
 
 

 
 
 

DECIZIA NR.70/2007 
privind solu�ionarea contesta�iei depus� de 

 SC X SA din S...  
 
 

                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de Control Financiar Fiscal asupra contesta�iei 
formulat� de SC X SA din S..., împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
.../2007 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. .../2007. 
                       Contesta�ia are ca obiect suma de ... lei reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat�. 
                        Decizia de impunere nr. .../2007 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în 
baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../2007, primit� de petent� în data de 
..., potrivit confirm�rii de primire, anexat� în copie la dosarul contesta�iei. 
                        Contesta�ia a fost depus� de SC X SA la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA, fiind înregistrat� sub nr. .../2007. 
 
 
                         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei depus� de SC X SA.  
 
 
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SA invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                      În baza Contractului de închiriere nr. …/2006 încheiat intre 
petenta �i SC Y SA  D…, petenta a inchiriat o suprafa�a de 300 mp (spatii 
situate la parter, etajul l �i etajul II) cu destina�ia desf��ur�rii activit��ii de 
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sediu administrativ, iar în baza Actului Adi�ional nr. …/.2007 incheiat la 
Contractul de închiriere nr. …/2006, petenta a mai inchiriat un spa�iu în 
suprafa�a de 220 mp (respectiv 8 camere situate la etajul 1). 
                      Conform înregistr�rii în evidenta contabila a petentei, a chiriei 
facturate de c�tre SC Y SA   pentru întreaga suprafa�a men�ionata în 
contract, petenta sus�ine c� trebuia s� beneficieze de deducere pentru suma 
de … lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugata aferenta închirierii, dar 
urmare inspec�iei fiscale efectuata de c�tre reprezentan�ii Direc�iei Generale 
a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, nu i s-a acordat dreptul de 
deducere decât pentru suma de … lei, iar pentru suma de … lei nu i s-a 
acordat dreptul de deducere la TVA pe motivul ca societatea nu a justificat 
acest drept. 
                      În timpul controlului reprezentantul legal al petentei a ar�tat ca 
a închiriat aceste spatii pentru a se putea caza delega�ii din cadrul 
Holdingului din care face parte �i petenta. 
                      Mai mult, prevederile art. 145 alin.(3) din Legea nr. 571/2003 
care prev�d c�, dreptul de deducere se poate exercita de societate daca 
bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor sale taxabile, nu au fost înc�lcate de c�tre petenta. 
                      Gre�it reprezentan�ii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara re�in ca doar pentru spa�iul de la parter în care petenta 
si-a desf��urat activitatea financiar contabila se poate acorda dreptul de 
deducere, iar pentru celelalte spatii nu se poate acorda dreptul de deducere, 
deoarece nu s-a putut aprecia de c�tre reprezentan�ii Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara daca acest spa�iu a fost utilizat 
efectiv în folosul opera�iunilor taxabile ale societ��ii. Ori, dup� cum se poate 
observa �i din Cap. III „DESTINA�IA BUNURILOR ÎNCHIRIATE" al 
Contractului de închiriere nr. …/2006 incheiat cu SC Y SA  , petenta putea 
folosi aceste spatii în vederea activit��ii societ��ii �i nu le putea folosi pentru 
prest�ri de servicii hoteliere. Tocmai din acest motiv petenta, pentru a nu mai 
plati servicii hoteliere pentru delega�iile venite din cadrul Holdingului, a 
închiriat aceste spatii, fapt pentru care se depun în xerocopie o parte din 
delega�iile cu care au sosit ace�ti delega�i. 
                       Totodat� s-au cazat �i delega�i veni�i de la alte societ��i cu 
care exista încheiate contracte de prest�ri servicii. Mai mult, dup� cum se 
poate vedea �i din Actul Constitutiv al petentei, SC X SA nu are ca obiect de 
activitate nici prestarea de servicii hoteliere �i servicii de închiriere a spatiilor. 
 
 
                          Atât SC X SA, cât �i SC Y SA sunt pl�titoare de TVA, iar SC 
Y SA a înregistrat op�iunea de pl�titor de TVA pentru facturarea veniturilor din 
prestarea serviciilor de cazare înc� din anul 2000. 
                         Totodat�, petenta nu este de acord nici cu determinarea 
f�cuta de c�tre reprezentan�ii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara prin care i se acorda dreptul de deducere doar pentru 
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suma de … lei, iar pentru suma de … lei nu i se acordat dreptul de deducere 
la TVA. 
                          În consecin�a, având în vedere argumentele expuse, petenta 
solicit� modificarea Raportului de inspec�ie fiscala nr. …/2007, incheiat la SC 
X SA, prin care se solu�ioneaz� decontul de TVA cu suma negativa �i op�iune 
de rambursare �i a Deciziei de impunere nr. …/2007, incheiate de c�tre 
reprezentan�ii Direc�iei Generala a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, 
în sensul acord�rii dreptului de deducere �i pentru suma de … lei care 
reprezint� taxa pe valoarea ad�ugata aferenta spatiilor închiriate de la SC Y 
SA   
 
                        II. În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, organele 
de inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar Fiscal din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara au efectuat o 
inspec�ie fiscal� par�ial�, care a avut ca obiectiv solu�ionarea Decontului 
privind taxa pe valoarea adaugat� cu sum� negativ� �i op�iune de 
rambursare aferenta lunii … 2007. 
                   Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. .../2007 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr..../2007, în care organele de inspec�ie fiscal�  au constatat �i motivat 
m�surile luate astfel: 
 
                  Din verificarea prin sondaj a documentelor puse la dispozitia 
organelor de inspectie fiscala s-a constatat ca SC X SA   a inregistrat în 
evidenta contabila chiria facturata de S.C. Y S.A. pentru intrega suprafata 
mentionata în contract, �i a dedus taxa pe valoarea adaugata aferenta 
facturilor de inchiriere. 
                 Intrucat pe langa spatiul inchiriat la parterul hotelului  unde se aflau 
documentele financiar contabile ale SC X  SA, pentru perioada verificata au 
fost inchiriate de societate �i un apartament �i 8 ,, camere de cazare ‘’ iar în 
aceasta perioada nu au fost inregistrate în evidenta contabila venituri din 
utilizarea spatiului inchiriat s-au solicitat d-nului … –director general al 
societatii , explicatii cu privire la destinatia  data de societate spatiului inchiriat 
�i documentele din care sa rezulte aceasta destinatie . 
                     În Nota explicativ�, d-nul … mentioneaza ca biroul de la parter a 
fost utilizat permanent cu destinatia de birou de contabilitate, camerele de la 
etajul I �i II fiind utilizate pentru ,,cazare delegati din cadrul Holdingului ‘’ . 

            Ca documente justificative a mentionat Contractul nr. …/2006 �i 
Actul aditional nr…./2007, fara a mai prezenta �i alte documente din care sa 
rezulte explicit ca spatiul inchiriat a fost utilizat efectiv în folosul operatiunilor 
sale taxabile . 

            Nu s-a  justificat pe baza de documente  cate persoane au fost 
cazate în spatiul inchiriat, care sunt aceste persoane �i ce calitate au în 
societate, în ce perioada au fost cazate acestea, pentru a se putea aprecia 
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daca activitatea din perioada respectiva a  acestor persoane a avut 
legatura cu activitatea societatii. 
                     S-au incalcat astfel prevederile art. 145 , alin. (3) din Legea 
nr.571 /2003 potrivit carora dreptul de deducere se poate exercita de catre 
societate « daca bunurile �i serviciile achizitionate sunt destinate utilizarii în 
folosul operatiunilor sale taxabile ».  
                     Tinand seama de prevederile legale mai sus mentionate, �i 
avand în vedere ca în biroul de la parter societatea a desfasurat activitate 
financiar contabila s-a determinat în timpul inspectiei fiscale taxa pe valoarea 
adaugata aferenta inchirierii spatiului cu destinatia de birou contabilitate 
pentru care se poate acorda drept de deducere în suma de …  lei . 
                      Determinarea s-a efectuat prin estimare în functie de ponderea 
suprafetei biroului financiar-contabil în total suprafata inchiriata. 
                    Pentru suma de … lei (… lei – … lei) reprezentand taxa pe 
valoarea adaugata aferenta inchirierii spatiilor de cazare, pentru care 
societatea nu a justificat cu documente utilizarea în folosul operatiunilor 
taxabile, nu s-a acordat drept de deducere. 
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                      SC X SA, are sediul în ... str. …, nr. …, jud. ... înregistrat� la 
ORC sub nr. J.../.../..., având codul de înregistrare fiscal� RO ... 
reprezentat� de dl. ..., în calitate de director general. 
 
                            Cauza supus� solu�ion�rii o constituie legalitatea 
m�surii dispus� de organul de control prin raportul de inspec�ie fiscal� 
privind neacordarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferent� facturilor de chirie, în condi�iile în care aceasta nu poate face 
dovada c� bunurile achizi�ionate au fost folosite pentru realizarea de 
opera�iuni taxabile. 
 
                      
 
                         În fapt, în vederea solu�ion�rii Decontului privind taxa pe 
valoarea adaugat� cu sum� negativ� �i op�iune de rambursare aferenta lunii 
…2007, înregistrat la  Administra�ia Finan�elor Publice Simeria  sub nr. 
…2007, s-a încheiat raportul de inspec�ie fiscal� nr. .../2007 care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .../2007.  

               În baza Contractului nr. …/2006 încheiat de SC X SA cu S.C. 
Y S.A. SC X SA a închiriat spa�iu situat în Hotelul … din loc. … (partea veche 
a cladirii),  dup�  cum urmeaz� :  



 

 

5 

 

-   etaj I, apartament în suprafa�� de 50 mp; 
-  etaj II, 8 camere cazare în suprafa�� de 220 mp; 
-  parter, birou administrativ în suprafa�� de 30 mp. 
               Conform prevederilor contractuale spa�iile închiriate vor fi 

folosite de locatar, în vederea desf��urarii activit��ii de sediu administrativ, 
chiria lunar� fiind stabilit� la 6 EUR /mp. 
                         Prin actul adi�ional nr. …/2007 la Contractul nr. …/2006  
obiectul contractului a fost extins �i  la folosirea spa�iului situat în hotelul 
Decebal la etajul I, format din 8 camere în suprafa�� total� de 220 mp., chiria 
pentru spa�iul închiriat suplimentar fiind stabilit� la 6,5 EUR/mp/lun�. 
                         Prin actul adi�ional la contract se modific� �i prevederile cu 
privire la destina�ia spa�iului închiriat, în sensul c� aceasta va putea fi 
schimbat� de comun acord cu locatorul. 
                         Organele de inspec�ie fiscal�, din verificarea prin sondaj a 
documentelor puse la dispozi�ie, au constatat c� SC X SA   a înregistrat în 
eviden�a contabil� chiria facturat� de SC Y SA pentru întrega suprafa�� 
men�ionat� în contract, �i a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
facturilor de închiriere, dup� cum urmeaz�: 

-factura nr. …/2006 în sum� total� de … lei, din care T.V.A. în suma de 
… lei, înscris� în jurnalul de cump�r�ri al lunii februarie …  la poz. nr. 
…, reprezentând chiria facturat� în avans pentru perioada ….-…2006; 
-factura nr. …/2006, în sum� total� de … lei, din care T.V.A. în sum� de 
… lei, înscris� în jurnalul de cump�r�ri al lunii … 2006 la poz. nr. …, 
reprezentând chiria facturat� pe perioada 01.08.2006-31.01.2007; 
-factura nr. …/2007, în sum� total� de … lei, din care T.V.A. în sum� de 
… lei, înscris� de societate în jurnalul de cump�r�ri la poz. nr. … 
reprezentând chiria pe luna …2007; 
-factura nr. …/2007, în sum� total� de … lei, din care T.V.A. în sum� de 
… lei, reprezentând chiria pe luna … 2007; 
-factura nr. …/2007 , în sum� total� de … lei, din care T.V.A. în sum� 
de … lei, înscris� de societate în jurnalul de cump�r�ri al lunii …2007 la 
poz. nr….  
 

                     Întrucât pe lâng� spa�iul închiriat la parterul hotelului  unde se 
aflau documentele financiar contabile ale SC X SA, pentru perioada verificat� 
au fost închiriate de societate �i un apartament �i 8 « camere de cazare », iar 
in perioada controlului nu au fost înregistrate în eviden�a contabil� venituri din 
utilizarea spa�iului închiriat, organele de control au solicitat d-nului Croitoru 
Teonius – director general al societ��ii, explica�ii cu privire la destina�ia dat� 
de societate spa�iului închiriat �i documentele din care sa rezulte aceasta 
destina�ie. 
                     În Nota explicativ�, d-nul … men�ioneaz� c� biroul de la parter a 
fost utilizat permanent cu destina�ia de birou de contabilitate, camerele de la 
etajul I �i II fiind utilizate pentru « cazare delega�i din cadrul Holdingului ». 

            Ca documente justificative s-a men�ionat Contractul nr. …/2006 
�i Actul adi�ional nr…./2007, f�r� a mai prezenta �i alte documente din care 
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s� rezulte explicit c� spa�iul închiriat a fost utilizat efectiv în folosul 
opera�iunilor sale taxabile, câte persoane au fost cazate în spa�iul închiriat, 
care sunt aceste persoane �i ce calitate au în societate, în ce perioad� au 
fost cazate acestea, pentru a se putea aprecia dac� activitatea din perioada 
respectiv� a  acestor persoane a avut leg�tur� cu activitatea societ��ii. 
                     Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� s-au înc�lcat astfel 
prevederile art. 145, alin. (3) din Legea nr. 571 / 2003, potrivit c�rora dreptul 
de deducere se poate exercita de c�tre societate « dac� bunurile �i serviciile 
achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile », �i 
având în vedere c� în biroul de la parter societatea a desf��urat activitate 
financiar contabil� s-a determinat, în timpul inspec�iei fiscale, taxa pe 
valoarea adaugat� aferenta închirierii spa�iului cu destina�ia de birou 
contabilitate, pentru care se poate acorda drept de deducere, în sum� de … 
lei, prin estimare în func�ie de ponderea suprafe�ei biroului financiar-contabil, 
în total suprafa�� închiriat�, dup� cum urmeaz� :  
 (lei )                                                           
Nr. �i data 
fact. 

Valoare  Baza de 
impozita
-re 

T.V.A. Total supr. 
inchiriata  

Supr. 
inchir. 
birou 
contab. 

Pondere  T.V.A. 
deductibi
la birou 
financiar 
contab . 

T.V.A. 
aferenta 
spatii cazare  

         
TOTAL         
 
 
                      În drept, art.145, alin.(3) din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 
2003 privind Codul fiscal, prevede : 
 
„  ART. 145 Dreptul de deducere 
    (3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� 
deduc�: 
    a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor 
care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� 
persoan� impozabil�;” 
 
                        Din textul de lege mai sus citat se re�ine c� societatea are 
dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� doar pentru bunurile �i 
serviciile care sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 
                       Astfel, rezult� c�, deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� este 
condi�ionat� de ob�inerea de venituri din desf��urarea de activit��i 
taxabile, �i întrucât între aceste dou� no�iuni nu este nici o deosebire, 
desf��urarea de activit��i taxabile înseamn� ob�inerea de venituri.                                                           
                       Referitor la sus�inerea petentei potrivit c�reia, pentru a nu mai 
pl�ti servicii hoteliere pentru delega�iile venite din cadrul Holdingului, a 
închiriat aceste spa�ii, fapt pentru care se depun în xerocopie o parte din 
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delega�iile cu care au sosit ace�ti delega�i, aceast� nu poate fi re�inut� 
în solu�ionarea favorabil� a cauzei deoarece dreptul de deducere a TVA nu s-
a acordat întrucât nu se poate stabili dac� spa�iile închiriate au fost utilizate 
pentru ob�inerea de venituri, respectiv realizarea de opera�iuni taxabile. 
                      În ceea ce prive�te ordinele de deplasare ale delega�ilor SC Z 
SA Bucure�ti, neprezentate în timpul controlului organelor de inspec�ie 
fiscal�, ata�ate ulterior contesta�iei, acestea sunt incomplete, nerezultând: 

- durata deplas�rii, respectiv perioada în care ace�tia au fost caza�i în 
spa�iul închiriat de la SC Y SA; 

- dac� delega�ii au solicitat decontarea �i a altor cheltuieli de 
deplasare (cheltuieli de transport, diurna, etc.); 

- dac� societatea avea obliga�ia de a suporta cazarea delega�ilor din 
cadrul Holdingului �i a delega�ilor din partea societ��ilor prestatoare 
de servicii pentru SC X SA.  

                     În Nota explicativ�, d-nul … men�ioneaz� c� biroul de la parter a 
fost utilizat permanent cu destina�ia de birou de contabilitate, camerele de la 
etajul I �i II fiind utilizate pentru « cazare delega�i din cadrul Holdingului ». 
                       Totodat�, din ordinele de deplasare ale delega�ilor SC Z SA 
B…, ata�ate ulterior contesta�iei nu rezult� dac� opera�iunile reprezentând 
cazarea delega�iilor au fost efectuate în folosul opera�iunilor taxabile ale SC X 
SA. 
                   Fa�� de cele de mai sus se re�ine faptul c� societatea 
contestatoare nu poate beneficia de dreptul de deducere a TVA, întrucât din 
documentele prezentate nu rezult� c� spa�iile închiriate au fost utilizate la 
realizarea de opera�iuni taxabile generatoare de venituri. 
                   De asemenea, motiva�ia contestatoarei conform c�reia SC Y SA 
Deva a înregistrat op�iunea de pl�titor de TVA pentru facturarea veniturilor din 
prestarea serviciilor de cazare înc� din anul 2000, nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât în anul 2000 nu se putea face 
trimitere la NOTIFICAREA privind op�iunea de taxare a opera�iunilor, care 
este un formular prev�zut în anexa nr. 1 din HOT�RÂREA GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, act care nu 
era în vigoare la aceea dat�. 
                       Având în vedere prevederile legale în vigoare, documentele 
existente la dosarul cauzei se re�ine c�, în mod legal, organele de inspec�ie 
fiscal� nu au acordat societ��ii contestatoare dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei, fapt pentru care contesta�ia se va 
respinge ca neîntemeiat�. 
      Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
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D E C I D E  : 

 
                     Art.1 – Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat�   
nemotivat� �i nesus�inut� cu documente, pentru suma de ... lei 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�. 
 
                 Art.2 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 


