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D  E  C  I  Z  I  A 

 
                                                   Nr.30 din ….. .2012 
 

privind soluŃionarea contestaŃiei depusă de 
SOCIETATEA AGRICOLĂ ".....",  

cu sediul în comuna ....., jud. Teleorman, 
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub 

nr....../23.12.2011 
 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman a fost 
sesizată de SOCIETATEA AGRICOLĂ ".....", prin contestaŃia înregistrată sub nr. 
....../23.12.2011 şi de  AIF Teleorman prin Adresa nr....../04.01.2012, 
înregistrată la DGFP Teleorman sub nr……/04.01.2012, asupra contestaŃiei 
formulată de SOCIETATEA AGRICOLĂ "....." cu sediul în comuna ....., jud. 
Teleorman, având CIF: RO ..... şi fiind înregistrată în Registrul Judecătoriei Tr. 
Măgurele prin Decizia nr. …../1991.  

ContestaŃia a fost formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-TR 
...../17.11.2011 emisă de Activitatea de InspecŃie Fiscală din cadrul DirecŃiei 
Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman, în baza Raportului de 
inspecŃie fiscală încheiat la data de 17.11.2011 şi înregistrat sub nr. F-TR 
...../17.11.2011. 

Prin Adresa nr....../28.12.2011 organul de soluŃionare a transmis 
contestaŃia organului de inspecŃie fiscală emitent a actului administrativ fiscal 
atacat, în vederea constituirii şi transmiterii dosarului cauzei, potrivit dispoziŃiilor 
pct.3.1.-3.8. ale Ordinului nr.2,137 din 25 mai 2011 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, emis de AgenŃia NaŃională de Administrare 
Fiscală. 

Cu Adresa nr....../04.01.2012 organul fiscal abilitat a procedat la constituirea 
şi transmiterea dosarului cauzei în baza dispoziŃiilor pct. 3.2 al Ordinul 
preşedintelui A.N.A.F. nr.2.137/2011 privind aprobarea InstucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Obiectul contestaŃiei îl constituie suma totală de ..... lei  reprezentând  taxă pe 
valoarea adăugată, din care: 
- ..... lei  TVA aferentă perioadei 01.03.2011 – 30.06.2011 
- ..... lei  TVA aferentă perioadei 01.09.2009 – 28.02.2011 

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, stabilit în raport de data comunitării actului administrativ 
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fiscal atacat, aşa cum rezultă din Referatul privind propunerile de soluŃionare emis 
de organul de inspecŃie abilitat şi înregistrat sub nr.6.360/21.11.2011, şi de data 
înregistrării contestaŃiei la  DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman – Registratura generală, respectiv 10.11.2011, aşa cum rezultă din 
ştampila acestei instituŃii, aplicată pe originalul contestaŃiei. 
 Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art., art.207, 
art.206, art.207, alin.(1), art.209, alin.(1), lit.a) din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare, Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor din cadrul DirecŃiei 
Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este legal investită să se 
pronunŃe asupra contestaŃiei. 
   

I.SOCIETATEA AGRICOL Ă ".....", cu sediul în comuna ....., jud. Teleorman 
se îndreaptă cu contestaŃie împotriva Deciziei de impunere nr.F-TR 
...../17.11.2011 emisă de Activitatea de InspecŃie Fiscală, din cadrul DirecŃiei 
Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman, în baza Raportului de 
inspecŃie fiscală încheiat la data de 17.11.2011 şi înregistrat sub nr. F-TR 
...../17.11.2011, solicitând admiterea în totalitate a contestaŃiei formulate şi pe 
cale de consecinŃă desfiinŃarea în întregime a actelor administrative atacate, 
obligând organul emitent la anularea actelor actelor administrative în cauză. 

În fapt, se arată că la data de 09.03.2011, petiŃionara a depus Decontul de 
TVA cu sume negative a TVA cu opŃiune de rembursare, la AFP ..... sub 
nr....../09.03.2011, solicitând rambursarea sumei negative în cuantum de 
77.726 lei. 

La data de 30.05.2011, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman prin AIF Teleorman a comunicat Decizia de impunere nr. F-TR 
...../24.05.2011, prin care nu s-a admis deducerea TVA de ..... lei, impotriva 
căreia s-a formulat contestaŃia înregistrată la DGFP Teleorman sub 
nr....../21.06.2011. 

Prin Decizia nr. …../26.07.2011, DGFP Teleorman a dispus soluŃionarea 
favorabilă a contestaŃiei formulate de către societate, prin desfiinŃarea Deciziei 
de impunere F - TR nr. ...../24.05.2011, pentru suma în cuamtum total de ..... 
lei, reprezentand TVA suplimentar de plată şi a stabilit ca Activitatea de 
inspecŃie fiscală Teleorman, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
deciziei în cauză, să întocmească un nou act administrativ fiscal care să 
vizeze strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaŃiei.  

În perioada 01.06.2011-06.06.2011, organele de inspecŃie fiscală au 
întreprins o nouă verificare la Societatea Agricola ....., în realitate având acelaşi 
obiectiv, stabilirea de obligaŃii suplimentare de plată prin estimare, pe motivul că 
societatea a repartizat produse agricole către membri asociaŃi în sumă totală de 
..... lei, reprezentând cantitatea de ..... kg. grâu şi ….. kg. floarea - soarelui, 
conform borderourilor şi Notelor cantabile întocmite de societate, deşi nu avea 
excedent, înregistrând un deficit în sumă de ….. lei.  

În cadrul motivării în fapt a Raportului de inspecŃie fiscală, încheiat la data de 
15.06.2011, inspectorii fiscali au reŃinut în mod abuziv că Societatea Agricolă ..... 
este o societate comercială pe acŃiuni iar conform balanŃei de verificare, întocmită 
la data de 31.12.2009, a repartizat drepturi în natura ("produse"), către membri 
asociaŃi, în sumă totală de ..... lei, deşi nu avea excedent, aceasta înregistrând un 
deficit în sumă de ….. lei, operaŃiunea fiind efectuată fără a respecta prevederile 
art. 58 lit. a) din Legea 36/1991, republicată, care specifică faptul că Adunarea 
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Generală are atribuŃia "să examineze şi să aprobe sau să modifice, după ce va fi 
ascultat Raportul cenzorilor, BilanŃul, Bugetul de venituri şi cheltuieli si Proiectul de 
repartiŃie a excedentului ori pagubele rezultate", fapt pentru care organele de 
inspecŃie fiscală au considerat aceasta distribuire de produse ca fiind o operaŃiune 
de livrare de mărfuri, rezultând venituri suplimentare pentru care s-a calculat 
impozit pe profit aferent.  

Împotriva Deciziei de impunere nr. F-TR-…../15.06.2011 şi a Raportului 
de inspecŃie fiscală nr. F - TR-…../15.06.2011, întocmite de către organele de 
inspecŃie fiscală din cadrul ActivitaŃii de inspecŃie fiscală a DGFP Teleorman, 
a formulat contestaŃie, în termen legal, în data de 13.07.2011, fiind 
înregistrată la Directia Generala a FinanŃelor Publice Teleorman sub nr. 
…../13.07.2011.  

Prin Adresa nr……/29.08.2011, DGFP Teleorman a comunicat societăŃii 
contestatoare, faptul că, în temeiul prevederilor pct. 9.1 din Ordinul 
Preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, organele de revizuire, prin Adresa nr. 
18.608/26.08.2011, au solicitat MF - ANAF - DirecŃia Generală Coordonare 
InspecŃie Fiscală, să comunice punctul de vedere referitor la "acordarea de 
drepturi în natură membrilor asociaŃi de către S.A. ..... SAG", punct de vedere 
formulat de către AIF, potrivit Adresei nr. …../23.08.2011.  

De asemenea, prin aceeaşi adresă, petentei comunicându-i-se că termenul 
de soluŃionare urmează sa fie prelungit cu perioada cuprinsă între data solicitării 
formulată prin Adresa nr. …../26.08.2011, până la primirea informaŃiilor relevante 
pentru fundamentarea soluŃiei ce urmează a fi adoptată în cauză, urmând ca, 
ulterior primirii informaŃiilor, procedura administrativă de soluŃionare a contestaŃiei 
să fie reluată.  

Relativ la comunicarea redată mai sus, transmisă de către DGFP Teleorman 
societăŃii contestatoare, raportat la invocarea art. 70 din O.G. 92/2003 - C. P. F. 
privind termenul de soluŃionare a cererilor contribuabililor, se invederează faptul că 
posibilitatea prelungirii termenului de soluŃionare - 45 de zile de la înregistrare, de 
către organul fiscal, este conferită de lege acestuia din urmă numai "în situaŃiile în 
care, pentru soluŃionarea cererii, sunt necesare informaŃii suplimentare relevante 
pentru luarea deciziei ... ".  

Prin urmare, în condiŃiile în care se susŃine, că organului fiscal i-au fost puse 
la dispoziŃie toate informaŃiile/datele necesare/ solicitate de către societatea 
contestatoare, iar acesta nu a revenit cu noi solicitări pentru completarea de date 
necesare soluŃionării contestaŃiei, transmiterea unei adrese de catre organul fiscal 
către un alt organ de specialitate din cadrul aceleiaşi instituŃii DGFP în scopul 
interpretării unor dispoziŃii legale, în consecinŃă fiind vorba de o chestiune de 
interpretare juridică, nu poate fi reŃinută ca întemeiată şi nu se înscrie în sfera de 
aplicabilitate a art. 70 din O.G. 92/2003, neconstituind, aşadar, o situaŃie în care 
sunt necesare informaŃii suplimentare pentru soluŃionarea contestaŃiei şi, pe cale 
de consecinŃă, motiv de prorogare a termenului legal de soluŃionare.  

Se subliniază că urmare la Adresa petentei nr. …../29.08.2011, înregistrată la 
DGFP Teleorman sub nr. …../29.08.2011, prin care solicită comunicarea duratei şi 
motivele reale ale suspendării inspecŃiei fiscale, prin Adresa nr. …../31.08.2011, 
DGFP Teleorman - Activitatea de InspecŃie Fiscală a comunicat societăŃii că 
echipa de inspecŃie fiscală a întocmit Referatul de suspendare nr. …../19.08.2011 
şi, în conformitate cu dispoziŃiile legale, s-a solicitat un punct de vedere DirecŃiei 
Coordonare InspecŃie Fiscală din cadrul ANAF, urmând a se comunica noul 
termen când se va relua inspecŃia fiscală.  
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Se precizează că la Raportul de inspecŃie fiscală F-TR nr. ...../17.11.2011, în 
Capitolul 3 "CONSTATĂRI FISCALE", în urma verificării efectuate, pentru 
soluŃionarea Deconturilor cu opŃiune de rambursare nr. ...../09.03.2011 pentru 
perioada 01.09.2009 - 28.02.2011 în sumă de ..... lei şi nr. …../ 25.07.2011 pentru 
perioada 01.03.2011 - 30.06.2011 în sumă de ..... lei, organele de inspecŃie fiscală 
au stabilit T.V.A., care nu se justifică a fi rambursat, în sumă totală de ..... lei.  

Cauza invocată de organele de inspecŃie fiscală pentru respingerea la 
rambursare a sumei de ..... lei, se susŃine a fi reprezentată de faptul că Societatea 
Agricolă ..... nu a colectat T.V.A. pentru drepturile acordate în natură proprietarilor 
pentru terenul adus în folosinŃă în cadrul societăŃii, reŃinându-se încalcarea 
următoarelor dispoziŃii legale:  

Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
- art. 126 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 127 alin. (1) şi (2), art. 128 alin. (5), art. 
130 şi art. 137 alin.1, lit. e), H.G. 44/2004 privind Normele metodologice de 
aplicare a Codului Fiscal, cu modificările si completările ulterioare - pct.8 alin. 1 ,lit. 
(b).  

Referitor la în călcarea prevederilor art. 126 alin. 1 lit. (d), se susŃine că 
organele de inspecŃie fiscală, interpretează în mod eronat faptul că, drepturile 
acordate în natură proprietarilor pentru terenul adus în folosinŃă, în cadrul 
SocietăŃii agricole ....., reprezintă o "livrare de bunuri", în fapt aceasta 
reprezentând drepturi create în natură conform art. 18 lit. (a) din statutul 
SocietăŃii agricole ..... în care se arată că:  
"ProducŃia obtinută de societate se repartizează de adunarea generală în principal 
astfel:  
a) o cotă parte de 50 % se acordă pentru terenurile proprietate particulară aduse în 
societate cu titlu gratuit" .  

Se face menŃiunea că, pentru produsele finite obŃinute de pe terenul 
proprietarilor şi livrate cu plată, de către alŃi beneficiari (!), societatea a emis 
factură şi a colectat T.V.A. conform prevederilor art. 126 alin. 1 lit. (d), coroborat cu 
prevederile art. 127 alin. 1 şi 2 şi art. 137 alin. 1 lit. (a) din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare.  

Iar organul de inspecŃie fiscală interpretează art. 126 alin.1 parŃial, numai 
lit. (d), fără a interpreta în întregime acest articol în care se specifică:  
"Din punct de vedere al taxei sunt operaŃiuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiŃii:  
a) operaŃiunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;  
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133;  
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană 
impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acŃionând ca atare;  
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităŃile 
economice prevăzute la art. 127 alin. (2)".  

Are în vedere că în cadrul SocietăŃii agricole ....., proprietarii terenului îşi 
păstrează încontinuare drepturile de proprietate asupra acestuia şi prevederile 
art. 18 lit. (a) din Statutul societăŃii în care se prevede că, o cotă parte de 50 % 
din producŃia totală obŃinută se acordă membrilor asociaŃi cu titlu gratuit pentru 
terenul adus în folosinŃă, aceasta nereprezentând o livrare cu plată, rezultă că 
nu este îndeplinită condiŃia obligatorie prevăzută de art. 126 alin. 1 lit. (a) din Lege 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
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Astfel că acordarea drepturilor în natură pentru terenul adus în folosinŃă, nu 
reprezintă o livrare cu plată ci o cheltuială deductibilă din punct de vedere fiscal, 
aşa cum prevede art. 21 alin. 4 lit. (g) din Legea 571/ 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, din care se citează:  
"cheltuielile înregistrate de societăŃile agricole, constituite în baza legii, pentru 
dreptul de folosinŃă al terenului agricol adus de membrii asociaŃi, peste cota de 
distribuŃie din producŃia realizată din folosinŃa acestuia, prevăzută în contractul de 
societate sau asociere".  

Având în vedere cele prevăzute mai sus, apreciază că, " acordarea 
drepturilor în natură membrilor asociaŃi, nu reprezintă  operaŃiune impozabilă din 
punct de vedere al T. V.A., nefiind îndeplinită condiŃia art. 126 alin. 1 lit. a) din 
Legea 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Titlului VI 
Cap. 2 pct. 1 alin. (1) din H.G. 44/2004, din care se citează:  
,,în sensul art. 126 alin.1 din Codul Fiscal, dacă cel puŃin una dintre condiŃiile de la 
lit. a) - d) nu este îndeplinită, operaŃiunea nu se cuprinde în sfera de aplicare T.V.A. 
"  Referitor la art.130, se apreciază faptul că organul de inspecŃie fiscală îI 
interpretează, de asemenea, eronat întrucât, membrii asociaŃi păstrându-şi dreptul 
de proprietate asupra terenului, acordarea de produse şi lucrarea în comun a 
terenului, nu reprezintă o livrare de bunuri sau o prestare de servicii între cele 
două părŃi, a căror plată să se realizeze prin altă livrare sau prestare de servicii, 
conform Titlului VI Cap. 4 pct. 8 alin. (1) din H. G. 44/2004.  

De asemenea, se suŃine că organul de inspecŃie fiscală menŃionează în mod 
eronat, că Societatea agricolă ..... a încălcat prevederile pct. 8 alin. 1 lit. b) din 
H.G. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, deşi, acesta se referă la 
plata în produse a arendei.  

Apreciază că constatările fiscale şi actele normative încalcate, invocate de 
organele de inspecŃie fiscală, nu au avut la baza prevederile legislaŃiei în vigoare, 
ci opiniile exprimate de către domnul Director general ….. din cadrul M.F.P. în 
Circulara nr. 417483/17.10.2011.  

Având în vedere, că în perioada 05.04 - 09.11.2011 au fost efectuate un nr. 
de 3 (trei) controale, se consideră că nu au fost respectate prevederile art. 5 alin. 2 
din O.G. nr. 92/2003 - republicată, conform căruia, inspecŃia fiscală "să fie 
efectuată în aşa fel încât să afecteze cât mai puŃin din activitatea contribuabilului".  

Solicită analizarea în regim de urgenŃă a situaŃiei expuse mai sus în vederea 
admiterii prezentei contestaŃii, întrucât în acest caz nu exist prejudicii cauzate 
statului sau vreo suspiciune de fraudă fiscală, ci doar supterfugii birocratice 
invocate de inspectorii fiscali care, în exces de zel, dau o interpretare eronata 
textelor de lege aplicabile. 
Având în vedere cele de mai sus, solicită, pe această cale, desfiinŃarea în 
întregime actele administrative fiscale atacate, respectiv Decizia de impunere nr. 
FTR-...../17.11.2011 şi a Raportului de inspecŃie fiscală nr. F- TR-...../17.11.2011, 
obligând organul emitent Activitatea de InspecŃie Fiscală, să emită o nouă decizie 
de impunere cu o nouă bază de impozitare corectă şi legală, conform 
jurisprudenŃei în materie.  

În drept, petiŃionara îşi întemeieză prezenta pe dispoziŃiile art. 43, art. 84 - art. 
88 din Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 21 alin. (4) lit. g) şi art. 126 alin. (1) art. 127 alin. (1) şi (2), art. 137 
alin. (1) lit. a), 128-130 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare, art. 58 litera a) din Legea 36/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare cât şi art. 18 litera a) din Statutul Societatii, art. 5 alin. (2) 
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din O.G. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit. b) din 
H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Circulara nr. 
417483/17.10.2011 a Ministerului FinanŃelor Publice.  

În dovedirea contestaŃiei, întelege să se folosească de proba cu urmatoarele 
înscrisuri, în copie certificată:  
- Decizia de impunere nr. F-TR-...../17.11.2011;  
- Raportul de inspecŃie fiscală nr. F- TR-...../17.11.2011  
- copie statut societate, cuprinzând un nr. de 7 file;  
-fişa privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală  
- din care sumele stabilite prin estimare nr. ...../17.11.2011;  
-borderouri repartizare produse agricole (grâu), pentru anul 2009, cuprinzând un 
nr.de 15 file;  
-borderouri repartizare produse agricole (floarea - soarelui), pentru anul 2009, 
cuprinzând un nr. de 16 file;  
- fişa cu elemente de cheltuieli pt. cultura porumb, pe anul 2009, pt. membri 
societari (1 pag.);  
- fisa cu elemente de cheltuieli pt. cultura porumb, pe anul 2011, pt. membri 
societari (1 pag.).  

 
 II. Din Deciza de impunere privind obliga Ńiile fiscale suplimentare de 

plat ă stabilite de inspecŃia fiscală nr.F-TR ...../17.11.2011, emisă de Activitatea 
de InspecŃie Fiscală, din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 
judeŃului Teleorman, în baza Raportului de inspecŃie fiscală încheiat la data de 
17.11.2011 şi înregistrat sub nr. F-TR ...../17.11.2011, rezultă următoarele 
constatări cu privire la TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ:  

Constatări fiscale:  
a) - Referitor la Decontul cu opŃiune de rambursare întocmit la data de 

30.06.2011, pentru perioada 01.03.2011 - 30.06.2011 
 

TVA colectată: - se determina conform art. 137-140 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, privind baza de 
impozitare şi cotele de impozitare.   

Pe perioada 01.03.2011-30.06.2011 Soc. Agr. ..... SAG a evidenŃiat TVA 
colectată, în sumă de ….. lei.  

Pentru vânzările de produse agricole pe baza de facturi, contribuabilul 
colectează TVA, aplicând cota prevăzută de art. 140, alin.1 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare până la data de 
31.05.2011, după care aplică măsurile de simplificare prevăzute de art.160, alin.2, 
lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal modificat prin OUG nr.49/2011.   

Din verificarea efectuată s-a constatat că în luna iunie 2011, cu Nota 
contabilă nr.08/30.06.2011, s-a înregistrat o plată în natură, prin articolul contabil:  
462 = 345 pentru suma de ….. lei, -anexa nr.5, reprezentând produse agricole 
acordate membrilor societari, fără să colecteze taxa pe valoarea adaugată 
aferentă. 

S-a stabilit că au fost încălcate prevederile art.126, alin.1, lit.d) coroborat cu 
art. 127, alin.1 şi 2, art. 128, alin.5 , art. 130 şi art. 137, alin.1, lit.e) din Legea 
nr.57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct.8, 
alin.1, lit.b) din HG nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului 
fiscal.  
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Cu suma de….. lei a fost majorată baza impozabilă privind TVA colectată şi 
s-a stabilit TVA aferentă plăŃilor în natură, rezultând o diferenŃă de TVA în sumă de 
….. lei, astfel:  

….. lei x 24% = ….. lei.  
Deasemenea, în timpul controlului s-a constatat că SA ..... SAG a emis 

Factura seria ….. nr……/02.06.2011 în valoare totală de ….. lei, din care TVA în 
sumă de ….. lei, reprezentând gozuri porumb vândute membrilor societari, fără să 
evidenŃieze şi fără să declare prin decontul de TVA aferent lunii iunie 2011, TVA 
înscrisă în factură, în sumă de ….. lei, încălcându-se prevederile art.150, alin.1 
coroborate cu prevederile art.158, alin.1 din Legea nr.571 /2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

Cu suma de ….. lei s-a majorat baza impozabilă privind TVA colectată; suma 
de 32 lei reprezentând diferenŃă de TVA stabilită în timpul inspecŃiei fiscale.  
  În urma constatărilor de mai sus, situaŃia TVA se prezintă astfel:  
-suma TVA solicitată a fi rambursată:                                               ….. lei 
-suma TVA pentru care contribuabilul are drept de rambursare:      ….. lei   
-suma TVA care nu se justifică a fi rambursată:                               ..... lei  

În sinteză este arătat motivul de fapt: 
Din verificarea efectuată s-a constatat că în luna iunie 2011, s-a înregistrat o 

plată în natură prin articolul contabil:  
462 = 345 pentru suma de ….. lei, reprezentând produse agricole acordate 

membrilor societari, fără să se colecteze taxa pe valoarea adaugată aferentă.  
Deasemenea, în timpul controlului s-a constatat că SA ..... SAG a emis 

Factura seria ….. nr…… /02.06.2011 în valoare totală de ….. lei, din care TVA în 
sumă de ….. lei, reprezentând gozuri porumb vândute membrilor societari, fără să 
evidenŃieze şi fără să declare prin decontul de TVA aferent lunii iunie 2011, TVA 
înscrisă în factură, în sumă de ….. lei.  

Temeiul de drept avut în vedere :   .  
1. Act normativ LG571/2003  art.126, alin.1, lit.d);  
1. Act normativ LG571/2003 art.127, alin.1;  
1. Act normativ LG571/2003 art. 127, aIin.2;  
1. Act normativ LG571/2003 art. 128, alin. 5;   
1. Act normativ LG571/2003 art.130; 
 1. Act normativ LG571/2003 art. 137, alin. 1, lit. e). 

Constatări fiscale:  
 
b) - Referitor la Decontul cu opŃiune de rambursare întocmit la data de 28.02.2011, 
pentru perioada 01.09.2009 - 28.02.2011, organele de inspecŃie fiscală au 
constatat următoarele:  
 

TVA colectată: - se determină conform art. 137-140 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, privind baza de 
impozitare şi cotele de impozitare.  

Din verificarea efectuată s-a constatat că pe perioada verificată s-a înregistrat 
o plată în natură în sumă de ….. lei, reprezentând produse agricole acordate 
membrilor societari, fără a se colecta taxa pe valoarea adăugată aferentă. 

Au fost încălcate prevederile art. 126, alin.1, lit.d) coroborat cu art. 127, alin.1 
şi alin. 2, art. 128, alin.5 , art.130 si art.137, alin.1, lit.e) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si pct.8, alin.1, lit.b) 
din HG nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.  
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Cu suma de ….. lei s-a majorat baza impozabilă privind TVA colectată.  
În timpul inspecŃiei fiscale s-a stabilit TVA aferentă plăŃilor în natură, rezultând 

o diferenŃă de TVA în sumă de ..... lei.  
Referitor la acordarea în natură a produselor membrilor societari s-a 

solicitatat un punct de vedere DirecŃiei Generale de Coordonare a InspecŃiei 
Fiscale, cu Adresele nr……/23.08.2011 şi nr……/16.09.2011 emise de DGFP 
Teleorman - A.I.F. şi s-a primit Adresa nr.417.483/17.10.2011, -anexa nr.2, emisă 
de DirecŃia Generală LegislaŃie Cod Fiscal din cadrul Ministerului FinanŃelor 
Publice, înregistrată la DGFP Teleorman sub nr.28.306/27.10.2011 şi la Activitatea 
de InspecŃie Fiscală sub nr.5.969/27.10.2011, prin care se confirmă faptul că 
produsele acordate asociaŃilor SA ..... SAG în schimbul terenului adus în folosinŃă 
societăŃii se consideră livrări de bunuri efectuate cu plată, dacă taxa aferentă 
bunurilor respective sau părŃilor lor componente a fost dedusă total sau parŃial, 
conform art. 126, alin.1 coroborat cu art.127, alin.1 şi 2 şi art. 128, alin.5 din Legea 
nr.571/2003 privind Codui fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

Drept pentru care suma de ..... lei, reprezentând TVA aferentă drepturilor în 
natură acordate membrilor asociaŃi, în valoare de ….. lei, stabilită suplimentar prin 
Raportul de inspecŃie fiscală nr…../24.05.2011 şi prin Decizia de impunere F-TR 
nr....../24.05.2011- desfiinŃată prin Decizia nr……/26.07.2011 emisă de DGFP 
Teleorman, -anexa nr.11, reprezintă diferenŃă TVA colectată stabilită în timpul 
prezentei inspecŃii fiscale.  

Având în vedere constatările de mai sus, situaŃia TVA se prezintă astfel:  
-suma TVA solicitată a fi rambursată :       ..... lei; 
-suma TVA pentru care contribuabilul are drept de rambursare:       - 
-suma TVA care nu se justifică a fi rambursată:    ..... lei. 

Motiv de fapt prezentat în sinteză:  
În perioada verificată s-a înregistrat o plată în natură în sumă de ..... lei, 

reprezentând produse agricole acordate membrilor societari, fără să colecteze 
taxa pe valoarea adaugată aferentă, stabilindu-se TVA aferentă plăŃilor în natură, 
rezultând astfel o diferenŃă de TVA în sumă de ..... lei, în baza temeiului de drept 
citat anterior.     

Privitor la punctul de vedere al contribuabilului din discuŃia finală din 
07.11.2011, administratorul SA ..... SAG, dl. ….., nu a fost de acord cu faptul că 
acordarea de produse membrilor societari este o operaŃiune impozabilă, prin 
urmare nu recunoaşte ca obligaŃie de plată suma stabilită suplimentar în timpul 
inspecŃiei fiscale şi sesizează depăşirea celor 30 zile de la emiterea deciziei de 
reverificare, aşa cum este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF nr.2.137/2011.  

FaŃă de aceste obiecŃiuni organul de inspecŃie fiscală nu este de acord cu 
punctul de vedere al SA ..... SAG ..... referitor la acordarea în natură de produse 
pentru dreptul de folosinŃă al terenului agricol adus de membri societari, în sensul 
că îşi menŃine punctul de vedere exprimat în conŃinutul raportului.  

Referitor la aspectul cu privire la depăşirea termenului de 30 de zile de Ia 
emiterea Deciziei de reverificare nr.261/26.07.2011, emisă în urma contestaŃiei, 
aşa cum prevede Ordinul Preşedintelui ANAF nr.2137/2011, art.11, pct.6, se 
precizeză că inspecŃia fiscală programată să înceapă în data de 18.08.2011, a fost 
suspendată în data de 19.08.2011 prin Referatul pentru suspendarea inspecŃiei 
fiscale înregistrat la DGFP Teleorman sub nr……/19.08.2011, iar cu Adresele 
nr……/23.08.2011 şi nr……/16.09.2011 s-a solicitat punct de vedere DirecŃiei 
Generale de Coordonarea lnspecŃie Fiscală, referitor la acordarea în natură de 
produse pentru dreptul de folosinŃă al terenului agricol adus de membri societari şi 
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s-a primit răspuns prin Adresa nr.417.483/17.10.2011, -anexa nr.7, motiv pentru 
care inspecŃia fiscală a fost reluată în data de 02.11.2011.   

Din declaraŃia dată pe propria răspundere -anexa nr.9, a rezultat că au fost 
puse la dispoziŃia organelor de inspecŃie fiscală toate documentele financiar-
contabile, în vederea efectuării inspecŃiei fiscale.  

Au fost anexate la raportul de inspecŃie fiscală: 
 1  BalanŃa de verificare la data de 30.06.2011 şi 31.08.2011;  
 2  Referatul pentru suspendarea inspecŃiei fiscale nr……/19.08.2011;  
 3  Jurnale de TVA privind livrările, (01.03.2011-31.08.2011);  
 4  Jurnale de TVA privind cumpărările, (01.03.2011-31.08.2011);  
 5  Nota contabilă;  
 6  Adresele nr. …../23.08.2011 şi nr……/16.09.2011 emise de DGFP 
Teleorman, privind solicitarea punctului de vedere DirecŃiei Generale de 
Coordonare InspecŃie Fiscală;  
 7  Adresa nr.417.483/17.10.2011 emisă de DirecŃia Generală LegislaŃie 
Cod FiscaI privind răspunsuI la solicitarea DGFP Teleorman ; 
 8  Nota explicativă;  
 9  DeclaraŃie administrator;  
      10  Punct de vedere al administratorului cu privire la rezultatele inspecŃiei;  
       11  Decizia nr. 261/26.07.2011. 
 

III. Având în vedere constat ările organului de inspec Ńie fiscal ă, 
sus Ńinerile contestatoarei, documentele anexate la dosarul cauzei, precum şi 
actele normative în vigoare la data producerii fenomenului economic, se reŃin 
următoarele: 

SOCIETATEA AGRICOLĂ ".....", cu sediul în comuna ....., jud. Teleorman, 
având CIF: RO ....., şi fiind înregistrată în Registrul Judecătoriei Tr. Măgurele, 
conform Deciziei nr. …../1991, are ca obiect de activitate Cultivarea în comun a 
pământului - cod CAEN 0111 – cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase şi a plantelor producătoare de seminŃe oleaginoase  – cod CAEN 
4621, cât şi creşterea animalelor. 
 

1. Cu privire la obliga Ńia fiscal ă stabilit ă suplimentar de plat ă în cuantum 
de ..... lei [ ..... lei (….. lei + …. lei) + .....  lei ], reprezentând tax ă pe valoarea 
adăugat ă neacceptat ă la rambursare 
  

1.1. În ceea ce prive şte necolectarea taxei pe valoarea ad ăugat ă în 
cuantum de ….. lei  
 

Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Teleorman este 
legal investit ă a se pronun Ńa cu privire la necolectarea taxei pe valoarea 
adăugat ă în cuantum de ….. lei în situa Ńia în care peti Ńionara nu aduce 
argumente de fapt  şi de drept  în sus Ńinerea contesta Ńiei. 
 

În fapt , aşa cum se reŃine din documentele anexate la dosarul cauzei, prin 
Decizia de impunere nr.F-TR ...../17.11.2011 emisă de Activitatea de 
InspecŃie Fiscală din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman, în baza Raportului de inspecŃie fiscală încheiat la data de 
17.11.2011 şi înregistrat sub nr. F-TR ...../17.11.2011, au fost stabilite în sarcina 
societăŃii agricole petiŃionare obligaŃii fiscale suplimentare de natura taxei pe 
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valoarea adăugată la nivelul valorii de ….. lei , ca urmare a necolectării, 
neevidenŃierii şi nedeclarării TVA consmenate în Factura fiscală nr…… 
nr……/02.06.2011 în valoare de ….. lei, reprezentând gozuri porumb vândute 
membrilor societari.  

FaŃă de aceste constatări, petenta, prin contestaŃia depusă nu formulează în 
susŃinere argumente de fapt şi de drept, rezumându-se să se refere doar la 
aspecte legate de faptul că predarea produselor agricole către membrii societăŃilor 
agricole, sub forma cotei de participare la beneficiul obŃinut în urma folosirii 
terenului agricol, constituie, pentru societatea agricolă o cheltuială, iar nu o livrare 
de bunuri, supusă TVA. 

În aceste condiŃii, organele de revizuire a cererii reŃin că în drept  sunt 
aplicabile dispoziŃiile: 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicat ă - în 
MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007 -, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
 ART.206 
 Forma şi conŃinutul contestaŃiei 

(1) ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde: 
c) motivele de fapt şi de drept; 
ART.213 

    SoluŃionarea contestaŃiei 
     (1) În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt 
şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contestaŃiei se face în raport de susŃinerile părŃilor, de dispoziŃiile legale invocate 
de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. SoluŃionarea 
contestaŃiei se face în limitele sesizării. 
 
  Ordinului nr.2137 din 25.05.2011  privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, emis de AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală şi publicat în 
M. Of. nr.380/31.05.2011: 

2.5. Organul de soluŃionare competent nu se poate substitui contestatorului 
cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul administrativ 
fiscal respectiv. 

11. InstrucŃiuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedură fiscală - 
SoluŃii asupra contestaŃiei 
     11.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 

b) nemotivată, în situaŃia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt 
şi de drept în susŃinerea contestaŃiei sau argumentele aduse nu sunt incidente 
cauzei supuse soluŃionării; 
 

În aceste condiŃii, autoarei cererii, ca urmare a nemotivării în fapt şi în drept a 
contestaŃiei, şi neaducerii de probe materiale de natură să combată constatările 
din actul administrativ fiscal atacat, urmeazã a i se respinge ca nemotivat ă 
cererea, pentru taxa pe valoarea ad ăugată în cuantum de …..  lei.  
 
Aşa fiind, lipsa argumentelor de fapt şi de drept ce trebuiau aduse în susŃinerea 
contestaŃiei, precum şi obligaŃia organelor de soluŃionare de  analizare a cauzei în 
limitele sesizării, potrivit dispoziŃiilor legale în materie citate -, conduc la concluzia 
implicită a menŃinerii celor stabilite prin Deciza de impunere privind obliga Ńiile 
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fiscale suplimentare de plat ă stabilite de inspec Ńia fiscal ă nr.F-TR 
...../17.11.2011, emisă de Activitatea de InspecŃie Fiscală, din cadrul DirecŃiei 
Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman,  în cazul taxei pe valoarea 
adăugată respinsă la rambursare  în cuantumul contestat de ….. lei.   
 

1.2. În ceea ce prive şte neacceptarea la rambursare a taxei pe valoarea 
adăugat ă în cuantum de ….. lei [ …..  lei (aferent ă perioadei 01.03.2011 – 
30.06.2011) şi ..... lei (aferent ă perioadei 01.09.2009 – 28.02.2011) ] 
 
Cauza supus ă solu Ńionării este aceea dac ă  măsura luat ă de organele fiscale 
– de neacceptare la rambursare a sumei de ….. lei, respectiv ..... lei, 
reprezentând tax ă pe valoarea ad ăugată -, are temei legal, şi se bazeaz ă de 
probe recunoscute de lege, în condi Ńiile în care autoarea cererii sus Ńine 
faptul c ă aceasta nu se g ăseşte în situa Ńia unui transfer al dreptului de 
proprietate asupra produselor agricole de la societ atea agricol ă către 
membrii societari care au adus terenul în societate  ca aport social, situa Ńie în 
care o cot ă de 50% din produc Ńia total ă ob Ńinut ă se acord ă membrilor 
asocia Ńi cu titlu gratuit pentru terenul adus în folosin Ńă – potrivit art.18, lit.a) 
din Statutul societ ăŃii -, caz în care distribuirea nu constituie o livr are de 
bunuri cu plat ă în sensul legii, ci o cheltuial ă deductibil ă din punct de vedere 
fiscal, în spe Ńă neavând loc o opera Ńiune comercial ă. 
 

În fapt , aşa cum se reŃine din documentele anexate la dosarul cauzei, prin 
Decizia de impunere nr.F-TR ...../17.11.2011 emisă de Activitatea de 
InspecŃie Fiscală din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman, în baza Raportului de inspecŃie fiscală încheiat la data de 
17.11.2011 şi înregistrat sub nr. F-TR ...../17.11.2011, au fost stabilite în sarcina 
societăŃii agricole petiŃionare obligaŃii fiscale suplimentare de natura taxei pe 
valoarea adăugată la nivelul valorii totale de ….. lei, prin: 

- necolectarea TVA în sumă de ….. lei  (….. x 24%) la produsele distribuite 
membrilor societari, în valoare totală de ….. lei, pe motiv că această operaŃiune nu 
constituie o livrare cu plată, fiind încălcate astfel prevederile art. 126, alin.1, lit.d) 
coroborat cu art. 127, alin.1 şi alin. 2, art.128, alin.5 , art.130 şi art.137, alin.1, lit.e) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pct.8, alin.1, lit.b) din HG nr.44/2004 privind Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, pentru care urmează a fi dată soluŃia 
potrivit considerentelor ce urmează a fi prezentate. 

- necolectarea TVA în sumă de ..... lei  (….. x 19%) la produsele distribuite 
membrilor societari, în valoare totală de ….. lei, pe motiv că această operaŃiune nu 
constituie o livrare cu plată, fiind încălcate astfel prevederile legale precizate anterior 
pentru care urmează a fi dată soluŃia potrivit considerentelor ce urmează a fi 
prezentate. 

 
În contradictoriu  cu punctual de vedere al organelor de inspecŃie fiscală, 

petiŃionara susŃine că actele administrative fiscale atacate sunt netemeinice şi 
nelegale pe baza considerentelor prezentate în mod detaliat  în Cap.I al 
prezentei decizii de soluŃionare şi care vor fi prezentate în mod succint în cele 
ce urmează: 

- prin Decizia nr. …../26.07.2011, DGFP Teleorman a dispus soluŃionarea 
favorabilă a contestaŃiei formulate de către societate, prin desfiinŃarea Deciziei 
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de impunere F - TR nr. ...../24.05.2011, pentru suma în cuamtum total de ..... 
lei, reprezentand TVA suplimentar de plată; 

- în cadrul motivării în fapt a Raportului de inspecŃie fiscală, încheiat la data 
de 15.06.2011, inspectorii fiscali au reŃinut în mod abuziv că Societatea Agricolă 
..... este o societate comercială pe acŃiuni iar conform balanŃei de verificare, 
întocmită la data de 31.12.2009, a repartizat drepturi în natura ("produse"), către 
membri asociaŃi, în sumă totală de ..... lei, deşi nu avea excedent, aceasta 
înregistrând un deficit în sumă de ….. lei, operaŃiunea fiind efectuată fără a 
respecta prevederile art. 58 lit. a) din Legea 36/1991, republicată, organele de 
inspecŃie fiscală considerând aceasta distribuire de produse ca fiind o operaŃiune 
de livrare de mărfuri, şi rezultând venituri suplimentare pentru care s-a calculat 
impozit pe profit aferent; împotriva respectivei Deciziei de impunere nr. F-TR-
…../15.06.2011 şi a Raportului de inspecŃie fiscală nr. F - TR-…../15.06.2011, 
formulându-se contestaŃie. 

- la Raportul de inspecŃie fiscală F-TR nr. ...../17.11.2011, în Capitolul 3 
"CONSTATĂRI FISCALE", în urma verificării efectuate, pentru soluŃionarea 
Deconturilor cu opŃiune de rambursare nr. ...../09.03.2011 pentru perioada 
01.09.2009 - 28.02.2011 în sumă de ..... lei şi nr. …../ 25.07.2011 pentru perioada 
01.03.2011 - 30.06.2011 în sumă de ..... lei, organele de inspecŃie fiscală au 
stabilit T.V.A., care nu se justifică a fi rambursat, în sumă totală de ..... lei, se 
obiectează:  
  - referitor la în călcarea prevederilor art. 126, alin. 1, lit. (d), se susŃine că 
organele de inspecŃie fiscală, interpretează în mod eronat şi parŃial - numai 
lit.d) - faptul că, drepturile acordate în natură proprietarilor pentru terenul adus 
în folosinŃă, în cadrul SocietăŃii agricole ....., reprezintă o "livrare de bunuri", în 
fapt aceasta reprezentând drepturi create în natură conform art. 18, lit. (a) din 
statutul societăŃii agricole .....; 
  - proprietarii terenului îşi păstrează încontinuare drepturile de proprietate 
asupra acestuia şi prevederile art. 18 lit. (a) din Statutul societăŃii în care se 
prevede că, o cotă parte de 50 % din producŃia totală obŃinută se acordă 
membrilor asociaŃi cu titlu gratuit pentru terenul adus în folosinŃă, aceasta 
nereprezentând o livrare cu plată, rezultă că nu este îndeplinită condiŃia 
obligatorie prevăzută de art. 126 alin. 1 lit. (a) din Lege 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- acordarea drepturilor în natură pentru terenul adus în folosinŃă, nu 
reprezintă o livrare cu plată ci o cheltuială deductibilă din punct de vedere fiscal 
aşa cum prevede art. 21 alin. 4 lit. (g) din Legea 571/ 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
  - referitor la art.130, se apreciază faptul că organul de inspecŃie fiscală îI 
interpretează, de asemenea, eronat întrucât, membrii asociaŃi păstrându-şi dreptul 
de proprietate asupra terenului, acordarea de produse şi lucrarea în comun a 
terenului, nu reprezintă o livrare de bunuri sau o prestare de servicii între cele 
două părŃi, a căror plată să se realizeze prin altă livrare sau prestare de servicii 
conform Titlului VI Cap. 4 pct. 8 alin. (1) din H. G. 44/2004;  
  - se suŃine că organul de inspecŃie fiscală menŃionează în mod eronat, că 
Societatea agricolă ..... a încălcat prevederile pct. 8 alin. 1 lit. b) din H.G. 44/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, deşi, acesta se referă la plata în produse 
a arendei.  
    - constatările fiscale şi actele normative încalcate, invocate de organele de 
inspecŃie fiscală, nu au avut la baza prevederile legislaŃiei în vigoare, ci opiniile 
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exprimate de către domnul Director general ….. din cadrul M.F.P. în Circulara nr. 
417483/17.10.2011.  

- în perioada 05.04 - 09.11.2011 au fost efectuate un nr. de 3 (trei) controale, 
cu nerespectarea prevederile art. 5 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 - republicată, 
conform căruia, inspecŃia fiscală "să fie efectuată în aşa fel încât să afecteze cât 
mai puŃin din activitatea contribuabilului".  
 

În vederea pronunŃării unei soluŃii în speŃa dedusă judecăŃii, organul de 
revizuire reŃine că în drept  sunt aplicabile reglementările legale ce urmează a fi 
citate, în vigoare la data producerii fenomenului economic: 
 

LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul f iscal  – publicată în  
MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
ART. 126 
OperaŃiuni impozabile 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt operaŃiuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: 
a) operaŃiunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată; 
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133; 
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană 
impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acŃionând ca atare; 
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităŃile 
economice prevăzute la art. 127 alin. (2); 
ART. 127 
Persoane impozabile şi activitatea economic ă 
(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o 
manieră independentă şi indiferent de loc, activităŃi economice de natura celor 
prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităŃi. 
(2) În sensul prezentului titlu, activităŃile economice cuprind activităŃile 
producătorilor comercianŃilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităŃile 
extractive, agricole şi activităŃile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 
asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale în scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate.  
ART. 128 
Livrarea de bunuri 
(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri 
ca şi un proprietar. 
(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociaŃii 
sau acŃionarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de 
dizolvarea fără lichidare a persoanei impozabile, cu excepŃia transferului prevăzut 
la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa aferentă 
bunurilor respective sau părŃilor lor componente a fost dedusă total sau parŃial. 
ART. 129 
Prestarea de servicii 
(1) Se consideră prestare de servicii orice operaŃiune care nu constituie livrare de 
bunuri, aşa cum este definită la art. 128. 
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(2) Atunci când o persoană impozabilă care acŃionează în nume propriu, dar în 
contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consideră că a primit şi a 
prestat ea însăşi serviciile respective. 
ART.130   
În cazul unei operaŃiuni care implică o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii 
în schimbul altei operaŃiuni, fiecare persoană impozabilă se consideră că a 
efectuat o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii cu plată.  
ART. 134 
Faptul generator şi exigibilitatea - defini Ńii 
(1) Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiŃiile legale 
necesare pentru exigibilitatea taxei. 
(2) Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăŃită, 
în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei, chiar 
dacă plata acestei taxe poate fi amânată. 
ART. 137 
Baza de impozitare pentru livr ări de bunuri şi prest ări de servicii efectuate în 
interiorul Ńării 
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din: 
a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) 
şi c), din tot ceea ce constituie contrapartida obŃinută sau care urmează a fi 
obŃinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a 
unui terŃ, inclusiv subvenŃiile direct legate de preŃul acestor operaŃiuni; 
c) pentru operaŃiunile prevăzute la art. 128 alin. (4) şi (5), pentru transferul 
prevăzut la art. 128 alin. (10) şi pentru achiziŃiile intracomunitare considerate ca 
fiind cu plată şi prevăzute la art. 1301 alin. (2) şi (3), preŃul de cumpărare al 
bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenŃa unor astfel de 
preŃuri de cumpărare, preŃul de cost, stabilit la data livrării. În cazul în care bunurile 
reprezintă active corporale fixe, baza de impozitare se stabileşte conform 
procedurii stabilite prin norme; 
e)  în cazul schimbului prevăzut la art. 130 şi, în general, atunci când plata se face 
parŃial ori integral în natură sau atunci când valoarea plăŃii pentru o livrare de 
bunuri ori o prestare de servicii nu a fost stabilită de părŃi sau nu poate fi uşor 
stabilită, baza de impozitare se consideră ca fiind valoarea de piaŃă pentru 
respectiva livrare/prestare. În sensul prezentului titlu, valoare de piaŃă înseamnă 
suma totală pe care, pentru obŃinerea bunurilor sau serviciilor în cauză la momentul 
respectiv, un client aflat în aceeaşi etapă de comercializare la care are loc livrarea 
de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui să o plătească în condiŃii de 
concurenŃă loială unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului 
membru în care livrarea sau prestarea este supusă taxei. Atunci când nu poate fi 
stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă, valoarea de 
piaŃă înseamnă: 
     1. pentru bunuri, o sumă care nu este mai mică decât preŃul de cumpărare al 
bunurilor sau al unor bunuri similare sau, în absenŃa unui preŃ de cumpărare, preŃul 
de cost, stabilit la momentul livrării; 
     2. pentru servicii, o sumă care nu este mai mică decât costurile complete ale 
persoanei impozabile pentru prestarea serviciului. 
 

Din economia dispoziŃiilor legale mai sus citate, privind încadrarea 
operaŃiunilor în cauză drept impozabile, în raport cu documentele ce constituie 
dosarul contestaŃiei cu privire la susŃinerile părŃilor, este necesar a se reŃine că 



 
         

 
 

  15 
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman 

potrivit prevederilor art.126, alin.(1) din Codul fiscal, din punct de vedere al taxei pe 
valoarea adăugată, sunt operaŃiuni impozabile în România operaŃiunile care 
îndeplinesc cumulativ condiŃiile stipulate la lit.a)-d), aşa cum au fost citate anterior. 

OperaŃiunile considerate livrări de bunuri şi prestări servicii sunt stabilite la 
art.128 şi art.129 din Codul fiscal. 

Iar potrivit art.127, alin.1) şi alin.2)  din Codul fiscal, este considerată 
persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă 
şi indiferent de loc, activităŃi cu caracter economic ce cuprind activităŃile 
producătorilor, comecianŃilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităŃile 
agricole, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităŃi. De asemenea, 
constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în 
scopul obŃinerii de venituri cu caracter de continuitate. 

În soluŃia ce urmează a fi dată, este necesar a se lua act şi de dispoziŃiile 
art.128, alin.(5) din Codul fiscal, aşa cum de asemenea este citat, potrivit cu care 
orice distribuire  de bunuri din activele unei persoane impozabile c ătre 
asocia Ńii  – cazul de fa Ńă – sau acŃionarii săi, constituie livrare de bunuri 
efectuat ă cu plat ă, dacă taxa aferent ă bunurilor respective sau p ărŃilor lor 
componente a fost dedus ă total sau par Ńial . 

 În această situaŃie, pentru operaŃiunile prevăzute la art.128, alin.(5), baza de 
impozitare a taxei pe valoarea adăugată este necesar a se determina în 
conformitate cu dispoziŃiile art.137, alin.(1) din Codul fiscal.  

În soluŃia ce urmează a fi dată, organul de revizuire a luat act şi de 
prevederile art. 5 din LEGEA nr. 36 din 30 aprilie 1991  privind societăŃile agricole 
şi alte forme de asociere în agricultură - publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 97 
din 6 mai 1991 -, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cu care 
     Societatea agricolă este o societate de tip privat, cu capital variabil şi un 
număr nelimitat şi variabil de asociaŃi, avînd ca obiect exploatarea agricolă a 
pământului, uneltelor, animalelor şi altor mijloace aduse în societate, precum şi 
realizarea de investiŃii de interes agricol. Exploatarea agricolă poate consta din: 
organizarea şi efectuarea de lucrări agricole şi îmbunătăŃiri funciare, utilizarea de 
maşini şi instalaŃii, aprovizionarea, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole 
şi neagricole şi alte asemenea activităŃi. 
 Precum şi de dispoziŃiile art.25 al aceluiaşi act normativ: 
     Calitatea de asociat al unei societăŃi agricole se dobîndeşte prin subscrierea 
actului de constituire sau, după constituire, prin semnarea unei declaraŃii. 
     În declaraŃie trebuie înscrise datele prin care se identifică persoana care o 
face, firma societăŃii, suprafaŃa de teren agricol adusă în folosinŃă, animalele, 
utilajele, precum şi alte bunuri, inclusiv creanŃele, cu care titularii intră în societate, 
numărul şi valoarea părŃilor sociale ce urmează a fi subscrise, suma pe care o 
vărsa în contul părŃilor subscrise şi data declaraŃiei. 
  
 În acest context legislativ, opinia organelor de soluŃionare este aceea că 
societatea agricolă petiŃionară desfăşoară activităŃi economice în sensul art.127, 
alin.(2) din Codul fiscal, fiind considerată persoană impozabilă în sensul art.127, 
alin.(1) din Codul fiscal, situaŃie în care produsele acordate asociaŃilor în schimbul 
terenului adus în folosinŃa societăŃii, chiar dacă aceasta a considerat acordarea 
acestor produse o livrare de bunuri fără plată. Potrivit art.126, alin.(1) coroborat cu 
art.127, alin.(1) şi alin.(2) şi cu art.128, alin. (5) din Codul fiscal, se consideră livrări 
de bunuri efectuate cu plată, taxa pe valoarea ad ăugată fiind dedus ă total.  
SituaŃie în care, pentru livrările de bunuri prevăzute la art.128, alin.(5) din Codul 
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fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată s-a determinat potrivit 
art.137, alin.(1) din Codul fiscal aşa cum a fost citat anterior.  

Este de reŃinut şi punctul de vedere similar al DirecŃiei Generale LegislaŃie 
Cod Fiscal din cadrul MINISTERULUI FINANłELOR PUBLICE transmis prin Adresa 
nr.417483/17.10.2011, precum şi al DirecŃiei de legislaŃie în domeniul TVA din 
cadrul MINISTERULUI FINANłELOR PUBLICE transmis prin Adresa 
nr.422012/422022/422055/25.10.2011, în condiŃiile reglementate de: 
ORDONANłA GUVERNULUI nr. 92 din 24 decembrie 2003, republic ată, 
privind Codul de procedur ă fiscal ă - publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
513 din 31 iulie 2007 -, cu modificările şi completările ulterioare: 

ART.213 
SoluŃionarea contestaŃiei 
(2) Organul de soluŃionare competent pentru lămurirea cauzei poate solicita 
punctul de vedere al direcŃiilor de specialitate din minister sau al altor instituŃii şi 
autorităŃi. 

ORDINUL nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală – emis de MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE - AGENłIA NAłIONALĂ 
DE ADMINISTRARE FISCALĂ - publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 31 
mai 2011, care dispune: 

9. InstrucŃiuni pentru aplicarea art. 213 din Codul de procedură fiscală - 
SoluŃionarea contestaŃiei 
     9.1. Pentru lămurirea cauzelor, organul de soluŃionare competent poate 
solicita puncte de vedere direcŃiilor de specialitate din cadrul Ministerului FinanŃelor 
Publice şi AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală sau altor instituŃii competente 
să se pronunŃe în cauzele respective. 
     DirecŃiile de specialitate vor transmite punctele de vedere în termen de cel 
mult 10 zile de la solicitare. 

Astfel, MINISTERULUI FINANłELOR PUBLICE prin organele de specialitate 
mai sus precizate, respectiv DirecŃia Generale LegislaŃie Cod Fiscal şi DirecŃia de 
legislaŃie în domeniul TVA, opinează: 

 ,, O societate agricolă desfăşoară activităŃi economice în sensul art.127 
alin.(2) din Codul fiscal, fiind considerată persoană impozabilă, în sensul art. 127 
alin.(1) din Codul fiscal. 
 Repartizarea producŃiei obŃinute de adunarea generală a asociaŃilor (…) în 
schimbul terenului adus în folosinŃa societăŃii, (…) conform art.126, alin.(1) 
coroborat cu art.127, alin.(1) şi (2) şi art.128, alin.(5) din Codul fiscal, se consideră 
livrări de bunuri efectuate cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau 
părŃilor lor componente a fost dedusă total sau parŃial. 
 Pentru livrările de bunuri prevăzute la art.128, alin.(5) din Codul fiscal, baza 
de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se determină conform art.137, alin.(1), 
lit.c) din Codul fiscal.” 

Nu poate fi reŃinută, în soluŃionarea favorabilă a cauzei, argumentaŃia potrivit 
cu care însăşi organele de soluŃionare prin Decizia nr. …../26.07.2011, au dispus 
soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei formulate de către societate, prin 
desfiinŃarea Deciziei de impunere F - TR nr. ...../24.05.2011, pentru suma în 
cuamtum total de ..... lei, reprezentand TVA suplimentar de plată, întrucât prin 
Decizia de soluŃionare la care se face trimitere, s-au reŃinut neclarităŃi cu privire 
la starea de fapt fiscală şi nici petenta, în prezentarea considerentelor de fapt în 
susŃinerea cererii, considerente în virtutea carora s-a solicitat desfiinŃarea în 
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întregime a actelor atacate, nu s-a justificat cu documente doveditoare, aşa cum 
impune legiuitorul în art. 65 din OG nr. 92/2003 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; sarcina probei în dovedirea situaŃiei de fapt fiscale 
aparŃinând contribuabilului contestator.  

În ceea ce priveşte trimiterile făcute în susŃinerea cauzei la constatările 
reŃinute de organele de inspecŃie fiscală, care au fost consemnate în Deciziei de 
impunere nr. F-TR-…../15.06.2011 având la bază Raportul de inspecŃie 
fiscală nr. F - TR-…../15.06.2011, care au fost atacate la o dată anterioară, 
soluŃia a fost dată prin Decizia nr……/23.11.2011 (ce a fost contestată prin 
cererea înregistrată sub nr……/13.07.2011 şi care se referă la o obligaŃie 
suplimentară de plată de natura impozitului pe profit). 

Cât priveşte opinia potrivit cu care, cu ocazia inspecŃiei fiscale, s-a 
interpretat în mod eronat şi parŃial - numai lit.d) – din dispoziŃiile art.126, alin.1) 
ale Codului fiscal, aceasta nu este motivată în mod concret (în ce constă 
consecinŃa acestei susŃineri). 

Or, spre exemplificare, art.126, alin.1) din Codul Fiscal, la lit.a) se face 
trimitere la dispoziŃiile art.128, care, aşa cum s-a precizat anterior în 
considerentele prezentei decizii a suferit modificări: 

- art.128 alin.5) al LEGII nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil în situaŃia societăŃilor care sunt 
înfiinŃate şi funcŃionează în baza Legii nr.31/1990,  până la data de 04 august 
2006, când art.128, alin.(5) al  LEGII nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal, din forma:  

ART.128 (5)- Orice distribuire de bunuri din activele unei societ ăŃi 
comerciale  către asociaŃii sau acŃionarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată 
de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a societăŃii, constituie livrare de 
bunuri efectuată cu plată.; 
  a fost modificat de pct.88 al LEGII nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  - publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006 – în forma: 

ART.128(5)- Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane 
impozabile  către asociaŃii sau actionarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată 
de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a persoanei impozabile, cu excepŃia 
transferului prevăzut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuată cu plata, dacă 
taxa aferentă bunurilor respective sau părŃilor lor componente a fost dedusă total 
sau parŃial. 

Întrucât speŃa dedusă judecăŃii se plasează temporal într-un interval ulterior 
datei de  04 august 2006, aplicabile sunt prevederile art.128, alin.(5) ale Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum au fost modificate de pct.88 al Legii nr. 343 
din 17 iulie 2006, astfel încât societatea agricolă petiŃionară, în calitatea sa de 
persoană impozabilă, a distribuit către asociaŃii săi bunuri din activele sale de 
natura celealelor, în schimbul terenului agricol dat în folosinŃă, activitate care este 
asimilată unei livrări de bunuri cu plată, în condiŃiile în care aceasta a dedus taxa 
pe valoarea adăugată aferentă producerii acestora. 

Astfel, chiar şi în situaŃia ipotetică în care argumentele petiŃionarei ar avea 
susŃinere - cu privire la neaplicabilitatea dispoziŃiilor art.128 alin.5) din Codul fiscal 
în speŃa dedusă judecăŃii -, documentele la care se face trimitere, respectiv 
Statutul societăŃii, nu pot modifica dispoziŃiile specifice prevăzute la pct.44, alin.1) 
al art.298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
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ART. 298 
(1) La data intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se abrogă: 
(…) 
   44. Orice alte dispoziŃii contrare prezentului cod. 

Cât priveşte trimiterile făcute la art.21, pct.4., lit.g) din Codul fiscal, dispoziŃia 
legală respectivă reglementează calculul impozitului pe profit (CAP. 2 - Calculul 
profitului impozabil - ART. 21 Cheltuieli) . 

Referitor la susŃinerea potrivit căreia se menŃionează în mod eronat 
încălcarea prevederilor pct. 8 alin. 1 lit. b) din H.G. 44/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, deşi acestea se referă la plata în produse a arendei, 
organele de soluŃionare constată că respectiva dispoziŃie legală nu este 
consemnată în titlul de creanŃă atacat. 
Cu privire la argumentaŃia conform căreia constatările fiscale şi actele normative 
încalcate, invocate de organele de inspecŃie fiscală, nu au avut la baza prevederile 
legislaŃiei în vigoare, ci opiniile exprimate de către domnul Director general ….. din 
cadrul M.F.P. în Circulara nr. 417483/17.10.2011, din documentele anexate la 
dosarul contestaŃiei, rezultă că Adresa nr. 417483/17.10.2011 a DirecŃiei Generale 
LegislaŃie Cod Fiscal din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice este consecinŃa 
celor stipulate la pct.9.1. al ORDINULUI nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind 
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală – emis de MINISTERUL FINANłELOR 
PUBLICE - AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, de aplicare a 
art.213 al ORDONANłEI GUVERNULUI nr. 92 din 24 decembrie 2003, 
republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, aşa cum au fost citate şi explicitate în considerentele prezentei 
Decizii de soluŃionare; organele fiscale având posibilitatea legală a solicitării 
unui punct de vedere al direcŃiilor de specialitate din minister pentru lămurirea 
unei cauze, care, vor transmite punctul de vedere solicitat în termenul 
reglementat. 
În ceea ce priveşte sesizarea faptului că în perioada 05.04 - 09.11.2011 au fost 
efectuate un nr. de 3 (trei) controale, cu nerespectarea prevederile art. 5 alin. 2 din 
O.G. nr. 92/2003 - republicată, conform căruia, inspecŃia fiscală "să fie efectuată în 
aşa fel încât să afecteze cât mai puŃin din activitatea contribuabilului", prin 
contestaŃia depusă, petiŃionara nu a precizat în ce a constat şi eventualele 
consecinŃe ale afectării activităŃii petiŃionarei, în condiŃiile în care competenŃa 
organelor de soluŃionare – potrivit dispoziŃiilor art.209 alin.(1)  al ORDONANłEI 
GUVERNULUI nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicată, privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare – se rezumă la: 
ART. 209 
    Organul competent 
    (1) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situaŃiei emise în conformitate cu legislaŃia în materie vamală, a 
măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziŃie de măsuri, precum şi 
împotriva deciziei de reverificare (…) 
 

Organele de soluŃionare a cererii au luat act şi de existenŃa la dosarul 
contestaŃiei a Referatului privind contestaŃia formulată de societatea agricolă 
petiŃionară emis de organele de inspecŃie fiscală, potrivit cu care ,,la distribuirea de 
produse către membrii asociaŃi, fără respectarea legii”, s-a avut în vedere şi 
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prevederile art.11, alin.1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede: 
     Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 
    ART. 11 
    (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înŃelesul prezentului cod, 
autorităŃile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacŃie care nu are un scop 
economic sau pot reîncadra forma unei tranzacŃii pentru a reflecta conŃinutul 
economic al tranzacŃiei. 
Astfel, şi aceste reglementări legale au stat la baza stabilirii faptului că distribuirea 
de produse a fost de fapt o livrare de bunuri.     
     

 În aceste condiŃii, cum din documentele care constituie dosarul cauzei aflat 
în soluŃionare nu se desprind alte elemente care să ducă la concluzia că nu au fost 
respectate dispoziŃiile legale în materie citate, şi nici  autoarea cererii nu aduce 
argumente şi probe materiale de natură să combată constatările din actul 
administrativ fiscal atacat, urmeazã a se proceda la respingerea ca neîntemeiat ă 
contestaŃia referitoare la acest capăt de cerere, pentru taxa pe valoarea 
adăugat ă în cuantum total de ….. lei […..  lei  (aferentă perioadei 01.03.2011 – 
30.06.2011) şi ..... lei  (aferentă perioadei 01.09.2009 – 28.02.2011) ]. 
  
 Aşa fiind, argumentele de fapt şi de drept prezentate în susŃinerea 
contestaŃiei – analizate în limitele sesizării, potrivit dispoziŃiilor legale în materie -, 
nefiind de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat, 
conduce la concluzia implicită a menŃinerii celor stabilite prin Deciza de impunere 
privind obliga Ńiile fiscale suplimentare de plat ă stabilite de inspec Ńia 
fiscal ă nr.F-TR ..... /17.11.2011 , emisă de Activitatea de InspecŃie Fiscală, din 
cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman,  în cazul 
taxei pe valoarea adăugată respinsă la rambursare  în cuantumuln total contestat 
de ….. lei [ …..  lei  (aferentă perioadei 01.03.2011 – 30.06.2011) şi ..... lei  
(aferentă perioadei 01.09.2009 – 28.02.2011) ]. 

* 
Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului FinanŃelor Publice, a H.G. 
nr.109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare 
Fiscală, a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1050/2004 privind Normele de 
aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a Ordinului 
Preşedintelui A.N.A.F. nr.2.137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
directorul executiv al DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman 
 

D E C I D E : 
 
Art.1.  Se respinge ca nemotivat ă contestaŃia formulată de SOCIETATEA 
AGRICOLĂ ".....", cu sediul social în comuna ....., jud. Teleorman, împotriva 
Decizei de impunere privind obliga Ńiile fiscale suplimentare de plat ă 
stabilite de inspec Ńia fiscal ă nr.F-TR ...../17.11.2011 , emisă de Activitatea de 
InspecŃie Fiscală, din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman,  în cazul taxei pe valoarea ad ăugată respinsă la rambursare  în 
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cuantum de ….. lei , cu consecinŃa menŃinerii celor stabilite prin decizia de 
impunere atacată.  
Art.2.  Se respinge ca neîntemeiat ă contestaŃia formulată de SOCIETATEA 
AGRICOLĂ ".....", cu sediul social în comuna ....., jud. Teleorman, împotriva 
Decizei de impunere privind obliga Ńiile fiscale suplimentare de plat ă 
stabilite de inspec Ńia fiscal ă nr.F-TR ...../17.11.2011 , emisă de Activitatea de 
InspecŃie Fiscală, din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman,  în cazul taxei pe valoarea ad ăugată respinsă la rambursare  în 
cuantum de ….. lei [  …..  lei (aferent ă perioadei 01.03.2011 – 30.06.2011) şi ..... 
lei (aferent ă perioadei 01.09.2009 – 28.02.2011) ] , cu consecinŃa menŃinerii celor 
stabilite prin decizia de impunere atacată.  
Art.3.  Decizia poate fi atacată la instanŃa judecatorească de contencios 
administrativ competentă în termen de 6 luni de la data comunicarii. 
Art.4.  Prezenta a fost redactată în 5 (cinci) exemplare, toate cu valoare de original, 
comunicate celor interesaŃi. 
Art.5.  Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei decizii.      
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