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DECIZIA NR. 84 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 
            
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. … / 2010, 
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL din ..., împotriva Deciziei 
de impunere nr. …/2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� emis� de Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ... – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza 
raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. …/2010. 
           Contesta�ia are ca obiect suma de ... lei reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat� respins� la rambursare �i stabilit� ca TVA 
suplimentar de plat�. 
 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, chiar �i fa�� 
de data emiterii a Deciziei de impunere nr. …/2010 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, contesta�ia 
a fost depus� în termen, respectiv la data de ...2010, a�a cum rezult� 
din data înregistr�rii contesta�iei la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ..., fiind sub nr. .. / 2010. 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
 
         I.  Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL din ... invoc� 
în sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
            Petenta arat� c� perioada supus� controlului a fost cuprins� 
între ...2009 – ...2009, men�ionând faptul c� societatea a mai fost 
supus� unor inspec�ii fiscale par�iale în vederea solu�ion�rii 
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deconturilor de TVA cu op�iune de rambursare a soldului sumei 
negative, respectiv la data de ...2007, perioada controlat� fiind 
cuprins� între ...2007 – ...2007  �i  la data de ..2009, perioada 
controlat� fiind cuprins� între ...2008 – ...2009, la controalele 
anterioare sumele solicitate la rambursare fiind aprobate integral.  
           Petenta arat� c�, în condi�iile în care, conform raportului de 
inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... / 2009 a cuprins �i primul trimestru al 
exerci�iului financiar al anului 2009, trimestru în care de asemenea, 
societatea nu a ob�inut venituri, îns� s-a aprobat integral rambursarea 
TVA în sum� de ... lei, este surprinz�toare afirma�ia organelor de 
inspec�ie fiscal� potrivit c�reia nu se d� drept de rambursare a TVA -
ului, motivat de faptul ca societatea nu a înregistrat venituri. 
            Petenta sus�ine c� societatea ar fi avut dreptul s� deduc� TVA , 
chiar �i înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA, conform 
art.153 din acela�i act normativ, petenta invocând �i prevederile 
normele metodologice pentru aplicarea art.145.  
           Petenta arat� c� bunurile achizi�ionate de societate (mobilier de 
buc�t�rie �i aparate electrocasnice, mobilier de baie, aparat de aer 
condi�ionat, etc.) urmeaz� s� fie utilizate în scopul realiz�rii de 
opera�iuni taxabile, iar pentru toate bunurile respective de�ine facturi, 
legal aprobate, prin care justific� TVA aferenta bunurilor respective.  
             Petenta afirm� c�, în ceea ce prive�te temeiul de drept invocat 
de organul fiscal, respectiv art.141 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 571 / 
2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
acesta nu este aplicabil întrucât, potrivit acestor dispozi�ii legale, sunt 
opera�iuni scutite arendarea, concesionarea, închirierea �i leasing-uri 
de bunuri imobile.   
            Petenta sus�ine c�, a�a cum au re�inut chiar �i organele de 
control, TVA deductibil în suma de … lei este aferent achizi�iilor de 
mobilier de buc�t�rie �i aparate electrocasnice, mobilier de baie, 
aparat de aer conditionat, etc., bunuri care nu fac parte din categoria 
bunurilor imobile.  
           De asemenea petenta arat� c� �i în ceea ce prive�te TVA 
deductibil în sum� de … lei aferent achizi�iilor de anvelope, piese auto 
�i reparatii auto pentru autoturismul înregistrat în patrimoniul SC X 
SRL, organele de inspec�ie fiscal� resping în mod netemeinic �i 
nelegal dreptul de rambursare al acestuia, motivând c� societatea nu a 
ob�inut venituri.  
           Deosebit de aceasta petenta mai arat� �i faptul c� bunul imobil 
este situat în jud. …, deci la aproape X km. de sediul social al 
societ��ii, aceasta implicând deplas�ri frecvente, pentru care au fost 
întocmite foi de parcurs, justificându-se astfel necesitatea efectu�rii 
acestora.  
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          Petenta invoc� dispozi�iile art.21 alin.(3) lit.n) din Legea nr. 571 / 
2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
cheltuielile de func�ionare, între�inere �i repara�ii aferente 
autoturismelor folosite de angaja�ii cu func�ii de conducere �i de 
administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat, la cel mult un 
singur autoturism aferent fiec�rei persoane fizice cu astfel de atribu�ii, 
iar în condi�iile în care cheltuielile de natura celor men�ionate mai sus 
sunt deductibile la deteminarea profitului impozabil, �i pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� acestora, contribuabilul are dreptul de 
deducere a acesteia.  
           �inând cont de argumentele �i motivatiile juridice prezentate, 
petenta solicit� admiterea contesta�iei a�a cum a fost formulat� �i 
desfiin�area raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. … / 2010 �i a 
Deciziei de impunere nr…. /2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�.   
 
         II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii 
de Inspec�ie Fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
 
           Inspec�ia fiscal� s-a efectuat în vederea solu�ion�rii decontului 
de TVA cu suma negativ� prin care SC X SRL a solicitat la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii … din anul 2009.  
          În perioada supus� verific�rii, agentul economic deduce tax� pe 
valoare ad�ugat� în sum� total� de ... lei aferent� achizi�iilor dup� cum 
urmeaz�:  
-TVA în sum� de … lei, aferent� avansului pentru achizi�ionarea unui 
mobilier de buc�t�rie �i aparate electrocasnice conform contractului Nr. 
… / 2009 încheiat cu SC Y SRL …, mobilier care a fost livrat în com…. 
str…., jud. ...;  
-TVA în sum� de ... lei, aferent� achizitiei unui mobilier de baie;  
-TVA în sum� de … lei, aferent� achizi�iei unui aparat de aer 
condi�ionat;  
-TVA în sum� de … lei aferent� gazului facturat pentru spa�iul din …, 
jud....;  
-TVA în sum� de … lei aferent� energiei electrice facturate pentru 
spa�iul din …, jud....;  
-TVA în sum� de .... lei aferent� achizi�iei de anvelope;  
-TVA în sum� de … lei aferent� achizi�iilor de piese de schimb �i 
repara�ii;  
           În urma controlului efectuat s-a constatat c� unitatea, în 
perioada supus� verific�rii, nu a desf��urat activitate, neînregistrând 
venituri decât din restituirea unei taxe de poluare auto.  
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           Deoarece unitatea nu a înregistrat venituri în urma desf��ur�rii 
unei activit��i, aceasta nu justific� dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de … lei aferent� achizi�iilor de anvelope, 
piese auto �i repara�ii auto, întrucât autoturismul respectiv, în perioada 
supus� verific�rii, nu este utilizat în scopul ob�inerii de venituri, fiind 
înc�lcate astfel prevederile art.145 alin.2 lit.a) din Legea nr. 571 / 2003 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
           Având în vedere cele prezentate mai sus, unitatea nu are drept 
de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei.  
           În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei 
aferent� achizi�iilor de mobilier buc�t�rie, baie, aparat aer condi�ionat, 
aceastea sunt destinate util�rii spa�iului din com…., jud.....  
          Conform celor precizate în contractul de vânzare -cump�rare �i a 
extrasului de carte funciar�, imobilul const� într-un apartament compus 
din camer� de zi, 2 dormitoare, buc�t�rie, baie �i hol în suprafa�� de X 
mp. Unitatea nu are declarat ca punct de lucru loca�ia din com. …, 
jud..... 
         Având în vedere c� pân� la data controlului unitatea nu 
desf��oar� activitate în imobilul men�ionat mai sus, acesta nefiind 
utilizat în scopul opera�iunilor sale taxabile, societatea nu are drept de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor achizi�ionate 
pentru utilarea apartamentului în sum� de … lei �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� utilit��ilor facturate pentru imobilul respectiv (gaz, 
energie electric�) în sum� de … lei, în conformitate cu prevederile 
art.145 alin.2 lit.a) din Legea nr. 571 / 2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
            În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� au respins la 
rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i s-a stabilit 
TVA suplimentar de plat� în suma de ... lei. 
     III. Din analiza documentelor existente la dosarul 
cauzei, având în vedere motiva�iile contestatoarei, 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, actele 
normative, în raport cu perioada supus�  verific�rii, se 
re�in urm�toarele: 
 
           SC X SRL, are sediul în …, str. …, nr…., jud. ..., înregistrat� la 
O.R.C. sub nr. J … / … / …, având codul de înregistrare fiscal� …, 
reprezentat� de administrator X. 
 
           Cauza supus� solu�ion�rii o constituie legalitatea m�surii 
dispus� de organul de control privind neacordarea dreptului de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, în condi�iile în care 
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petenta nu poate face dovada c� bunurile sau serviciile 
achizi�ionate au fost folosite pentru realizarea de opera�iuni 
taxabile. 
 
            În vederea solu�ion�rii Decontului privind taxa pe valoarea 
adaugat� cu sum� negativ� �i op�iune de rambursare aferenta lunii 
…2009, înregistrat la Administra�ia Finan�elor Publice ... sub nr. … / 
2010 �i la DGFP ... sub nr. … / 2010, s-a încheiat raportul de inspec�ie 
fiscal� par�ial� nr. … / 2010 care a stat la baza emiterii Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. …/2010.  
            În fapt, SC X SRL a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
total� de ... lei, astfel : 
-TVA în sum� de … lei, aferent� avansului pentru achizi�ionarea unui 
mobilier de buc�t�rie �i aparate electrocasnice conform contractului nr. 
…/ 2009 încheiat cu SC Y SRL, mobilier care a fost livrat în com. …, 
str…, jud. ...;  
-TVA în sum� de ... lei, aferent� achizi�iei unui mobilier de baie;  
-TVA în sum� de … lei, aferent� achizi�iei unui aparat de aer 
condi�ionat;  
-TVA în sum� de … lei aferent� gazului facturat pentru spa�iul din …, 
jud....;  
-TVA în sum� de … lei aferent� energiei electrice facturate pentru 
spa�iul din …, jud....;  
-TVA în sum� de … lei aferent� achizi�iei de anvelope;  
-TVA în sum� de … lei aferent� achizi�iilor de piese de schimb �i 
repara�ii;  
           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� unitatea, în 
perioada supus� verific�rii, nu a desf��urat activitate, neînregistrând 
venituri decât din restituirea unei taxe de poluare auto, �i deoarece 
unitatea nu a înregistrat venituri în urma desf��ur�rii unei activit��i în 
imobilul din com. …, str. …, nr. …, …, jud. ..., acesta nefiind utilizat în 
scopul opera�iunilor sale taxabile, nu justific� dreptul de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei reprezentând: 
-… lei aferent� achizi�iilor de anvelope, piese auto �i repara�ii auto;  
-… lei aferent� bunurilor achizi�ionate pentru utilarea imobilului din …, 
jud....;  
-… lei aferent� utilit��ilor facturate pentru imobilul respectiv (gaz, 
energie electric�). 
            În drept, CAPITOLUL X - Regimul deducerilor art.145 din 
LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
“ART. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
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    (1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii 
taxei. 
    (2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa 
aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în 
folosul urm�toarelor opera�iuni: 
    a) opera�iuni taxabile;” 
            Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se 
re�ine c� orice persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� 
doar în situa�ia în care bunurile sau serviciile achizi�ionate sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. 
           Se re�ine c� SC X SRL a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� unor achizi�ii de anvelope, piese auto �i repara�ii auto, achizi�ii 
de bunuri materiale pentru utilarea imobilul din com. …, str. …, nr. …, 
…, jud. ..., precum �i TVA aferent� utilit��ilor facturate pentru imobilul 
respectiv (gaz, energie electric�), f�r� a justifica c� autoturismul �i 
imobiliul a fost destinat utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile 
sau c� au fost folosite pentru realizarea unei investi�ii demarate sau 
viitoare �i care urmeaz� s� reprezinte un punct de lucru al firmei 
(petenta la data controlului nu avea declarat ca punct de lucru loca�ia 
din com. …, jud....). 
           Argumentul societ��ii prin care se sus�ine c� bunurile urmeaz� 
s� fie utilizate în scopul realiz�rii de opera�iuni taxabile, nu poate fi 
re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât a�a cum rezult� 
din dosarul cauzei, societatea nu justific� inten�ia, c� bunurile vor fi 
folosite în scopul realiz�rii de opera�iuni taxabile în viitor. 
            Fa�� de cele de mai sus se re�ine faptul c�, întrucât petenta nu 
a desf��urat activitate, neînregistrând venituri (decât din restituirea 
unei taxe de poluare auto) societatea contestatoare nu poate 
beneficia de dreptul de deducere a TVA, întrucât nu rezult� c� 
automobilul �i imobilul din com. …, jud. ..., au fost utilizate la 
realizarea de opera�iuni taxabile generatoare de venituri. 
           Mai mult, în m�sura în care achizi�iile o investi�ie destinat� 
realiz�rii de opera�iuni taxabile cu drept de deducere, iar societatea 
contestatoare justific� cu documente destina�ia acestora, are 
posibilitatea ajust�rii dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� conform procedurii prev�zute de art.149 din Legea nr. 571 / 
2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
           Referitor la sus�inerea petentei c�, temeiul de drept invocat de 
organul fiscal, respectiv art.141 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 571 / 2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, nu este 
aplicabil, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
cauzei întrucât organele de inspec�ie fiscal� au invocat aceste 
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prevederi cu referire la cele precizate în nota explicativ�, cum c� 
imobilul este utilat în vederea închirierii.  
            Închirierea imobilelor reprezint� opera�iune scutit� de tax� pe 
valoarea adaugat�, f�r� drept de deducere a TVA, conform 
prevederilor art.141 alin.2 lit e), coroborate cu prevederile art.145 din 
Legea nr. 571 / 2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
          În ceea ce prive�te invocarea de c�tre petent� a dispozi�iile 
art.21 alin.(3) lit.n) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, referitor la cheltuielile de 
func�ionare, între�inere �i repara�ii aferente autoturismelor folosite de 
angaja�ii cu func�ii de conducere �i de administrare ai persoanei 
juridice, nu poate fi luat� în considerare în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei întrucât obiectul inspec�iei fiscale a fost solu�ionarea 
Decontului privind taxa pe valoarea ad�ugat� cu sum� negativ� �i 
op�iune de rambursare aferent lunii … 2009, deci verificarea modului 
de determinare a TVA deductibil�, TVA colectat� �i a TVA de plat� / de 
rambursat. 
           În consecin��, organele de inspectie fiscal�, în mod legal, nu au 
acordat drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... 
lei, �i au respins la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
... lei, stabilind TVA suplimentar în suma de ... lei, fapt pentru care 
contestatia 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  

 
 

D E C I D E  : 
 
 
           Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat�, formulat� 
împotriva Deciziei de impunere nr…. /2010 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� emis� de Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... – Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... /2010, 
pentru suma de ... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� 
respins� la rambursare �i stabilit� ca TVA suplimentar de plat�. 
 
 
              Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 luni 
de la comunicare. 
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