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D E C I Z I A NR. 2383/763/04.09.2014 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SA, 
înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.X5/26.06.2014 

 
 
 
 
 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 

Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de A.J.F.P. X - Serviciul Inspec�ie Fiscal� 
Persoane Juridice 2 prin adresa nr.X/26.06.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara 
sub nr.X/26.06.2014, asupra contesta�iei formulat� de SC X SA, CUI X cu sediul în X, str. 
X, nr.X jud. X, înregistrat� la ORC X J X/X/1997. 

 
SC X SA contest� par�ial Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice nr.FX emis� în 
baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X, pentru suma 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 SA solicit� anularea par�ial� a Deciziei de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane fizice nr. X/20.05.2014 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
X/20.05.2014, pentru suma de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
achizi�iei terenului de la SC X SRL, considerat� ajustat�/nedeductibil� �i în consecin�� 
respins� la rambursare în mod nelegal.     
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Contestatoarea arat� c� urmare achizi�iilor locale de bunuri �i servicii incluse în 
deconturile de TVA la autorit��ile fiscale a rezultat o pozi�ie de rambursare a TVA de X lei 
la decontul depus în data de 24.01.2014, pentru perioada 01.07.2012-31.12.2013 �i X lei 
la decontul depus în data de 24.02.2014, pentru perioada 01.01.2014-31.01.2014. 

În acest sens, contestatoarea arat� c� a solicitat rambursarea acestor sume de 
TVA de la autorit��ile fiscale, prin bifarea op�iunii „DA" în deconturile lunare de TVA 
depuse pentru lunile decembrie 2013 �i respectiv ianuarie 2014. 

În urma analizei deconturilor de TVA depuse cu op�iunea de rambursare a TVA, 
organele fiscale competente au dispus efectuarea unei inspec�ii fiscale anticipate, cu 
scopul verific�rii sumelor de TVA cerute la rambursare. 

Contestatoarea arat� c�, inspec�ia fiscal� s-a derulat în perioada 23.04.2014 - 
20.05.2014 �i a acoperit perioada 01.07.2012 - 31.01.2014. Concluziile echipei de 
inspec�ie fiscal� au fost: 

- au ajustat TVA în sum� de X lei aferent unor pierderi tehnologice peste norma de 
consum, pentru care societatea nu ar fi prezentat dovezi c� le-a comercializat; 

-  au considerat nedeductibil TVA în sum� de X lei aferent unor achizi�ii de la 
nepl�titori de TVA; 

- au ajustat TVA în suma de X lei aferent achizi�iei unui teren de la SC X SRL, în 
vederea construirii unei fabrici de produc�ie medicamente. 

Contestatoarea arat� c�, echipa de inspec�ie fiscal� a refuzat dreptul de deducere 
pentru TVA aferent� achizi�iei unui teren de la SC X SRL, în vederea construirii unei 
fabrici de produc�ie medicamente (TVA în sum� de X lei), prin impunerea ajust�rii pentru 
bunurile de capital, în baza urm�toarelor considerente/argumente: 

- Inspectorii au considerat c� la momentul achizi�iei terenului �i la data efectu�rii 
controlului nu se cunoa�te dac� investi�ia se poate realiza -  „Aceste obliga�ii sunt notate 
�i în CF nr. X, iar dac� nu sunt îndeplinite pân� la data de 16.06.2014 de c�tre ambele 
societ��i, tranzac�ia se va anula iar p�r�ile vor fi repuse în situa�ia anterioar�, fapt care 
duce la concluzia c� la momentul achizi�iei terenului cât �i la data controlului nu se 
cunoa�te dac� investi�ia se poate realiza �i care va fi destina�ia terenului în aceste 
condi�ii.” 

- Inspectorii au considerat c� inten�ia societ��ii nu este suficient dovedit�: „inten�ia 
societ��ii de a utiliza terenul în folosul opera�iunilor taxabile viitoare nu este dovedit� cu 
suficiente dovezi obiective, avizul autorit��ilor locale (Certificatul de urbanism) 
nereprezentând o informa�ie suficient� privind destina�ia terenului înscris în CF nr. X". 

    "[...] în afara Certificatului de urbanism emis de c�tre Prim�ria X �i a contractului 
încheiat cu Enel Distribu�ie Banat SA, societatea X SA a nu a prezentat alte documente 
privind demersurile necesare efectu�rii investi�iei sau studii de fezabilitate, profitabilitate 
s.a. pentru a demonstra indubitabil inten�ia acesteia la momentul prezentei de a utiliza 
terenul în folosul opera�iunilor taxabile, mai mult acestea fiind asumate �i prin contractul 
de vânzarea-cump�rare încheiat cu SC X SRL ca �i clauz� de reziliere". 

De asemenea, contestatoarea arat� c�, temeiul legal invocat de c�tre echipa de 
inspec�ie fiscal�, în baza c�ruia a fost refuzat dreptul de deducere, este art.149 alin. (1) 
lit. d), art.149 alin.(4) lit.a) punctul 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; art. 149 alin. (5) lit.a) din Codul Fiscal coroborat cu 
punctul 54 alin. (4) din Hot�rârea de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Codului Fiscal; art. 149 alin. (5^1) din Codul Fiscal. 

SC X SA consider� nelegal� �i neîntemeiat� constatarea echipei de inspec�ie 
fiscal� prin care aceasta a ajustat TVA în sum� de X lei aferent achizi�iei unui teren de la 
SC X SRL, în vederea construirii unei fabrici de produc�ie medicamente, prejudiciind în 
acest fel societatea cu suma de X lei reprezentând TVA neadmis la rambursare. 

Contestatoarea arat� c� a încheiat cu SC X SRL contractul de vânzare-
cump�rare, autentificat sub num�rul X/12.01.2014, prin intermediul c�ruia a achizi�ionat 
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terenul identificat prin CF X pentru scopul realiz�rii unei investi�ii ce const� în edificarea 
unei fabrici pentru producerea de medicamente, incluzând �i activit��i de depozitare, 
centru logistic �i de administrare. Conform negocierilor dintre p�r�i, contractul pentru 
achizi�ia terenului a fost încheiat sub clauza rezolutorie, definitivarea tranzac�iei de 
vânzare-cump�rare fiind condi�ionat� de îndeplinirea unor condi�ii din partea ambelor 
p�r�i. 

Contestatoarea sus�ine c� a intreprins demersurile necesare pentru demararea 
investi�iei, prin: 

 - ob�inerea certificatului de urbanism de la Prim�ria X (Certificatul de urbanism nr. 
X/10.03.2014 - Anexa 3 la prezenta); 

 - contractarea de diverse studii necesare în vederea realiz�rii investi�iei (ex. 
Contract pentru elaborare studiu de solu�ie realizat de Enel Distribu�ie Banat SA 
Timi�oara, nr.X/08.05.2014 în vederea ob�inerii racordurilor necesare Investi�iei - Anexa 
4; 

 - a ob�inut �i o ofert� de la X SRL pentru servicii de proiectare aferente fabricii - 
Anexa 5; 

 - aprobarea investi�iei de c�tre Board-ul din data de 23.05.2013 - Anexa 6; 
 - derularea unui studiu de concept întocmit de grupul din care face parte �i SC 

XSA, pentru a se determina oportunitatea din toate punctele de vedere (economic, 
financiar, logistic etc.) localiz�rii investi�iei în Xi, România, studiu care a stat la baza 
aprob�rii investi�iei în cadrul grupului - Anexa 7. 

Astfel, contestatoarea sus�ine c� potrivit pct.45 alin. (1) din Normele Metodologice 
„orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa [...] din momentul în care aceasta 
persoan� inten�ioneaz� s� desf��oare o activitate economic� [...]. Inten�ia persoanei 
trebuie evaluat� în baza elementelor obiective, cum ar fi faptul c� aceasta începe s� 
angajeze costuri �i/sau s� fac� investi�ii preg�titoare necesare ini�ierii acestei activit��i 
economice". 

În primul rând, contestatoarea consider� c� inten�ia de a realiza activit��i 
economice/opera�iuni taxabile care dau drept de deducere, este demonstrat� prin inten�ia 
ferm� de a achizi�iona terenul, manifestat� prin încheierea, în data de 12.01.2014, a 
contractului de vânzare-cump�rare nr.132. Aceasta inten�ie este confirmat� mai departe 
�i de contractarea de diverse studii �i intreprinderea demersurilor descrise mai sus.  

Astfel, contestatoarea arat� c� s-au intreprins demersurile necesare în vederea 
demar�rii investi�iei, ob�inând în acest sens Certificatul de urbanism nr.40/10.03.2014, 
contractând un studiu de solu�ie realizat de Enel Distribu�ie Banat SA pentru 
implementarea unei solu�ii tehnice legat� de aducerea energiei electrice la loca�ia unde ar 
urma s� fie amplasat� fabrica de medicamente, demarând demersuri legate de 
proiectarea efectiva a fabricii etc. 

Toate aceste demersuri intreprinse constituie elemente obiective care nu pot pune 
la îndoial� existen�a inten�ie a derula activit��i economice, respectiv de a derula 
opera�iuni taxabile. Astfel, dup� construc�ia halelor de produc�ie �i depozitare, urmeaz� 
s� se deruleze opera�iuni taxabile din punct de vedere TVA, respectiv s� factureze cu 
TVA 9% livr�rile de medicamente la intern, respectiv în regim de „scutit CU drept de 
deducere" livr�rile intracomunitare de medicamente �i exporturile. 

Contestatoarea sus�ine c� în conformitate cu prevederile art.134^2 alin.(1) din 
Codul Fiscal „Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator". Ca 
atare, în cazul specific, exigibilitatea TVA a intervenit la data emiterii facturii pentru 
contravaloarea terenului achizi�ionat. Mai departe, potrivit art. 145 alin. (1) din Codul 
Fiscal: „Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei". 

Prin urmare, având în vedere c� TVA aferent� achizi�iei terenului a devenit 
exigibil� la data emiterii facturii de c�tre X �i achizi�ia terenului a fost realizat� în scopul 
demonstrat prin dovezile prezentate echipei de inspec�ie �i men�ionate mai sus, al 
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edific�rii unei fabrici de produc�ie de medicamente �i implicit al derul�rii de opera�iuni 
taxabile care dau drept de deducere, contestatoarea consider� c� era complet 
îndrept��it� s� î�i deduc� TVA la momentul primirii facturii de la X. 

Contestatoarea arat� c� în ipoteza în care contractul ar fi rezolutionat, în sensul 
art.138 lit. b) din Codul Fiscal se va ajusta baza de impozitare a livr�rii de teren iar X va 
reflecta aceasta opera�iune prin emiterea unei facturi cu semnul minus, în baza c�reia s�-
�i ajusteze corespunz�tor dreptul de deducere la acel moment (în sensul art.134^2 
alin.(9) din Codul Fiscal, taxa este exigibil� la data la care intervin evenimentele de la 
art.138, printre care �i anularea - prin rezolu�iune - a unei livr�ri de bunuri). 

De asemenea, arat� c� Normele de la art.138 men�ioneaz� urm�toarele: „pct 20 
[...] (1^2) în sensul art. 138 lit. a) �i b) din Codul fiscal, desfiin�area unui contract 
reprezint� orice modalitate prin care p�r�ile renun�� la contract de comun acord sau ca 
urmare a unei hot�râri judec�tore�ti sau a unui arbitraj. În cazul bunurilor, dac� 
desfiin�area contractului presupune �i restituirea bunurilor deja livrate, nu se consider� c� 
are loc o nou� livrare de la cump�r�tor c�tre vânz�torul ini�ial. [...] 

   (2) Beneficiarii au obliga�ia s� ajusteze dreptul de deducere exercitat ini�ial, 
potrivit prevederilor art. 148 alin. (1) lit. b) �i art. 140 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai 
pentru opera�iunile prev�zute la art. 128 lit. a) - c) �i e) din Codul fiscal. Prevederile 
acestui alineat se aplic� �i pentru achizi�iile intracomunitare." 

Contestatoarea precizeaz� c�, coroborând prevederile legale prezentate anterior, 
rezult� c� între momentul exigibilit��ii TVA pentru opera�iunea ini�ial� de livrare a 
terenului, care d� na�tere dreptului de a deduce aceasta TVA �i momentul unei 
exigibilit��i a TVA aferent� unei posibile rezolu�ion�rii a contractului, care d� na�tere 
obliga�iei de ajustare a deducerii TVA la nivelul societ��ii, nu exista temei de drept care s� 
nu permit� exercitarea dreptului de a deduce aceasta TVA. 

De asemenea, contestatoarea men�ioneaz� c� legisla�ia de TVA aplicabil� atât în 
România, cât �i la nivel European (a se avea în vedere Directiva de TVA - Directiva 
112/2006/CE) nu restric�ioneaz� exercitarea, la momentul achizi�iei, a dreptului de 
deducere a TVA de realizarea imediat� de venituri impozabile/opera�iuni taxabile, care 
dau drept de deducere, ci de existenta inten�iei ob�inerii de astfel de venituri.  

Mai mult, contestatoarea arat� c� în sec�iunea 2.3. Jurispruden�a europeana 
sus�ine punctul de vedere al s�u. Astfel, Jurisprunden�a Cur�ii Europene de Justi�ie 
impune c� interpretare a Directivei de TVA, c� odat� dovedit� existen�ei inten�iei, TVA-ul 
s� se deduc� chiar de la momentul achizi�iei.  

Totodat�, precizeaz� c� �i în situa�ia în care contractul ar fi fost reziliat datorita 
neîndeplinirii uneia din p�r�i a obliga�iilor asumate, cu consecin�a c� achizi�ia terenului nu 
ar mai avea loc, Jurisprudenta CEJ în sec�iunea 2.3 arat� clar c� este complet 
îndrept��it� s�-�i deduc� TVA chiar de la momentul semn�rii contractului �i a factur�rii de 
c�tre vânz�tor a terenului în cauz�.  

Prin urmare, contestatoarea sus�ine c� este complet îndrept��it� s�-�i deduc� TVA 
chiar de la momentul semn�rii contractului �i a factur�rii de c�tre vânz�tor a terenului în 
cauza. Astfel, atâta vreme cât CEJ consider� c� dreptul de deducere a TVA r�mâne 
dobândit �i în situa�ia unei investi�ii neconcretizate, a c�rei inten�ie este sus�inut� prin 
mijloace obiective �i care nu s-a mai finalizat din cauze obiective ce pot fi sus�inute 
corespunz�tor, contestatoarea sus�ine c� nu se poate impune anularea deducerii TVA 
pentru o investi�ie în curs de execu�ie, pentru care de�ine documente care s� ateste faptul 
c� a început �i continu� o investi�ie pe terenul respectiv. 

Contestatoarea arat� c� este evident c� în momentul în care echipa de inspec�ie 
fiscal� �i-a fundamentat m�sura intreprins� (de a nu acorda deductibilitate TVA-ului de la 
achizi�ia terenului, prin ajustarea acestui TVA dedus), nu a �inut cont de dovezile �i 
documentele prezentate �i care f�r� echivoc probeaz� inten�ia de a realiza opera�iuni 
impozabile. 
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Fa�� de modul de efectuare a analizei de c�tre echipa de inspec�ie fiscal�, 
contestatoarea consider� c� au fost înc�lcate prevederile art.49 alin.(2), art. 64 �i art. 65 
alin.(1) din Codul de Procedura Fiscal�. 

Având în vedere rolul s�u activ, contestatoarea arat� c� echipa de inspec�ie fiscal� 
avea rolul de a îndruma contribuabilul s� ob�in� traducerea autorizata a acestor 
documente �i nicidecum s� le desconsidere for�a lor probatorie pe simplul motiv ca 
acestea nu sunt traduse. 

În sus�inerea punctului s�u de vedere, contestatoarea invoc� �i decizia Cur�ii 
Europene de Justi�ie („CEJ" în continuare) în cauza C-110/94 „Intercommunale voor 
zeewaterontzilting impotriva Statului Belgian" („C-110/94"). Cazul prezint� situa�ia 
societ��ii Inzo care inten�ion� desf��urarea unui proiect pentru tratarea apei marine în 
vederea transform�rii acesteia în ap� potabil� �i, ulterior, comercializarea acesteia. În 
acest sens, Inzo a angajat costuri cu achizi�ia unor bunuri de capital dar a dispus �i 
efectuarea unui studiu privind profitabilitatea acestui proiect, deducând TVA aferent� 
acestor costuri. Urmare a rezultatelor negative ale studiului efectuat, o parte a 
investitorilor interesa�i de acest proiect s-au retras, iar Inzo a intrat in lichidare. 

CEJ a decis c� Inzo are drept de deducere pentru TVA angajat� pentru 
determinarea profitabilit��ii obiectivului ce urmeaz� a fi realizat �i în situa�ia în care 
respectiva societate decide s� nu concretizeze respectivul obiectiv ci mai mult, lichideaz� 
activitatea, f�r� a desf��ura activit��i economice cu scopul ob�inerii veniturilor taxabile. 

Având în vedere decizia CEJ în cauza C-110/94, contestatoarea consider� c� este 
îndrept��it� s� deduc� TVA aferent� achizi�iei terenului, întrucât a îndeplinit condi�iile 
impuse de legisla�ia de TVA �i a f�cut dovada inten�iei de a efectua activit��i economice 
care s� genereze venituri taxabile. 

A�a cum a precizat anterior, contestatoarea sus�ine c� exercitarea dreptului de 
deducere a TVA aferent� achizi�iilor efectuate are la baza inten�ia de a realiza opera�iuni 
impozabile cu respectivele achizi�ii. Acest aspect este statuat în Normele metodologice 
ale Codului Fiscal (pct. 45 alin. (1)) cât �i de jurispruden�a CEJ. În acest sens, consider� 
oportuna invocarea hot�rârilor formulate de CEJ în cauzele judecate în fa�a sa cu privire 
la exercitarea dreptului de deducere a TVA pentru investi�iile realizate de o societate în 
cadrul activit��ii economice preconizate. 

 Astfel, pe lâng� hot�rârea C-110/94 Inzo descris� pe scurt mai sus, 
contestatoarea consider� relevante �i hot�rârile CEJ în cauzele C-268/83 �i C-37/95 
dup� cum urmeaz�: 

În cauza C-268/83 D.A. "Rompelman and E.A. Rompelman-Van Deelen v. Minister 
van Financien", CEJ a decis c� exploatarea unui bun imobil începe în momentul în care 
societatea desf��oar� câteva activit��i preg�titoare consecutive, cum ar fi achizi�ia de 
servicii, în scopul începerii activit��ii �i nu din momentul în care imobilul este practic 
construit, respectiv din momentul în care se ob�in beneficii taxabile. 

În cauza C-37/95 „Ghent Coal Terminal NV", CEJ a re�inut c� art. 17 din Directiva 
a 6-a (echivalentul art. 145 din Codul fiscal) trebuie interpretat în sensul în care s� i se 
permit� unei persoane impozabile s� deduc� TVA pentru bunuri ce i-au fost livrate sau 
pentru servicii care i-au fost prestate în scopul realiz�rii lucr�rilor de investi�ie, �i pe care 
a inten�ionat s� le foloseasc� în cadrul opera�iunilor taxabile. Dreptul de deducere 
r�mâne dobândit când, din motive de circumstan�a ce nu depind de voin�a sa, persoana 
impozabil� nu s-a folosit niciodat� de bunurile �i serviciile achizi�ionate în scopul realiz�rii 
de opera�iuni taxabile. 

Din Jurispruden�a CEJ expusa mai sus rezult� astfel c� o persoan� impozabil� 
care are inten�ia, confirmat� prin dovezi obiective, de a derula o activitate economic� în 
mod independent, în sensul art. 4 al Directivei a Vl-a (devenita Directiva de TVA), 
echivalentul art. 127 alin. (2) din Codul Fiscal, �i care înregistreaz� cheltuieli cu investi�iile 
în acest scop, trebuie privit� ca o persoan� impozabil� care are dreptul intact de a-�i 
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deduce TVA-ul aferent achizi�iilor. 
Mai mult decât atât, chiar �i în situa�ia în care o persoan� impozabil� ajunge s� fie 

nevoit� s� sisteze o investi�ie din motive obiective (cum a fost cazul multor proiecte de 
investi�ie ini�iate înainte de criza economic� �i care au fost sistate din lipsa de sus�inere 
financiar� sau sc�derea/dispari�ia cererii pentru serviciile/bunurile ce puteau fi oferite, sau 
cum ar putea fi cazul în care ar putea rezilia contractul de achizi�ie al terenului datorit� 
neîndeplinirii obliga�iilor asumate de cealalt� parte - x), dreptul de deducere a TVA 
aferenta tot va r�mâne dobândit atâta vreme cât persoana impozabil� avea inten�ia de a 
utiliza investi�ia pentru opera�iuni taxabile, iar sistarea acesteia se datoreaz� unor cauze 
obiective independente de voin�a persoanei impozabile. 

În acest sens, în sensul art.17 al Directivei a Vl-a (Directiva de TVA), echivalentul 
art.145 din Codul fiscal, persoana impozabil� î�i poate exercita imediat dreptul de 
deducere aferent TVA datorat� sau achitat� pentru cheltuielile cu investi�ii, f�r� s� 
a�tepte realizarea efectiv� de opera�iuni cu drept de deducere. 

Tot în acest sens este pronun�at �i r�spunsul oficial al autorit��ilor fiscale romane 
la o spe�a asem�n�toare afi�at� pe website-ul ANAF: „din jurisprudenta Cur�ii Europene 
de Justi�ie reiese ca exista situa�ii în care se acorda drept de deducere a TVA societ��ilor 
pentru achizi�iile de bunuri si/sau servicii efectuate anterior începerii activit��ii taxabile, 
chiar daca ulterior acestea nu vor fi utilizate în cadrul activit��ii taxabile. Dar numai în 
cazul în care se dovede�te inten�ia persoanei la momentul achizi�iei de a utiliza 
bunurile/serviciile în folosul activit��ii taxabile ulterioare �i, din motive obiective acest lucru 
nu a mai fost posibil (cazul GHENT: decizia prim�riei de a schimba terenurile, cazul 
INZO: concluziile nefavorabile rezultate din studiul de profitabilitate)". 

Referitor la argumentul invocat de echipa de inspec�ie, conform c�ruia la 
momentul achizi�iei terenului �i la data efectu�rii controlului nu se cunoa�te dac� 
investi�ia se poate realiza, contestatoarea consider� eronat� constatarea echipei de 
inspec�ie fiscala întrucât simpla existenta a unei clauze de rezolutionare a tranzac�iei nu 
poate s� ridice semne de întrebare cu privire la existenta inten�iei de a derula opera�iuni 
taxabile.  

Astfel, existen�a clauzei rezolutorii �ine de negocierea clauzelor comerciale �i are 
scopul de a reflecta în mod particular interesul legitim de a fi protejata în cazul în care 
vânz�torul terenului (x) nu î�i îndepline�te obliga�iile asumate prin contract, îns� sub nici 
o form� existenta acestei clauze nu poate pune la îndoiala inten�ia clar�, obiectiv� a 
societ��ii de a derula activit��i în viitor cu aceast�  achizi�ie, respectiv de a derula 
opera�iuni taxabile. 

 Contestatoarea arat� c�, dac� se bazeaz� pe legitimitatea exercit�rii 
deducerii TVA doar pe baza faptului ca un contract s-ar putea anula, precizeaz� c� orice 
contract de livr�ri de bunuri poate fi în orice moment anulat conform acordului p�r�ilor. 
Totu�i, existenta unei posibile rezolutionari ca urmare a neîndeplinirii unor condi�ii 
comerciale agreate de p�r�i nu poate atrage dup� sine concluzia c� nu exist� o inten�ie 
de a realiza o investi�ie respectiv, achizi�ionarea unui teren �i a lucr�rilor de construc�ie �i 
amenajare a fabricii pe care inten�ioneaz� s� o recep�ioneze �i s� o exploateze. 

Ca atare, contestatoarea consider� c� analiza echipei de inspec�ie fiscal� s-a oprit 
în mod nejustificat la clauza rezolutorie a tranzac�iei cu X. 

Referitor la argumentul 2 invocat de echipa de inspec�ie, conform c�ruia inten�ia 
societ��ii nu este suficient dovedit�, contestatoarea este de p�rere c� toate demersurile 
întreprinse constituie elemente obiective care nu pot pune la îndoial� existen�a inten�iei 
de a derula activit��i economice, respectiv de a derula opera�iuni taxabile. Astfel, dup� 
construc�ia halelor de produc�ie �i depozitare, urmeaz� s� se deruleze opera�iuni taxabile 
din punct de vedere TVA, respectiv s� factureze cu TVA 9% livr�rile de medicamente la 
intern, respectiv în regim de „scutit cu drept de deducere" livr�rile intracomunitare de 
medicamente �i exporturile. 
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Contestatoarea sus�ine c� dac� inspectorii nu au dorit s� ia în considerare 
eforturile �i demersurile întreprinse descrise mai sus, pentru probarea inten�iei de a 
desf��ura opera�iuni taxabile, dac� construirea efectiv� a fabricii �i finalizarea ei era de 
natura s� înl�ture dubiile inspectorilor în ceea ce prive�te inten�ia. Reiese f�r� echivoc 
din derularea acestei inspec�ii fiscale c� exist� o doza foarte mare de arbitrar în judecata 
inspectorilor fiscali, care pot decide ce este �i ce nu este suficient pentru a proba inten�ia 
derul�rii de activit��i economice. Or, aceasta contravine principiilor Codului Fiscal, în 
primul rând principiul securit��ii juridice, conform c�ruia legea fiscala trebuie sa fie 
suficient de clar� pentru a crea premisele unui mediu de afaceri stabil. 

De asemenea, consider� c� din modul în care este formulat RIF-ul, exist� chiar o 
contradic�ie în constat�rile echipei de inspec�ie fiscal� care afirm�: pe de o parte faptul c� 
„au fost prezentate: factura, contractul de v/c nr. 132/12.01.2014, [...] precum �i a serie de 
alte documente întocmite în limba germana (netraduse) care conform explica�iilor 
societ��ii ar reprezenta demersurile care au fost întreprinse pentru efectuarea investi�iei 
(Studiu de concept emis de grupul x, oferta SC x SRL pentru proiectare s.a.)" �i pe de 
alt� parte men�ioneaz� faptul ca „[...] în afara Certificatului de urbanism emis de c�tre 
Prim�ria Xi �i a contractului încheiat cu Enel Distribu�ie Banat SA, societatea X nu a 
prezentat alte documente privind demersurile efectuate pentru ob�inerea avizelor sau 
autoriza�iilor necesare efectu�rii investi�iei sau studii de fezabilitate, probitabilitate s.a. 
pentru a demonstra indubitabil inten�ia acesteia la momentul prezentei de a utiliza terenul 
in folosul opera�iunilor taxabile". 

Referitor la baza legala invocat� de inspectori, contestatoarea sus�ine c� echipa 
de inspec�ie a considerat c� TVA-ul dedus trebuie ajustat, invocând o baza legal� 
(art.149 alin.4 lit.a pct.2) care nu este în concordan�� cu argumentele invocate chiar de 
inspectori.  

Astfel, dac� baza legal� se refera la situa�ia în care bunul de capital (terenul 
achizi�ionat care are clar ca destina�ie construirea unei fabrici de producere a 
medicamentelor) este folosit pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de 
deducere, argumentarea folosit� de inspectori este legat� doar de argumentul c� SC X 
SA nu ar fi în m�sur� s� probeze, cu suficiente dovezi obiective, inten�ia de a folosi 
bunurile în folosul opera�iunilor taxabile. 

Având în vedere cele de mai sus, contestatoarea consider� c� are drept de 
deducere pentru TVA aferent� achizi�iei terenului în baza inten�iei dovedite de a realiza 
opera�iuni cu drept de deducere. 

Pe cale de consecin�a, contestatoarea solicit� : 
 - Anularea par�ial� a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de echipa de inspec�ia fiscala nr. X din data de 20.05.2014 
pentru suma de X lei aferent� achizi�iei terenului de la SC X SRL, considerat� 
ajustat�/nedeductibil� �i în consecin�� respins� la rambursare; 

 - Anularea par�ial� a Raportului de inspec�ie fiscala nr. X/ 20.05.2014  emis de 
Serviciul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice din cadrul AJOFP X, DGRFP X din 
cadrul ANAF, pentru suma de X lei aferent� achizi�iei terenului de la SC X SRL, 
considerat� ajustat�/nedeductibil� �i în consecin�a respins� la rambursare; 
cu consecin�a ramburs�rii sumei de X lei respins� în mod nelegal de la rambursare.  

 
          Argumenta�ia juridic� a contestatoarei este:  
   - Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
   - H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal; 
   - O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 
   - Directiva TVA (împreuna cu interpretarea obligatorie a CJUE în privin�a articolelor 
relevante din Directiva TVA. 
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         La contesta�ia formulat�, contestatoarea a anexat: 
   - Anexa 1 - Decizia de Impunere X/20.05.2014; 
   - Anexa 2 - Raportul de inspec�ie fiscala nrX/20.05.2014; 
   - Anexa 3 - Certificatul de urbanism nr. X/10.03.2014; 
   - Anexa 4 - Contract pentru elaborare Studiu de solu�ie nr. X2/08.05.2014 realizat de 
Enel; 
    - Anexa 5 - Oferta de la X SRL pentru serviciile de proiectare aferent� fabricii ; 
    - Anexa 6 - Aprobarea investi�iei de c�tre Board-ul X din data de 23.05.2013; 
    - Anexa 7 - Extract din studiul de concept al proiectului care a stat la baza aprob�rii 
investi�iei în cadrul grupului. 

 
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/20.05.2014 în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X/20.05.2014. 

 
 Verificarea s-a efectuat ca urmare a solicit�rii la rambursare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� prin: 

- decontul de TVA înregistrat la AFP X - Contribuabili Mijlocii sub nr. 
4X/24.01.2014 pentru luna decembrie 2013, în sum� de X lei, aferent perioadei iulie 2012 
- decembrie 2013, cu control anticipat. 

- decontul de TVA înregistrat la AFP X - Contribuabili Mijlocii sub nr. X/24.02.2014 
pentru luna ianuarie 2014, în suma de X lei, aferent lunii ianuarie 2014, cu control 
anticipat. 

 
Din verificarea documentelor primare privind achizi�iile de bunuri �i servicii pentru 

perioada verificat� (01.07.2012-31.01.2014), puse la dispozi�ie de c�tre societate, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� acestea sunt aprovizionate pentru nevoile 
societ��ii, sunt înregistrate în eviden�a contabil� a societ��ii �i sunt destinate realiz�rii de 
opera�iuni impozabile, încadrându-se în prevederile art.145 alin.(1) �i (2) lit.a) �i c) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Societatea înregistreaz� TVA deductibil� în perioada vizat� de inspec�ia fiscal� în 
sum� total� de X lei aferent� urm�toarelor bunuri �i servicii: materii prime, materiale 
consumabile, piese de schimb pentru utilaje, obiecte de inventar, mijloace fixe, utilit��i, 
chirii, repara�ii utilaje de produc�ie, repara�ii �i între�inere cl�diri, servicii audit �i juridice, 
servicii transport, achizi�ie teren, etc. 
         S-a înregistrat TVA deductibil� din achizi�iile interne, din achizi�iile intracomunitare 
�i din importuri pentru TVA achitat� în vam�. Situa�ia privind TVA dedus� în perioada 
verificat� este prezentata în anexa nr.2. 
          Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� societatea a justificat cuantumul TVA prin facturi care respect� condi�iile 
prev�zute la art.146 alin.(1) lit.a), b), c) �i e) întocmite în conformitate cu prevederile 
art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare pe care le-a înscris în jurnalele de cump�r�ri, cu urm�toarea excep�ie: 
     În luna ianuarie 2014, conform Contractului de vânzare-cump�rare autentificat sub 
nr.X/12.01.2014, societatea X SA a achizi�ionat de la SC X SRL un teren intravilan înscris 
în CF nr. X în suprafa�� de X mp situat în loc. X jud.X, cu factura nr.X/21.01.2014 în 
valoare de X lei (inclusiv TVA) echivalentul a X Euro . 

 Terenul achizi�ionat a fost înregistrat în contul 211 - "Terenuri", la data de 
31.01.2014 soldul contului fiind în sum� de X lei. 

 TVA dedus� în sum� de X lei aferent� achizi�iei acestui teren a fost solicitat� la 
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rambursare prin decontul aferent lunii ianuarie 2014 înregistrat sub nr.X-
2014/24.02.2014. 

  În Nota explicativ� dat� organelor de control în data de 12.05.2014 de c�tre d-na 
X în calitate de administrator, aceasta a precizat c�: "Terenul a fost achizi�ionat de la X 
SRL X în vederea realiz�rii unei investi�ii constând în edificarea de c�tre X SA a unei 
fabrici de produse farmaceutice incluzând �i activit��i de depozitare, centru logistic �i de 
administrare." - Anexa 3. 

 Organele de inspec�ie fiscal� au consemnat c� au fost prezentate: factura, 
contractul de v/c nr. X/12.01.2014, Certificat de urbanism nr. X/10.03.2014 emis de 
Prim�ria Corn. X, Contract pentru elaborare studiu de solu�ie nr.X/08.05.2014 încheiat cu 
SC Enel Distribu�ie Banat SA, precum �i o serie de alte documente întocmite în limba 
german� (netraduse) care conform explica�iilor societ��i ar reprezenta demersurile care 
au fost întreprinse pentru efectuarea investi�iei (Studiu de concept emis de grupul X, 
ofert� SC X SRL pentru proiectare s.a.). 

  Urmare a documentelor prezentate, din analiza Contractului de vânzare-
cump�rare autentificat sub nr.X/12.01.2014, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
achizi�ionarea terenului înscris în CF nr. X este condi�ionat� de îndeplinirea mai multor 
obliga�ii atât de c�tre vânz�torul SC X SRL cât �i de c�tre beneficiarul SC X SA (art.7-
Pacte comisorii exprese �i interdic�ii), respectiv : 

- SC X SA se oblig� c� pân� la data de 16.06.2014 s� ob�in� toate documentele, 
avizele, autoriza�iile necesare construirii fabrici de produse farmaceutice; 

- SC X SRL se oblig� c� pân� la data de 16.06.2014 s� comunice dac� are 
capacitatea de a realiza infrastructura (drumuri betonate, alimentare cu apa, gaz, fibra 
optica canal s.a.) �i c� din punct de vedere comercial este posibil� realizarea acesteia, iar 
pân� la data de 30.06.2014 s� încheie un contract de executare a lucr�rilor de 
infrastructur�. 

  De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au consemnat c� aceste obliga�ii 
sunt notate �i în CF  nr. X, iar dac� nu sunt îndeplinite pân� la data de 16.06.2014 de 
c�tre ambele societ��i, tranzac�ia se va anula iar p�r�ile vor fi repuse în situa�ia 
anterioara, fapt care a dus la concluzia c� la momentul achizi�iei terenului cât �i la data 
controlului nu se cunoa�te dac� investi�ia se poate realiza �i care va fi destina�ia terenului 
în aceste condi�ii. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în afara Certificatului de urbanism 
emis de c�tre Prim�ria X �i a contractului încheiat cu Enel Distribu�ie Banat SA, 
societatea X SA nu a prezentat alte documente privind demersurile efectuate pentru 
ob�inerea avizelor sau autoriza�iilor necesare efectu�rii investi�iei sau studii de 
fezabilitate, profitabilitate s.a. pentru a demonstra indubitabil inten�ia acesteia la 
momentul prezentei de a utiliza terenul în folosul opera�iunilor taxabile, mai mult acestea 
fiind asumate �i prin contractul de vânzare-cump�rare încheiat cu SC X SRL ca �i clauz� 
de reziliere. 

Având în vedere cele precizate, în baza documentelor prezentate, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c� la data achizi�iei cât �i la data controlului, inten�ia 
societ��ii de a utiliza bunurile (terenul) în folosul activit��ii taxabile ulterioare nu este 
dovedit� cu suficiente dovezi obiective, avizul autorit��ilor locale (Certificatul de urbanism) 
nereprezentând o informa�ie suficient� privind destina�ia terenului înscris în CF nr. X. 

Pe cale de consecin��, având în vedere faptul c� TVA dedus� de societate în 
sum� de X lei este aferent� opera�iunilor legate de achizi�ia bunurilor de capital prev�zut� 
de art.149 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 actualizat�, organele de inspec�ie fiscal� 
au procedat la ajustarea TVA prev�zut� de art.149 alin.(4) lit.a) pct.2 din Legea nr. 
571/2003 actualizat� pentru suma de X lei. 

Totodat�, în conformitate cu dispozi�iile de la art. 149 alin. (5) lit.a) din Legea nr. 
571/2003 cu modific�rile ulterioare coroborate cu cele de la pct. 54 alin. (4) de la Titlul VI 
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din H.G. nr.44/2004 cu modific�rile ulterioare, ajustarea taxei deductibile se efectueaz� în 
cadrul perioadei de ajustare de 20 de ani, se face în perioada fiscal� în care intervine 
evenimentul care genereaz� ajustarea �i se realizeaz� pentru toat� taxa aferent� 
perioadei r�mase din perioada de ajustare incluzând anul în care apare modificarea 
destina�iei de utilizare. 

În cazul în care apar evenimente care s� necesite ajustarea în favoarea persoanei 
impozabile se vor aplica prevederile art.149 alin.(5^1) din Legea nr.571/2003: „dac� pe 
parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care vor genera ajustarea în favoarea 
persoanei impozabile sau în favoarea statului, ajust�rile prev�zute la alin. (5) lit.a) �i c) se 
vor efectua pentru acela�i bun de capital succesiv în cadrul perioadei de ajustare ori de 
cate ori apar respectivele evenimente." 

Pentru motivele ar�tate, TVA în sum� total� de X lei reprezint� TVA stabilit� 
suplimentar de inspec�ia fiscal�. 

 
       Recapitulatie privind TVA de rambursat aferenta perioadei 01.01.2014 - 31.01.2014: 

    -TVA solicitat� la rambursare                    X lei 
    -TVA nedeductibila stabilit� de control                   X lei 
    -TVA pentru care societate are drept de rambursat           X lei 
 
 
III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 

prezentate de contestatar�, 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 D.G.R.F.P. Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare 

Contesta�ii este daca organele de inspec�ie fiscal� au procedat în mod legal la 
ajustarea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iei unui teren, în condi�iile în 
care contestatoarea nu prezint� dovezi obiective care s� sus�in� inten�ia sa 
declarat� de a desf��ura opera�iuni taxabile. 

 
În fapt, contestatoarea a achizi�ionat de la SC X SRL un teren intravilan înscris în 

CF nr. X, cu factura nr. X/21.01.2014 în valoare de X lei cu o TVA aferent� dedus� în 
sum� de X lei. 

Conform explica�iilor date organelor de inspec�ie fiscal� de c�tre reprezentantul 
societ��ii, terenul a fost achizi�ionat în vederea realiz�rii unei fabrici de produse 
farmaceutice, fiind prezentate ca �i documente justificative, contractul de v/c, Certificat de 
urbanism nr. X10.03.2014 emis de Prim�ria X, Contract pentru elaborare studiu de solu�ie 
nr.X/08.05.2014 încheiat cu SC X SA, precum �i o serie de alte documente întocmite în 
limba german� (netraduse). 

Urmare a analizei efectuate asupra documentelor prezentate, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c�, la data achizi�iei cât �i la data controlului nu se cunoa�te 
dac� investi�ia pe terenul achizi�ionat se poate realiza �i care va fi destina�ia acestuia 
având în vedere c� finalizarea tranzac�iei este condi�ionat� de îndeplinirea mai multor 
obliga�ii atât de c�tre vânz�torul SC X SRL cât �i de c�tre beneficiarul SC X SA. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� la data achizi�iei cât �i 
la data controlului, inten�ia societ��ii de a utiliza bunurile (terenul) în folosul activit��ii 
taxabile ulterioare nu este dovedit� cu suficiente dovezi obiective, avizul autorit��ilor 
locale (Certificatul de urbanism) nereprezentând o informa�ie suficient� privind destina�ia 
terenului înscris în CF nr. X. 

Pe cale de consecin�a, având în vedere faptul c� TVA dedus� de contestatoare în 
sum� de X lei este aferent� opera�iunilor legate de achizi�ia bunurilor de capital prev�zut� 
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de art.149 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la ajustarea TVA 
prev�zut� de art.149 alin. (4) lit. a) pct.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru suma de X lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
„Art. 145 - (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;” 
 
 „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 [...]” 

 
  Art. 149 - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital 

    (1) În sensul prezentului articol: 
              a) bunurile de capital reprezint� toate activele corporale fixe, definite la art. 
125^1 alin. (1) pct.3, precum �i opera�iunile de construc�ie, transformare sau modernizare 
a bunurilor imobile, exclusiv repara�iile ori lucr�rile de între�inere a acestor active, chiar în 
condi�iile în care astfel de opera�iuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de 
închiriere, leasing sau al oric�rui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la 
dispozi�ia unei alte persoane; 
[...] 

    d) taxa deductibil� aferent� bunurilor de capital reprezint� taxa achitat� 
sau datorat�, aferent� oric�rei opera�iuni legate de achizi�ia, fabricarea, construc�ia, 
transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitat� sau datorat�, 
aferent� repar�rii ori între�inerii acestor bunuri sau cea aferent� achizi�iei pieselor de 
schimb destinate repar�rii ori între�inerii bunurilor de capital. 

    (2) Taxa deductibil� aferent� bunurilor de capital, în condi�iile în care nu se 
aplic� regulile privind livrarea c�tre sine sau prestarea c�tre sine, se ajusteaz�, în 
situa�iile prev�zute la alin. (4) lit. a)-d): 

    a) pe o perioad� de 5 ani, pentru bunurile de capital achizi�ionate sau fabricate, 
altele decât cele prev�zute la lit. b); 

    b) pe o perioad� de 20 de ani, pentru construc�ia sau achizi�ia unui bun imobil, 
precum �i pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dac� valoarea fiec�rei 
transform�ri sau moderniz�ri este de cel pu�in 20% din valoarea total� a bunului imobil 
astfel transformat sau modernizat. 

      [...] 
    (4) Ajustarea taxei deductibile prev�zute la alin. (1) lit. d) se efectueaz�: 
    a) în situa�ia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabil�: 
     1. integral sau par�ial, pentru alte scopuri decât activit��ile economice, cu 

excep�ia bunurilor a c�ror achizi�ie face obiectul limit�rii la 50% a dreptului de deducere 
potrivit prevederilor art. 145^1; 

    2. pentru realizarea de opera�iuni care nu dau drept de deducere a taxei; 
    3. pentru realizarea de opera�iuni care dau drept de deducere a taxei într-o 

m�sur� diferit� fa�� de deducerea ini�ial�;” 
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Conform dispozi�iilor legale precizate, dreptul de deducere a TVA aferent� 
achizi�iilor de imobile sau altor bunuri de capital este condi�ionat de folosirea acestora în 
scopul unor opera�iuni taxabile/scutite cu drept de deducere, în caz contrar legisla�ia 
fiscal� prev�zând un mecanism specific de ajustare a dreptului de deducere exercitat în 
momentul achizi�iilor, în favoarea statului când bunurile se folosesc apoi în scop 
neeconomic sau pentru opera�iuni scutite f�r� drept de deducere, respectiv în favoarea 
contribuabilului, când bunurile pentru care dreptul de deducere nu a fost exercitat sau a 
fost limitat ini�ial sunt folosite ulterior pentru realizarea de opera�iuni taxabile. 

Mecanismul de ajustare prev�zut la art. 149 din Codul fiscal implic� stabilirea, 
printre altele, a achizi�iilor, transform�rilor �i moderniz�rilor ce sunt tratate ca bunuri de 
capital, a destina�iei utiliz�rii acestora, a cuantumului taxei supusa ajust�rii, a perioadei 
de ajustare, a momentului modific�rii destina�iei, a suprafe�ei din imobil destinat� utiliz�rii 
în alt scop decât cel avut în vedere ini�ial la exercitarea dreptului de deducere, precum �i 
efectuarea calculelor necesare impuse de aplicarea mecanismului. 

 
Prin urmare, conform dispozi�iilor legale precizate, persoanele impozabile î�i pot 

justifica exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
achizi�iilor numai daca sunt îndeplinite dou� condi�ii cumulative, �i anume: achizi�iile sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor care dau drept la deducere �i au la baz� facturi 
care con�in obligatoriu toate informa�iile prev�zute de legea fiscal�. În situa�ia în care 
achizi�iile nu sunt folosite pentru realizarea de opera�iuni care dau drept la deducere sau 
sunt folosite, integral ori par�ial, în alte scopuri decât activit��ile economice, taxa dedus� 
ini�ial este supus� mecanismului de ajustare stabilit de legisla�ia fiscal�, în cazul bunurilor 
de capital mecanismul fiind cel prev�zut la art.149 din Codul fiscal. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult� c� organele de inspec�ie 

fiscal� nu au acordat drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în suma de X lei 
aferent� terenul achizi�ionat în data de 21.01.2014, întrucât au constatat c� atât la data 
achizi�iei cât �i la data controlului inten�ia societ��ii contestatoare de a utiliza terenul în 
folosul activit��ii taxabile ulterioare nu este dovedit� cu suficiente dovezi obiective, avizul 
autorit��ilor locale (Certificatul de urbanism) nereprezentând o informa�ie suficient� 
privind destina�ia din punct de vedere al opera�iunilor taxabile a terenului înscris în CF 
nr.X. 

 
În contesta�ia formulat�, societatea contestatoare invoc� prevederi legale 

referitoare la deductibilitatea TVA aferenta achizi�iilor în raport de inten�ia persoanelor 
impozabile de a desf��ur� activit��i economice supuse taxei, precum �i jurispruden�a 
Cur�ii Europene de Justitie �i solutiile date în cauzele C-110/94 „Intercommunale voor 
zeewaterontzilting împotriva Statului Belgian”, C-268/83D.A. „Rompelman and E.A. 
Rompelman - Van Deelen v. Minister van Financien” �i C-37/95 „Ghent Coal Terminal 
NV”, dar faptic nu prezint� dovezi obiective din care s� rezulte inten�ia de a utiliza terenul 
în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

 
Potrivit prevederilor art.65 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
“(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.” 
 
Mai mult, în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei nr. X/26.06.2014 

organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� „c� la data depunerii contesta�iei (19.06.2014), 
termenul prev�zut în contractul de vânzare-cump�rare pân� la care SC X SA trebuia s� 
ob�in� toate documentele, avizele, autoriza�iile necesare construirii fabrici de produse 
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farmaceutice, respectiv 16.06.2014, a fost dep��it, societatea neputând prezenta alte 
elemente obiective care s� demonstreze indubitabil inten�ia de a utiliza terenul în folosul 
opera�iunilor taxabile ale societ��ii SC X SA”. 

 
Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, precum �i faptul c� SC 

XSA nu a prezentat documente obiective care s� sus�in� inten�ia sa de a utiliza terenul în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, propriile afirma�ii nefiind de natur� d� infirme 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� în 
mod legal au procedat la ajustarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, motiv 
pentru care se va respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru acest cap�t de cerere. 

 
Se precizeaz� faptul c�, în situa�ia în care societatea va realiza opera�iuni taxabile, 

are posibilitatea s� ajusteze taxa pe valoarea ad�ugat� în favoarea sa, potrivit 
prevederilor art.149 alin.(5^1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 

"Dac� pe parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care vor genera 
ajustarea în favoarea persoanei impozabile sau în favoarea statului, ajust�rile prev�zute 
la alin. (5) lit. a) �i c) se vor efectua pentru acela�i bun de capital succesiv în cadrul 
perioadei de ajustare ori de câte ori apar respectivele evenimente. " 

 
 
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 SA pentru suma 
de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
X/20.05.2014 emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
X/20.05.2014. 

 
 
Prezenta decizie se comunic� la : 
                                      - SC X SA 
                                      - A.J.F.P. X - Serviciul 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 
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