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DECIZIA NR. 61 
din 15.06.2012 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
........, 

din localitatea ........, jude�ul Suceava, 
........, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
sub nr. …… din  16.05.2012 

 
 
 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. …../15.05.2012, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …../16.05.2012, cu privire 
la contesta�ia formulat� de ........, ........,  din localitatea ........,  str……,  nr. …, jude�ul 
Suceava. 

 
........ contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile 

fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......../28.03.2012, emis� 
de Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma total� de ........lei,  reprezentând: 

• ........tax� pe valoare ad�ugat�; 
•  ........lei accesorii aferente TVA. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ........ contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......../28.03.2012, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, privind suma total� de ........lei, reprezentând  ........TVA �i ........lei 
accesorii aferente TVA. 

Petenta solicit� anularea Deciziei de impunere nr. ......../28.03.2012, privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�. 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 
Suceava 
Tel : ………. 
Fax :………. 
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În sus�inerea contesta�iei contribuabilul precizeaz� c�, pentru facturile nr. ........ 
din …….. 12.08.2007, ........din 20.08.2007 �i ........ din 12.09.2007, emise de SC 
........ SRL ....c�tre ........, eronat i s-a stabilit TVA de plat� �i accesorii aferente, 
considerând c� legal a achizi�ionat marfa eviden�iat� cu aceste facturi, pe care le-a 
înregistrat în contabilitate. 

Contribuabilul sus�ine c� societatea de la care a achizi�ionat  marfa nu este în 
lichidare, dizolvare sau radiat�, ea este în func�iune �i c� este de bun� credin��, a 
cump�rat marfa pe care a înregistrat-o în contabilitate, �i a pl�tit impozit �i TVA 
aferente veniturilor realizate. 

Petenta sus�ine c� nu se face vinovat� de faptul c� societatea furnizoare nu 
recunoa�te realitatea acestor facturi. 

În consecin��, contribuabilul solicit� anularea Deciziei de impunere nr. 
......../28.03.2012, privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, întrucât a pl�tit o dat� impozitele aferente acestor facturi, or nimeni 
nu poate impune la plat� impozit la impozit. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......../28.03.2012, emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, s-au stabilit în sarcina petentei obliga�ii fiscale în sum� total� 
de ........lei, reprezentând  ........TVA �i ........lei accesorii aferente TVA. 

 
 

În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�,  ........ 
a înregistrat în jurnalul pentru cump�r�ri contravaloarea a trei facturi, în sum� total� 
de ........lei, din care, TVA în sum� de ........privind achizi�ionarea unor materii prime 
de la SC ........ SRL, agent economic care, conform adresei  D.G.F.P. ....nr. 
......../27.12.2011, nu a emis nici o factur� c�tre ........, dup� cum urmeaz�: 

 
 

Nr. 
curent 

Factura Furnizor Total 
factur� 

Baza 
impozabil� 

Valoare 
TVA 

1. ......../12.08.2007 SC ........ ........ ........  
2. ......../20.08.2007 SC ........ ........ ........  
3 ......../12.09.2007 SC ........ ........ ........  
4 Total  ........   

 
 

În baza constat�rilor efectuate, organele fiscale au respins la deducere TVA 
înscris� pe facturile sus-men�ionate, �i au stabilit suplimentar în sarcina 
contribuabilului suma de ... lei, reprezentând TVA, considerând c� s-au înc�lcat 
prevederile art. 146, alin.(1), lit. (a), din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� s-au înc�lcat prevederile art. 119 
�i art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i au calculat accesorii în sum� total� de ... lei, pentru 
neachitarea în termen a TVA, astfel: 
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- major�ri de întârziere în sum� de ... lei, pentru perioada 25.10.2007-
01.07.2010; 

  ........x 0,1% x 980 zile =…. lei; 
- dobânzi de întârziere  în sum� de .... lei, calculate astfel: 
  ........x 0,05% x 90 zile = 78 lei pentru perioada 01.07.2010-30.09.2010;                   

........x 0,04% x 596 zile = 411 lei  pentru perioada 01.10.2010-22.03.2012.   
- penalit��i de întârziere în sum� de ... lei. 
   .... x 15 % = ... lei. 

 
III. Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  

vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  pentru  
perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
 Referitor la suma contestat�  de ........lei, reprezentând ........TVA �i ….. lei 

accesorii aferente, stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� nr. ......../28.03.2012, emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�,  cauza supus� solu�ion�rii este dac�  ........ avea dreptul s� deduc� TVA 
înscris� pe facturile nr. ........ din 12.08.2007, ........din 20.08.2007 �i ........ din 
12.09.2007, în condi�iile în care  în urma controalelor încruci�ate,  s-a  constatat 
c� societatea furnizoare nu a emis facturi c�tre ......... 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 

c�  ........ a înregistrat în jurnalul pentru cump�r�ri contravaloarea a trei facturi, în 
sum� total� de ........lei, din care, TVA în sum� de ........privind achizi�ionarea unor 
materii prime de la SC ........ SRL, agent economic care, conform adresei  D.G.F.P. 
....nr. ......../27.12.2011, nu a emis nici o factur� c�tre ........, dup� cum urmeaz�: 

 
Nr. 

curent 
Factura Furnizor Total 

factur� 
Baza 

impozabil� 
Valoare 

TVA 
1. ......../12.08.2007 SC ........ ........ ........ ........ 
2. ......../20.08.2007 SC ........ ........ ........ ........ 
3 ......../12.09.2007 SC ........ ........ ........ ........ 
4 Total  ........ ........ ........ 

 
 
Organele de inspec�ie fiscal� au calculat accesorii în sum� total� de ........ lei, 

pentru neachitarea în termen  sumei de ........ lei, reprezentând tax� pe valoare 
ad�ugat�. 

 
Contestatarul sus�ine c�, pentru facturile nr. ........ din 12.08.2007, ........din 

20.08.2007 �i ........ din 12.09.2007, emise de SC ........ SRL ....c�tre ........, eronat i s-a 
stabilit TVA de plat� �i accesorii aferente, considerând c� legal a achizi�ionat marfa 
eviden�iat� cu aceste facturi, pe care le-a înregistrat în contabilitate. 

De asemenea, contribuabilul sus�ine c� societatea de la care a achizi�ionat  
marfa nu este în lichidare, dizolvare sau radiat�, ea este în func�iune, �i c� este de 
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bun� credin��, a cump�rat marfa pe care a înregistrat-o în contabilitate, �i a pl�tit 
impozit �i TVA aferente veniturilor realizate. 

Petenta sus�ine c� nu se face vinovat� de faptul c� societatea furnizoare nu 
recunoa�te realitatea acestor facturi. 

 
În drept,  sunt aplicabile �i prevederile art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, unde se precizeaz� c�: 
   ART. 145 

“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
(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;”. 
 

Din textul de lege citat se re�ine c�,  persoana impozabil� înregistrat� ca pl�titor 
de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� 
datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care  i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie 
livrate, cu condi�ia ca bunurile �i serviciile achizi�ionate s� fie destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile. 

 
De asemenea la art. 146 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, se precizeaz� c�: 

 
 Art. 146 

     „Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
  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 s�u, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la 
art. 155 alin. (5); 
   b) pentru taxa aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul 
s�u, dar pentru care persoana impozabil� este obligat� la plata taxei, conform 
art. 150 alin. (1) lit. b) - g): 

1. s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 
alin. (5) sau documentele prev�zute la art. 155^1 alin. (1); ” 

 
 Din textul de lege citat se re�ine c� pentru exercitarea dreptului de deducere a 

taxei, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care 
i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� 
cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5). 
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Totodat� Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6,  prevede c�: 

ART. 6 
“(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 

în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Cu privire la aplicarea dispozi�iilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, 

republicat� �i ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind aprobarea Codului 
fiscal, posibilitatea deducerii taxei pe valoarea ad�ugat�, în cazul în care documentele 
justificative cuprind men�iuni incomplete, inexacte sau care nu corespund realit��ii, 
Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie - Sec�iile Unite, prin Decizia nr. V din 15 
ianuarie 2007, decide c� „c� taxa pe valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici 
nu se poate diminua baza impozabil� la stabilirea impozitului pe profit în 
situa�ia în care documentele justificative prezentate nu con�in sau nu furnizeaz� 
toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii 
opera�iunii pentru care se solicit� deducerea acestei taxe.” 

 

Potrivit reglement�rilor men�ionate, taxa pe valoarea ad�ugat� nu se poate 
deduce dac� documentele justificative nu corespund realit��ii sau nu furnizeaz� toate 
informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii 
pentru care se solicit� deducerea taxei. 

Conform acestor prevederi legale, orice opera�iune economico-financiar� 
efectuat�, în cazul de fa�� achizi�ia de bunuri, trebuie consemnat� în momentul în care 
se efectueaz� într-un document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care 
dobânde�te calitatea de document justificativ. 

De asemenea, aceste documente justificative vor sta la baza înregistr�rilor în 
eviden�a contabil�, iar persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat  �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 

Se re�ine astfel c�, simpla înregistrare în contabilitate a unei facturi nu este 
suficient� pentru a se putea deduce TVA. Este necesar ca opera�iunea reflectat� în 
acel document s� fie real�, veridic� �i pentru interesul firmei. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� în urma verific�rii 
efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, ........ a înregistrat în jurnalul 
pentru cump�r�ri contravaloarea a trei facturi, în sum� total� de ........lei, din care, 
TVA în sum� de ........privind achizi�ionarea unor materii prime de la SC ........ SRL, 
agent economic care, conform adresei  D.G.F.P. ....nr. ......../27.12.2011, nu a emis 
nici o factur� c�tre ......... 

Contestatarul  sus�ine c� societatea de la care a achizi�ionat  marfa nu este în 
lichidare, dizolvare sau radiat�, ea este în func�iune, c� el este  de bun� credin��, a 
cump�rat marfa pe care a înregistrat-o în contabilitate, a pl�tit impozit �i TVA 
aferent� veniturilor realizate, �i nu se face vinovat de faptul c� societatea furnizoare 
nu recunoa�te realitatea acestor facturi. 
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Prin adresa nr. ........ din 27.12.2011,  înregistrat� la D.G.F.P. Suceava sub 
num�rul ........ din 30.12.2011, transmis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din 
cadrul D.G.F.P. ...., s-a comunicat c� urmare unor solicit�ri de la direc�iile jude�ene a 
finan�elor publice  vizând rela�iile comerciale dintre societ��i cu sediul social în 
localit��i din jude�ele în cauz� �i SC ........ SRL ...., ........, s-au efectuat inspec�ii 
fiscale inopinate, rezultând c� s-au înregistrat în contabilitatea unor societ��i facturi 
fiscale ce poart� înscris� denumirea furnizorului SC ........ SRL ..... 

De asemenea, în adresa sus-men�ionat�, se precizeaz� c� facturile înregistrate 
în contabilitate de prezumtivii „clien�i” nu sunt caracteristice celor folosite de SC 
........ SRL, iar amprenta �tampilei ce apare pe documente nu corespunde cu �tampila 
societ��ii. 

Deoarece pe facturile comunicate spre a fi verificate apare tip�rit de SC 
........SA, s-au solicitat date referitoare la modul de realizare a acestora de la 
societatea ce le-ar fi tip�rit. 

SC ........SA, cu adresa nr. ......../02.12.2011, a comunicat c� nu a tip�rit 
facturile în cauz�. 

Urmare celor constatate, organele fiscale din cadrul D.G.F.P. .... precizeaz� c� 
au fost folosite facturi ce apar emise de SC ........ SRL ...., pentru justificarea unor 
achizi�ii de produse �i servicii de c�tre societ��ile comerciale cu sediile sociale în 
localit��i din �ar� �i municipiul Bucure�ti. 

De asemenea, în adresa transmis�, organele fiscale  men�ioneaz�  c�, din 
analiza declara�iilor 394, privind declararea livr�rilor/prest�rilor �i achizi�iilor 
efectuate pe teritoriul na�ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (conform 
Ordinului ANAF nr. 702/2007), depuse de societ��ile care au declarat achizi�ii de la 
SC ........ SRL ....,  în compara�ie cu cele declarate de societate, au rezultat diferen�e 
de valoare, fiind dedus TVA aferent� la agen�i economici înmatricula�i în jude�ul 
Suceava. 

În adresa transmis�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� reprezentantul 
legal al SC ........ SRL ....nu are cuno�tin�� despre opera�iunile în cauz�, iar societ��ile 
care au declarat achizi�iile nu au fost niciodat� clien�i ai  SC ........ SRL ....�i nu a fost 
încasat� nici o sum� de bani de la societ��ile care au declarat achizi�ii prin declara�ia 
394. 

 
 Din cele prezentate, rezult� c�  facturile nr. ........ din 12.08.2007, ........din 
20.08.2007 �i ........ din 12.09.2007, pe baza c�rora ........ a dedus TVA în sum� de 
........ lei, nu au fost emise de SC ........ SRL ..... 

 Astfel, pentru acordarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, nu 
este suficient� existen�a unor facturi, contribuabilul având obliga�ia s� fac� dovada 
realit��ii achizi�iilor  respective. 

 
Prin contesta�ia depus�, contribuabilul solicit� anularea Deciziei de impunere 

nr. ......../28.03.2012, privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, întrucât a pl�tit o dat� impozitele aferente acestor facturi, or nimeni 
nu poate impune la plat� impozit la impozit. 
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În sus�inerea afirma�iilor sale, contestatorul nu depune documente care s� 
demonstreze c� facturile înregistrate în contabilitate �i în baza c�rora s-a dedus TVA 
în sum� de ........au fost emise de SC ........ SRL, care s� dea dreptul la deducerea taxei 
pe valoarea ad�ugat�, �i care s� dovedeasc� c� opera�iunea este real�, deci a avut loc. 

 
Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 

de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere. 

Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�. 

Mai mult decât atât, din actele de control se re�ine c�, în timpul efectu�rii 
controlului, organele de inspec�ie au solicitat contribuabilului punctul de vedere 
privind constat�rile inspec�iei fiscale, acesta men�ionând c� este de acord cu suma 
stabilit� prin decizia de impunere. 

 Contestatorul nu depune documente care s� contrazic� constat�rile organelor 
de control �i care s� demonstreze c� facturile înregistrate în contabilitate �i în baza 
c�rora s-a dedus TVA în sum� de ........au fost emise de SC ........ SRL, care s� dea 
dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�, �i care s� dovedeasc� c� opera�iunea 
este real�, deci a avut loc. 

 
Din cele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile legale incidente 

spe�ei,  precum �i documentele existente la dosarul cauzei, �i întrucât contestatorul nu 
depune documente care s� contrazic� constat�rile organelor de control, care s� dea 
dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ........ lei, urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru aceast� sum� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente. 

 
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� tax� pe valoare ad�ugat�  în 

sum� de ........ lei, care a generat accesoriile în sum� de ........ lei, reprezentând 
major�ri, dobânzi �i penalit��i de întârziere, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al acestora, contestatarul datoreaz� �i accesoriile 
în sum� de ........ lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii  ddee  ddrreepptt  
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  
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Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor legale invocate �i în baza art. 216  din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
 

DECIDE: 
 
 
 Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut�  cu documente a contesta�iei 

formulate de ........, CUI ........, din localitatea ........, str. ........, jude�ul Suceava, 
împotriva m�surilor stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� nr. ......../28.03.2012, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, 
privind suma total� de ........lei, reprezentând  ........TVA  �i  ........lei accesorii 
aferente TVA. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de 

la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 

 
 

 


