documentelor depuse la
dosarul  cauzei  ]i  [n  raport  cu  prevederile  legale  [n  vigoare  [n  perioada
verificat`, se re\in urm`toarele :
  Cauza supus` solu\ion`rii cu care a fost  investit` D.G.F.P.
Jude\ul Br`ila este s` se pronun\e asupra obliga\iilor fiscale datorate de
S.C.  …........  S.R.L.  Br`ila,  [n  sum`  de  …........  lei  cu  titlu  de  tax`  pe
valoarea ad`ugat` neadmis` la deducere ]i calculat` suplimentar de plat`,
dispuse de c`tre A.I.F. prin  Decizia de impunere privind obliga\iile fiscale
suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal` nr........./..... din data de
…......2010, [n condi\iile [n care organul de inspec\ie fiscal` a constatat c`
[n anul 2008, agentul economic a realizat opera\iuni scutite f`r` drept de
deducere, iar [n luna …........a anului 2009 a achizi\ionat Popasul turistic
Brot`celul.  

{n  fapt,  [n  luna  ….....  2009,  S.C.  …...........  S.R.L.  Br`ila  a
cesionat  dreptul  de  a  achizi\iona  activul  situat  [n  sat  ….........,  comuna
…...............,  conform  contractului  de  cesiune  [ncheiat  [n  data  de
…..........2009 ]i factura fiscal` seria …. nr..../.......2009, [n valoare total` de
…......... lei, din care T.V.A. …............ lei. 

Ca urmare, [n urma inspec\iei fiscale par\iale, nu s-a admis la
deducere  suma  total`  de  ….......  lei,  reprezent@nd  TVA  achitat`  pentru
bunurile ]i serviciile achizi\ionate [n perioada …........2008 -  ….......2009, [n
vederea realiz`rii de opera\iuni scutite f`r` drept de deducere.    

S.C. …........ S.R.L. Br`ila contest` suma total` de …........ lei,
cu titlu de tax` pe valoarea ad`ugat` calculat` suplimentar de plat`, pe
motiv  c`  obligatiile  stabilite  suplimentar  de  plat`  sunt  [n  mod  eronat
calculate  ]i  f`r`  temei  legal,  organul  de  control  consider@nd  c`  bunul
achizi\ionat reprezint` un imobil destinat inchirierii cu scutire de TVA. 

{n drept, cauza []i g`se]te solu\ionarea [n prevederile art.126
alin.(9) lit.c), art.141 alin.(2) lit.e), art.147 alin.(5), alin.(8) ]i alin.(9), art 153
alin.(8)  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modific`rile  ]i
complet`rile ulterioare, precum:

 



   

“Opera ţiuni impozabile
ART. 126
...
(9) Opera ţiunile impozabile pot fi:
...
c) opera ţiuni scutite de taxã fãrã drept de deducere,

pentru care nu se datoreazã taxa şi nu este permisã deducerea
taxei datorate sau achitate pentru achizi ţii. În prezentul titlu
aceste opera ţiuni sunt prevãzute la art. 141;

...
Scutiri pentru opera ţiuni din interiorul ţãrii
ART. 141
...
(2) Urmãtoarele opera ţiuni sunt, de asemenea, scutite

de taxã:
e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul

de bunuri imobile, cu urmãtoarele excepţii:
1. opera ţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul

sectorului hotelier sau al sectoarelor cu func ţie similarã,
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru c amping;

2. închirierea de spa ţii sau loca ţii pentru parcarea
autovehiculelor;

3. închirierea utilajelor şi a ma şinilor fixate
definitiv în bunuri imobile;

4. închirierea seifurilor;
...
ART. 147
...
(5) Achizi ţiile pentru care nu se cunoa şte destina ţia,

respectiv dacã vor fi utilizate pentru realizarea d e opera ţiuni
care dau drept de deducere sau pentru opera ţiuni care nu dau
drept de deducere, ori pentru care nu se poate dete rmina
propor ţia în care sunt sau vor fi utilizate pentru opera ţiuni
care dau drept de deducere şi opera ţiuni care nu dau drept de
deducere se eviden ţiazã într-o coloanã distinctã din jurnalul
pentru cumpãrãri, iar taxa deductibilã aferentã ace stor achizi ţii
se deduce pe bazã de pro-rata.

...
(8) Pro-rata definitivã se determinã anual, iar

calculul acesteia include toate opera ţiunile prevãzute la alin.
(6), pentru care exigibilitatea taxei ia na ştere în timpul anului
calendaristic respectiv. Pro-rata definitivã se det erminã
procentual şi se rotunje şte pânã la cifra unitã ţilor imediat
urmãtoare. La decontul de taxã prevãzut la art. 156 ^2, în care s-

 



   

a efectuat ajustarea prevãzutã la alin. (12), se an exeazã un
document care prezintã metoda de calcul al pro-rata  definitivã.

(9) Pro-rata aplicabilã provizoriu pentru un an est e
pro-rata definitivã, prevãzutã la alin. (8), determ inatã pentru
anul precedent, sau pro-rata estimatã pe baza opera ţiunilor
prevãzute a fi realizate în anul calendaristic cure nt, în cazul
persoanelor impozabile pentru care ponderea opera ţiunilor cu
drept de deducere în totalul opera ţiunilor se modificã în anul
curent fa ţã de anul precedent. Persoanele impozabile trebuie sã
comunice organului fiscal competent, la începutul f iecãrui an
fiscal, cel mai târziu pânã la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-
rata provizorie care va fi aplicatã în anul respect iv, precum şi
modul de determinare a acesteia. ...

...
Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
ART. 153
...
(8) Organele fiscale competente pot anula înregistr area

unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentulu i articol,
dacã, potrivit prevederilor prezentului titlu, pers oana nu era
obligatã sã solicite înregistrarea sau nu avea drep tul sã
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform p rezentului
articol. De asemenea, organele fiscale competente p ot anula din
oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TV A, conform
prezentului articol, în cazul persoanelor impozabil e care
figureazã în lista contribuabililor declara ţi inactivi potrivit
art. 11, precum şi a persoanelor impozabile în inactivitate
temporarã, înscrisã în registrul comer ţului, potrivit legii.
Procedura de scoatere din eviden ţã este stabilitã prin normele
procedurale în vigoare. Dupã anularea înregistrãrii  în scopuri de
TVA, persoanele impozabile pot solicita înregistrar ea în scopuri
de TVA numai dacã înceteazã situa ţia care a condus la scoaterea
din eviden ţã.”

]i [n prevederile pct.66 alin.(7) din H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
pentru aplicarea prevederilor art.153, precum : 

“(7) Orice persoanã impozabilã înregistratã în scopur i
de TVA şi care în urma înregistrãrii respective desfã şoarã
exclusiv opera ţiuni ce nu dau dreptul la deducere va solicita
anularea înregistrãrii în termen de 10 zile de la î ncheierea
lunii în care se desfã şoarã exclusiv opera ţiuni fãrã drept de
deducere.”

{n spe\`, sunt aplicabile ]i dispozi\iile art.6, art.7 alin.(2) din

 



   

O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` [n anul
2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum : 

“ ART. 6
Organul  fiscal  este  [ndrept`\it  s`  aprecieze,  [n  limitele  atribu\iilor  ]i

competen\elor ce [i revin, relevan\a st`rilor de fapt fiscale ]i s` adopte solu\ia admis` de
lege,  [ntemeiat`  pe  constat`ri  complete  asupra  tuturor  [mprejur`rilor  edificatoare  [n
cauz`.

ART. 7
...
(2) Organul fiscal este [ndrept`\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.  [n  analiza  efectuat`  organul  fiscal  va
identifica ]i va avea [n vedere toate circumstan\ele edificatoare ale fiec`rui caz. . . . “

Din  analiza  datelor  prezentate  la  dosarul  cauzei,  Serviciul
Solu\ionare Contesta\ii  re\ine c`, s-a efectuat o inspec\ie fiscal` par\ial`,
pentru  perioada  ….....2008  –  …......2009,  la  S.C.  ….................  S.R.L.
Br`ila,  [n  vederea  solu\ion`rii  cererii  de  rambursare  a  soldului  sumei
negative a taxei pa valoarea ad`ugat` [n sum` de ….............. lei, conform
decontului  de  T.V.A.  depus  pentru  trimestrul  …...  2009,  [nregistrat  la
organul fiscal teritorial sub num`rul …......./.............2010. 

Organul de solu\ionare a contesta\iilor re\ine de asemenea c`,
[n perioada verificat`, S.C. …............... S.R.L. Br`ila a realizat ]i [nregistrat
[n eviden\a contabil`,  venituri  numai din activitatea de  [nchiriere a unui
imobil situat [n Br`ila, strada …............... {nchirierea imobilului a fost f`cut`
de c`tre S.C. ….............. S.R.L. din …................ Arge], [n baza contractului
de  [nchiriere  nr......./.............2006  ]i  a  actului  adi\ional  la  contract
nr..../.................2009. 

Imobilul,  din  [nchirierea  c`ruia  s-au  realizat  veniturile
[nregistrate, este proprietatea administratorului societ`\ii  comerciale, d-na
….................... ]i, a fost pus la dispozi\ia societ`\ii [n baza unui contract de
comodat [ncheiat [ntre p`r\i. 

Deci, [n perioada …........2008 – …........2009, supus` verific`rii,
societatea  comercial`  a  desf`]urat  numai  activitatea  de  “  {nchiriere  ]i
sub[nchiriere  bunuri  imobile  proprii  sau  inchiriate  “  cod  CAEN  …........,
[nscris  ca  obiect  de  activitate  secundar,  [n  actul  constitutiv  al  S.C.
…................S.R.L., conform [ncheierii de dat` cert` nr........... din data de
….........2008, ata]at dosarului cauzei, paginile …. – …..  

Trebuie  re\inut  de  asemenea  c`,  societatea  comercial`  s-a
[nregistrat  [n  eviden\a  pe  pl`titor  de  T.V.A.,  [ncep@nd  cu  data  de

 



   

….........2008, conform prevederilor  art.153 alin.(1)  din legea nr.571/2003
privind Codul fiscal. 

{n conformitate cu prevederile art.126 alin.(9) lit.c) ]i a art.141
alin.(2)  lit.c)  din  Legea  nr.571/2003,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare,  [nchirierea c`tre  alt`  persoan` juridic` a imobilului  de\inut  pe
baza  contractului  de  comodat  de  c`tre  societatea  comercial`,  este  o
opera\iune  scutit`  de  tax`  pe  valoarea  ad`ugat`,  pentru  care  nu  se
datoreaz` tax` ]i nu este permis` deducerea taxei datorate sau achitate
pentru diferite achizi\ii. 

Mai mult, din analiza datelor prezentate [n anexa nr.... ( pag.... -
dosar cauz` ), S.C. ….......... S.R.L. Br`ila a ob\inut, [n cursul anului 2008,
venituri din [nchiriere, opera\iuni scutite, [n valoare de …......... lei ]i a dedus
eronat  tax`  pe  valoarea  ad`ugat`  la  achizi\iile  efectuate,  [n  valoare  de
…......... lei. {n perioada ….......2009 – ….........2009 societatea comercial` a
ob\inut  venituri  tot  din  [nchirierea  imobilului  de\inut,  deci,  tot  opera\iuni
scutite f`r` drept de deducere, [n valoare total` de …....... lei ]i a dedus
T.V.A. din achizi\iile efectuate [n sum` de …......... lei.

Av@nd  [n  vedere  c`  [n  perioada  verificat`,  contestatoarea  a
realizat venituri numai din opera\iuni impozabile scutite, care nu dau drept
de deducere, aceasta trebuia s` solicite anularea [nregistr`rii ca pl`titor de
T.V.A. [n conformitate cu prevederile art.153 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i a pct.66 (7) din H.G.
nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului  fiscal  [n
termen de 10 zile  de la  [ncheierea lunii  [n  care  se  desf`]oar` exclusiv
opera\iuni f`r` drept de deducere.   

Deci, pentru faptul  c` societatea comercial` nu s-a retras din
eviden\a ca pl`titor de T.V.A., conform  art.147 (4) din Legea nr.571/2003
privind Codul  fiscal,   achizi\iile  destinate exclusiv  realiz`rii  de opera\iuni
care nu dau dreptul de deducere, precum ]i investi\iile care sunt destinate
realiz`rii de astfel de opera\iuni, taxa deductibil` aferent` acestora nu se
deduce.  Mai mult, conform legisla\iei [n vigoare din perioada respectiv`,
taxa  deductibil`  aferent`  tuturor  achizi\iilor  efectuate  trebuia  dedus`  pe
baz` de pro – rat`. 

Astfel, se constat` c` [n mod corect ]i legal organul de inspec\ie
fiscal` a calculat, [n spe\`, pro – rata definitiv` pentru anul fiscal 2008 care
este “0” ]i care, devine pro – rata provizorie pentru anul fiscal 2009.   

Se re\ine de asemenea c`, prin factura fiscal` nr..../.........2009,
emis` de  S.C. …........... S.A. Br`ila, [n baza contractului de cesiune de

 



   

drepturi,   i  s-a  cesionat  S.C.  ….............  S.R.L.  Br`ila  dreptul  de  a
achizi\iona obiectivul  turistic “Popasul  Brot`celu “,  situat [n Sat …..........,
Comuna  …..............,  achizi\ia  realiz@ndu-se  de  fapt,  ulterior,  [n  luna
…...............  2009,  deci,  [n  perioada  urm`toare  necuprins`  [n  verificare.
Rezult`  c`,  la  data  de  ….........2009,  societatea  comercial`  nu  avea
achizi\ionat  efectiv  un  imobil,  de]i  [n  evidenta  contabil`  a  [nregistrat
cesiunea de drepturi [n valoare total` de …........... lei, din care ….......... lei
baza ]i …............. lei T.V.A.     

Pentru anul 2009, taxa pe valoarea ad`ugat` aferent` bunurilor
de  capital  achizi\ionate,  conform  contractului  de  cesiune  drepturi  ]i
facturate cu factura fiscal` seria ….. nr..../............2009, [n valoare total` de
…........... lei, din care T.V.A. [n valoare de ….......... lei, se deduce [n baz`
de pro – rat` provizorie pentru anul 2009, care este “0”.

Se poate men\iona de asemenea c`, din analiza documentelor
ata]ate  la  dosarul  cauzei  (pag....  –  …......  dosar  cauz`),  organul  de
solu\ionare a constatat c` S.C. …............ S.A. [n calitate de furnizoare a
cesiunii  de drepturi  nu a declarat  nici  un fel  de livrare prin  decontul  de
T.V.A.  aferent  perioadei  fiscale  la  care  face  referire  factura  fiscal`
nr..../........2009 ]i, [n consecin\` nu a colectat T.V.A. [n sum` de …....... lei.

Av@nd  [n  vedere  prevederile  legale  men\ionate  mai  sus
precum ]i cele precizate, organul de solu\ionare a contesta\iilor re\ine c`
organul de inspec\ie fiscal`, [n mod corect ]i legal, nu a admis la deducere
suma  total`  de  ….........lei  (….....  lei  +  …......  lei  )  reprezent@nd  T.V.A.
achitat` pentru bunurile ]i serviciile achizi\ionate [n perioada …......2008 –
….......2009  ]i  astfel,  contesta\ia  pentru  acest  cap`t  de  cererere  se  va
respinge ca ne[ntemeiat`. 

{n solu\ionarea favorabil` a cauzei, nu se poate re\ine motiva\ia
contestatoarei  potrivit  c`reia  [I  este  aplicabil`  art.147 alin.(3)  din  Legea
nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  deoarece,  acest  articol  se  refer`  la
deducerea  taxei  pentru  persoane  cu  regim  mixt  ]i  persoane  par\ial
impozabile. {n cauz`, S.C. …............... S.R.L. nu intr` sub inciden\a acestor
prevederi  legale  deoarece,  de  la  [nregistrarea  ca  pl`titor  de  T.V.A.
(…......2008) ]i p@n` la data de ….......2009, perioad` supus` verific`rii, a
realizat numai opera\iuni scutite f`r` drept de deducere. Mai mult, nici cu
ocazia depunerii contesta\iei, societatea comercial` nu a prezentat nici un
document care s` infirme constatarea organului de inspec\ie fiscal` c` ar fi
desf`]urat  ]i  alte  activit`\i  economice  [n  afar`  de  [nchiriere,  precum ]i
documenta\ia  [ntocmit`  cu  avizele  respective,  pentru  a  demonstra  c`

 



   

inten\ioneaz`  de  a  realiza  un  proiect  pentru  accesarea  de  fonduri
europene. De asemenea, nu a justificat cu argumente de fapt ]i de drept,
conform  prevederilor  legale,  care  s`  combat`  constarea  organului  de
inspec\ie fiscal` ]i prevederile invocate de acesta [n actele administrativ
fiscale atacate.   

Pe  cale  de  consecin\`,  contesta\ia  privind  suma  total`  de
….......... lei cu titlu de tax` pe valoarea ad`ugat` neadmis` la deducere
pentru perioada …........2008 – …...2009, se prive]te ca ne[ntemeiat` ]i
urmeaz` a fi respins` ca atare.     

Pentru  considerentele  ar`tate  ]i  [n  temeiul  art.216  din  O.G.
nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare, se

         D E C I D E :

Respingerea  ca  ne[ntemeiat`  a  contesta\iei  formulat`  de
S.C.  …........  S.R.L.  Br`ila  cu  sediul  în  municipiul  Br`ila,  strada ….......,
nr...., [n contradictoriu cu M.F.P. - D.G.F.P. Jude\ul Br`ila – Activitatea de
Inspec\ie  Fiscal`   cu  sediul  [n  Br`ila,  strada  Delfinului  nr.1,  [mpotriva
Deciziei  de  impunere  privind  obliga\iile  fiscale  suplimentare  de  plat`
stabilite de inspec\ia fiscal` nr......../...../..............2010 pentru suma total` de
........... lei, reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat` neadmis` la deducere
pentru perioada …........2008 – …..........2009 ]i astfel calculat` suplimentar
de  plat`.

{n  temeiul  art.210(2)  din  O.G.  nr.92/2003,  privind  Codul  de
procedur` fiscal`, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, prezenta decizie de solu\ionare a contesta\iei este definitiv` [n
sistemul  c`ilor  administrative  de  atac  ]i  poate  fi  atacat`  [n  temeiul
art.218(2) din acela]i act normativ, la Tribunalul Br`ila, [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.  

                                   DIRECTOR  COORDONATOR,  

 


