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S-a luat în examinare cauza în contencios administrativ şi fiscal promovată de 

reclamanta societatea NADOMET LOGISTIC SRL, în insolvenţă, cu sediul social în 

Constanţa, str. Cuza Vodă, nr.86A, Judeţ Constanţa, înregistrată la Registrul Comerţului 

sub nr. J13/2186/2010, CUI 27760946 şi cu sediul procesual ales pentru comunicarea 

actelor de procedură la cabinet av.Liviu Stan – cu sediul profesional în Constanţa, B-dul. 

1 Mai, nr.64, bl. I4, sc. A, ap. 1, Judeţ Constanţa, în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA 

GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE (DGRFP) GALAŢI cu 

sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură, în  Constanţa, Str. 

I.G.Duca, nr. 18, Judeţ Constanţa, având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal – 

Decizie de impunere nr. F-CT-1177 din 26.11.20104 şi RIF nr.F-CT-1095/26.11.2014, 

respectiv Decizia nr.180/27.03.2017.  
Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 14.02.2019, 

consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din 

cuprinsul prezentei hotărâri, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a 

amânat pronunţarea la data de 28.02.2019, 07.03.2019, respectiv 14.03.2019, dată la care 

a pronunţat următoarea hotărâre: 

 

 

CURTEA, 

 

 

 

 Asupra acţiunii în contencios administrativ şi fiscal de faţă, constată următoarele: 

 Prin cererea adresată Curţii de Apel Constanţa şi înregistrată sub nr.537/36 din  

26.09.2017 reclamanta societate NADOMET LOGISTIC SRL – în insolventa, în 

temeiul prevederilor art.218 din O.G.92/2003 modificată, raportat la prevederile art.1 

alin.1 din Legea nr.554/2004 modificată, a chemat în judecată pe pârâta DIRECTIA 

GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI, solicitând 

instanţei ca prin hotărâre judecătorească să  dispună anularea:  

 - în parte, pentru obligații fiscale suplimentare în sumă de 1.348.706 lei, a 

Deciziei de impunere nr. F-CT 1177/26.11.2014 (înregistrată sub 

nr.11271/27.11.2014) şi a Raportului de Inspecție Fiscală nr. F-CT 1095 / 

26.11.2014, prin care s-au stabilit în sarcina societăţii obligaţii suplimentare de plată 
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în sumă totală de 1.438.927 lei, respingându-se cererea de restituire TVA, prin 

neacordarea dreptului de deducere, şi  

 - în tot a Deciziei nr.180/27.03.2017, privind soluționarea contestației 

administrative formulate împotriva Deciziei de impunere nr. F-CT 1177 / 26.11.2017, cu 

privire la respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei administrative pentru obligaţiile 

fiscale suplimentare în sumă de 1.348.706 lei, respectiv pentru respingerea la 

rambursare a TVA în sumă de 1.348.706 lei. 

 De asemenea, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie admisă 

contestaţia şi desfiinţată în parte Decizia nr. F-CT 1177/26.11.2014, să se dispună 

anularea obligațiilor de plată stabilite suplimentar în sumă de 1.348.706 lei urmând a 

se acorda societăţii dreptul de restituire TVA pentru suma de 1.348.706 lei. 

 În prealabil, s-a susţinut că potrivit prevederilor art. 352 alin.1 şi 2 din Legea 

nr.207/2015 (Noul Cod de procedură fiscală): 

 “1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică numai procedurilor de administrare 

începute după intrarea acestuia în vigoare. 

 (2) Procedurile de administrare începute înainte de data intrării în vigoare a 

prezentului cod rămân supuse legii vechi.” 

 Având în vedere că actul administrativ fiscal a fost emis şi comunicat înainte de 

intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Fiscală, apreciază că sunt aplicabile 

contestaţiei dispozițiile O.G. 92/2003 modif. (vechiul Cod de Procedură Fiscală), ale 

cărui prevederi le-a avut în vedere atât la data formulării contestaţiei administrative, cât şi 

în motivarea acțiunii. 

  Reclamanta a precizat că prin Sentința civilă nr.2549/03.11.2015, pronunţată de 

Tribunalul Constanţa în dosarul nr.5976/118/2015, s-a dispus deschiderea procedurii 

insolvenţei faţă de societatea Nadomet Logistic SRL şi a fost numit în calitate de 

administrator judiciar MG Activ Insolvency SPRL.  

  Ulterior, prin Încheierea judecătorului sindic nr. 2562/01.11.2016, a fost confirmat 

planul de reorganizare propus de către debitoare, astfel încât, în conformitate cu 

prevederile art.141 din Legea nr. 85/2014, debitoarea şi-a menţinut dreptul de 

administrare. 

În fapt, societatea Nadomet Logistic SRL a solicitat rambursarea soldului 

negativ al decontului de TVA pentru perioada 01.03.2012 – 30.04.2014, prin bifarea 

căsuţei corespunzătoare din decontul TVA  din data de 25.03.2013, pentru suma de 

1.813.193 lei.  Ca urmare, la sediul societăţii s-a desfășurat o inspecţie fiscală 

parţială care a avut ca obiect verificarea soldului sumei negative a TVA.  

Urmare a acestei inspecţii fiscale, s-a întocmit Raportul de inspecţie fiscală nr. 

F-CT 1095/26.11.2014, în baza căruia s-a emis Decizia de impunere F-CT 117 

/26.11.2014, prin care s-a respins cererea de restituire de TVA şi s-au stabilit în 

sarcina societăţii obligaţii suplimentare de plată în sumă totală de 1.438.927 lei, 

respingându-se în mod corespunzător cererea de rambursare TVA pentru aceeaşi sumă 

(1.438.927 lei). 

Împotriva acestui act administrativ fiscal, a formulat, în temeiul prevederilor 

art. 205 din Codul de procedură fiscal (O.G. nr.92/2003), contestație, prin care a 

solicitat anularea obligaţiilor de plată stabilite suplimentar în sumă totală de 1.438.927 

lei, cu consecința acordării dreptului de rambursare pentru această sumă.   

Contestaţia a fost înregistrată la DGRFP Galaţi sub nr.2762/22.01.2015. 

Prin Decizia nr.191/2.05.2015, Serviciul soluționare contestaţii din cadrul 

DGRFP Galaţi a decis: 

- suspendarea soluţionării contestației pentru suma de 1.348.706 lei, până la 

finalizarea plângerii penale formulate în temeiul prevederilor art. 108 alin. 1 Cod 
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procedură fiscala 2003; 

- respingerea contestației pentru suma de 2.095 lei;  

- desfiinţarea în parte a deciziei contestate pentru suma de 88.126 lei şi  

-respingerea contestaţiei cu privire la capătul de cerere referitor la nerespectarea 

dispozițiilor de procedură.  

 Având în vedere că prin Ordonanţa nr.519/P/2014 din 21.04.2015, pronunţată 

de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, a fost clasată plângerea penală 

formulată de AJP Constanta împotriva reprezentantului legal al societăţii Nadomet 

Logistic SRL, plângere care a stat la baza suspendării soluţionării contestaţiei 

administrative, a solicitat reluarea soluţionării contestaţiei de către Serviciul 

soluţionare contestaţii din cadrul DGRFP Galaţi.  

 Ca urmare, Serviciul Soluţionare Contestaţii 2 din cadrul DGRFP Galaţi a repus 

contestaţia pe rol şi, prin Decizia nr.180/27.03.2017, a respins ca neîntemeiată 

contestaţia împotriva Deciziei de impunere nr. F-CT 1177/26.11.2014 (înregistrată sub 

nr. 11271/27.11.2014) şi a Raportului de Inspecţie Fiscală nr. F-CT 1095/26.11.2014, 

pentru anularea obligațiilor suplimentare de plată în sumă de 1.348.706 lei şi respectiv, 

pentru acordarea dreptului de restituire TVA pentru aceeaşi sumă (1.348.706 lei).  

 Reclamanta a susţinut că motivele invocate de intimată în Decizia 

nr.180/27.03.2017 sunt neîntemeiate şi a solicitat ca prin hotărârea care se va pronunţa, 

să fie admisă contestaţia şi desfiinţată în parte Decizia nr. F-CT 1177/26.11.2014, să 

fie anulate obligațiile de plată stabilite suplimentar în sumă de 1.348.706 lei şi să se 

acorde societăţii dreptul de restituire TVA pentru suma de 1.348.706 lei. 

 Având în vedere că actul administrativ fiscal a fost emis şi comunicat înainte de 

intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Fiscală, a apreciat că sunt aplicabile 

contestaţiei dispozițiile O.G. 92/2003 modificată (vechiul Cod de Procedură Fiscală), ale 

cărui prevederi le-a avut în vedere atât la data formulării contestaţiei administrative, cât şi 

în motivarea acțiunii. 

În fapt, s-a arătat că prin Decizia de impunere nr. F-CT 1177/16.11.2014 şi 

respectiv Raportul de inspecţie Fiscală nr. F-CT 1095/26.11.2014, organul de inspecţie 

fiscală a considerat că societatea Nadomet Logistic SRL a dedus în mod greşit suma de 

1.348.706 lei cu titlu de TVA deductibil, astfel: 

- TVA în sumă de 649.473 lei pentru operațiunile consemnate în facturile emise 

de societatea BVA Structure Trading SRL, reprezentând achiziţie de ţeavă uzată, şi 

pentru care organul de control a apreciat că furnizorul avea obligaţia de a aplica 

măsurile de simplificare /taxare inversă; 

- TVA în sumă de 699.233 lei pentru prestările de servicii consemnate în 

facturile emise de societatea BVA Structure Trading SRL, pentru care organul de 

control a susţinut că nu se face dovada realităţii prestaţiilor respective.  

Cu privire la TVA în suma de 649.473 lei aferentă operațiunilor de 

achiziţie de ţeavă uzată de la furnizorul societatea BVA Structure Trading SRL,  

reclamanta a susţinut că în mod evident organul fiscal a apreciat greşit cu privire la 

dreptul de deducere. 

Între societatea Nadomet Logistic SRL (în calitate de cumpărător) şi societatea 

BVA Structure Trading SRL (în calitate de vânzător) a fost încheiat contractul de 

vânzare-cumpărare nr.112/09.06.2011, modificat prin actele adiționale 

nr.3/30.12.2011 şi 4/31.12.2011, prin care vanzatorul s-a obligat să livreze 

cumpărătorului produse metalurgice – ţeavă uzată, profile şi tablă. 

Societatea BVA Structure Trading SRL, în temeiul obligaţiilor contractuale 

asumate prin contractul menționat, a vândut către Nadomet Logistic SRL ţeavă şi profile 

în perioada 01.03.2012 – 30.04.2013. 
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Organul de control în mod greşit a apreciat că toate facturile emise de vânzător în 

baza Contractului de vânzare cumpărare nr.112/09.06.2011, prin care societatea Nadomet 

Logistic SRL a cumpărat exclusiv ţeavă uzată (şi nu deşeuri de fier vechi), se supun 

prevederilor art.160 alin.2 lit. a) pct. 1 Cod Fiscal 2003 şi, în mod corespunzător, 

inspectorii fiscali au reîncadrat operaţiunea ca fiind o operaţiune cu taxare inversă. 

Ca urmare, inspectorii fiscali au considerat că valorii bunurilor respective i s-a 

aplicat în mod eronat TVA în sumă totală de 649.473,51 lei şi prin urmare au respins la 

rambursare suma respectivă.  

Analizând textele de lege aplicabile rambursării TVA (aplicabile la momentul 

exigibilităţii taxei) observă că este obligatorie aplicarea dispozițiilor art.63 din 

Directiva 2006/112/CE potrivit cu care: “Faptul generator intervine și TVA devine 

exigibilă atunci când sunt livrate bunurile sau sunt prestate serviciile” coroborate cu 

dispozițiile art.146 alin.1 Codul Fiscal 2003 ce arată că: “Art. 146. - (1) Pentru 

exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii:  a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au 

fost ori urmează să îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate 

în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în 

conformitate cu prevederile art. 155 […]”. 

Solicită a se avea în  vedere faptul că societatea Nadomet Logistic SRL a 

achiziționat, potrivit prevederilor Contractului de vânzare cumpărare 

nr.112/09.06.2011, o marfă destinată comercializării (ţeavă uzată), dovadă fiind în 

acest sens şi circuitul economic al acestei mărfi anterior intrării în patrimoniul 

societăţii (aşa cum se arată şi în raportul de inspecţie fiscală, marfa respectivă a 

circulat exclusiv ca produs semifinit, destinat comercializării).  

Mai mult decât atât, marfa cumpărată de la furnizorul BVA Structure Trading 

SRL a fost valorificată în mare parte ca produs – respectiv ţeavă -  către diverşi clienţi 

ai societăţii Nadomet Logistic SRL, cărora le-a fost emisă factură cu TVA, în 

conformitate cu prevederile art.155 Cod fiscal, clienţi care, la rândul lor au avut şi    

şi-au exercitat dreptul de deducere aferent achizițiilor respective.  

Faptul că în cursul valorificării acestei mărfi, cumpărătorul a decis vânzarea 

doar a unei părţi a acesteia ca deşeu (ca urmare a declasificării) prin faptul că ea nu 

mai putea fi folosită ca atare urmare a procesului de valorificare conform art. 6 şi urm. 

din Legea nr. 211/2011, nu are relevanţă în relaţia comercială dintre BVA Structure 

Trading SRL şi Nadomet Logistic SRL, relaţie comercială ce a avut ca obiect 

cumpărarea de unui produs – ţeavă uzată – destinat comercializării.  

 Din acest motiv, consideră că inspecţia fiscală a apreciat greşit cu privire la 

tratamentul fiscal al acestor achiziţii, vânzătorul bunurilor respective neînțelegând şi 

neefectuând vânzarea bunurilor respective ca deşeuri feroase.   

Ca urmare, nu poate să se substituie furnizorilor, care au înţeles să vândă 

bunurile respective ca produse finite şi au emis factura cu TVA, au colectat TVA pe 

care l-au virat către buget. În plus, aşa cum a arătat mai sus, mare parte din marfa a 

fost vândută de către Nadomet Logistic SRL tot ca produs – ţeavă obţinută prin 

tratare conform legii – către alţi clienţi, cărora le-a fost emisă factură cuprinzând 

TVA. 

A arătat şi dovedit, atât în cursul inspecţiei fiscale, cât şi prin motivele invocate în 

contestaţia administrativă, faptul că vânzătorul societatea BVA Structure Trading SRL a 

cumpărat ţeavă uzată, pe care a înregistrat-o în gestiunea sa ca ţeavă uzată (şi nu ca deşeu 

feros) şi a vândut, conform contractului încheiat între părţi, tot ţeavă uzată, nefiind 

aplicabile dispozițiile art.160 alin 2 lit. a) Cod fiscal 2003 coroborate cu prevederile 

pct. 82 alin. 3 din Normele de aplicare ale Codului fiscal. 
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Ca urmare, obligaţia Nadomet Logistic SRL era de plata a facturii (inclusiv a 

TVA aferent vânzării respective), aşa cum a fost emisă de vânzător, cu înregistrarea 

corespunzătoare a TVA în evidenţele financiare. 

Subliniază că Nadomet Logistic SRL nu a avut legătură sau relaţii comerciale cu 

societăţile enumerate de inspectorii fiscali în amontele achiziţiei (filele 4-9 din Raportul 

de inspecţie fiscală), deci nu îi poate fi imputată vreo culpă/vină în raport cu aceştia. Ca 

urmare, nu există posibilitate legală ca societatea să poată verifica societăţile care au 

legătură cu furnizorul direct al firmei. 

 Supunerea societăţii la suportarea TVA aferentă respectivelor tranzacţii 

înseamnă o dublă impozitare a tranzacţiilor respective, bugetul de stat nefiind 

prejudiciat atât timp cât furnizorul a emis şi încasat o factură cu TVA.  

În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Europenă de Justiţie (CJUE), în cauzele 

conexate C-95/07 şi C-96/07, având ca obiect cereri de pronunţare a unor hotărâri 

preliminare formulate în temeiul articolului 234 CE de Commissione tributaria 

provinciale di Genova (Italia), în procedurile Ecotrade SpA împotriva Agenzia delle 

Entrate – Ufficio di Genova 3. 

Astfel, în paragraful 64 al Hotărârii din 08.05.2006, CJUE arată expres:  

“64. În consecință, din moment ce administraţia fiscală dispune de informaţiile 

necesare pentru a stabili ca persoana impozabilă, în calitate de destinatar al prestării 

de servicii în cauză, este obligată la plata TVA-ului, aceasta nu ar putea impune, în 

ceea ce priveşte dreptul persoanei impozabile de a deduce această taxă, condiții 

suplimentare care pot avea ca efect anihilarea exercitării acestui drept (a se vedea 

Hotărârea Bockemühl, citată anterior, punctul 51). (s.n.).” 

Mai mult decât atât, în dispozitivul Hotărârii, CJUE arată expres:  

“2) Cu toate acestea, articolul 18 alineatul (1) litera (d) si articolul 22 din A 

șasea directivă 77/388, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2000/17/CE, se opun 

unei practici de rectificare a declaraţiilor şi de recuperare a taxei pe valoarea adăugată 

care sancționează o nerespectare, precum cea comisă în acțiunile principale, pe de o 

parte, a obligaţiilor care rezultă din formalităţile stabilite de reglementarea naţională 

în aplicarea articolului 18 alineatul (1) litera (d) şi, pe de alta parte, a obligaţiilor 

contabile, precum şi a celor privind declaraţiile care decurg din articolul 22 alineatul 

(2) şi, respectiv, din articolul 22 alineatul (4) cu refuzul dreptului de deducere în 

situaţia aplicării mecanismului de taxare inversă”. 

Din acelaşi punct de vedere (al dublei impozitări), dar în subsidiar susţinerilor 

de mai sus, solicită instanţei să aibă în vedere că, potrivit HG 44/2004, în Normele de 

aplicare referitoare la art.160 Cod fiscal 2003 (pct. 82 alin. 7) se arată că: “În cazul 

neaplicării taxării inverse prevăzute de lege, organele de inspecţie fiscală vor dispune 

măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea 

operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor prezentelor norme 

metodologice. În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor, organele de 

inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la 

momentul exigibilităţii operaţiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. 

În cazul în care în cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor, organele de 

inspecţie fiscală stabilesc că beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilităţii 

operaţiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere, obligând beneficiarul 

la plata acestei sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală 

competentă, furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. 159 

alin. (1) lit. b) din Codul fiscal în vederea regularizării taxei şi restituirii acesteia 

către beneficiari. Facturile de corecţie cu semnul minus emise de către furnizor nu se 

evidenţiază în decontul de taxă al beneficiarului.” 
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Având în vedere cele arătate mai sus, consideră că şi în situaţia în care în mod 

eronat inspectorii fiscali apreciază cu privire la tranzacţia respectivă trebuiau aplicate 

prevederile prevederilor art.160 alin.2 lit. a pct.1 CF 2003, aceştia erau obligaţi în mod 

corespunzător să stabilească drept măsuri pentru obligarea furnizorilor la em iterea unei 

facturi de corecție şi la restituirea TVA către societate – act care nu a fost dispus de 

organul fiscal nici la momentul controlului şi nici ulterior.  

În concluzie, consideră că sunt nelegale şi netemeinice constatările, reţinerile şi 

reîncadrările operaţiunilor desfăşurate între Nadomet Logistic SRL şi BVA Structure 

Trading SRL în temeiul Contractului de vânzare cumpărare nr.112/09.06.2011 cu privire 

la achizițiile în valoare de 3.355.614 lei (reprezentând achiziţie de ţeavă uzată), din care 

TVA în sumă de 649.473 lei, şi solicită admiterea contestaţiei, anularea actelor 

administrativ fiscale cu privire la refuzul de restituire a TVA aferent acestor tranzacţii. 

Cu privire la TVA în sumă de 699.233 lei aferent operaţiunilor de prestări 

servicii consemnate în facturile emise de prestatorul societatea BVA Structure 

Trading SRL, consideră că, în mod evident organul fiscal a apreciat greşit cu privire 

la dreptul de deducere, aceste servicii fiind efectuate în interesul societăţii, în scopul 

de a produce venituri impozabile. 

Astfel, societatea Nadomet Logistic SRL a încheiat cu societatea Sticknet 

Investment SRL Contractul de demolare nr.24/17.05.2012, prin care s-a obligat să 

finalizeze lucrările de demolare la platforma Nicolina – Iaşi. 

Având în vedere complexitatea şi volumul mare al lucrărilor ce trebuiau 

efectuate în baza acestui contract, o parte din lucrări au fost subcontractate de 

societatea Nadomet Logistic SRL către subcontractorul societatea BVA Structure 

Trading SRL, prin Contractul de subantrepriză nr.36/01.06.2012.  

Prin contractul nr.24/17.05.2012 societatea Nadomet Logistic SRL s-a angajat să 

efectueze în beneficiul societăţii Sticknet Investment SRL lucrări de demolare şi curăţare 

a peste 180.000 m.p. de hale şi clădiri industriale situate în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam 

nr.54, jud. Iaşi, platforma fostei societăţi Nicolina SA Iaşi.  

Lucrările contractate constau în: 

a) Dezafectarea şi demolarea imobilelor – clădiri, platforme şi instalaţii aferente 

din locaţia arătată şi depozitarea lor în incintă, în zona convenită de ambele părţi, 

acoperirea oricăror goluri, gropi ce vor apărea datorită procesului de demolare;  

b) Depozitarea materialelor rezultate în urma demolării clădirilor  se vor depozita : 

a. pe o fâşie de teren de 20 m lăţime pe amplasamentul căilor ferate interioare, 

localizată paralel cu gardul perimetral, în incinta locaţiei; 

b. adunate în grămezi sortate pe categorii de materiale demolate şi concasate 

(etc); 

c. Betonul rezultat în urma concasării va avea dimensiuni de maxim 80 mm. 

 Concomitent, în baza aceluiaşi contract, societatea Nadomet Logistic SRL a 

cumpărat de la beneficiar (Sticknet Investment SRL) toate deşeurile metalice feroase şi 

neferoase ce ar rezulta în urma demolării precum şi materialele rezultate din demolare, 

altele decât deşeurile metalice. 

 Urmare a demolării clădirilor s-au obţinut aproximativ 11.000.000 kg deşeuri 

metalice feroase şi neferoase şi aproximativ 200.000.000 kg deşeuri, altele decât cele 

metalice. A demonstrat inspecţiei fiscale realitatea acestor tranzacţii, materialele 

respective fiind vândute de societatea Nadomet Logistic SRL către diverşi clienţi,  în 

acest sens existând  facturi, avize de însoţire a mărfii şi certificate de calitate.  

 Mai mult decât atât putea fi verificată, dacă  s-ar fi dorit acest lucru, cantitatea de 

consumabile utilizate (carburant, oxygen, butan), aceasta fiind corelată în mod direct cu 

bunurile obţinute, plata unor utilităţi şi servicii conexe, necesare efectuării lucrărilor. 
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 În acelaşi timp, pentru a realiza obiectul contractului, clădirile dezafectate de pe 

platforma industrială trebuiau demolate, sens în care a apelat la mai mulţi subcontractori. 

 Întrucât înaintea demolării, instalaţiile şi utilajele existente în locaţie trebuiau 

dezafectate şi pregătite în vederea extragerii şi eliminării deşeurilor periculoase, a fost 

necesar efectuarea unor operaţiuni specifice pentru:  

1. deşeurile metalice trebuiau extrase din incintă şi pereţii demolaţi; 

2. cărămizile rezultate trebuiau curăţate şi sortate; 

3. celelalte deşeuri trebuiau sortate pe tipuri distincte (beton concasat, sticlă, 

cauciuc, plastic, etc.); 

4. neutralizarea deşeurilor periculoase nereciclabile. 

 Aceste activităţi nu se puteau realiza de reclamantă, neavând logistica necesară, 

astfel încât ele au fost subcontractate către diverşi subantreprenori – inclusiv către 

societatea BVA Structure Trading SRL – care să se ocupe direct sau prin subcontractanţi 

de executarea lucrărilor în condiţiile contractuale angajate cu beneficiarul final. Toate 

aceste lucrări au fost executate şi recepţionate. 

Ca urmare a recepţionării lucrărilor, acestea au fost facturate de subcontractori,  

toate achiziţiile de servicii aferente Contractului de demolare nr.24/17.05.2012 având 

la bază facturi fiscale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.155, alin. 5 din 

Codul fiscal 2003 – inclusiv facturile emise de subcontractorul BVA Structure 

Trading SRL (aspect necontestat de organul fiscal).  

Toate facturile care au fost emise şi în baza cărora au fost plătite achiziţiile de 

servicii au fost puse la dispoziţia inspectorilor fiscali în original, fiind însoţite de 

documentele justificative prevăzute de lege. 

 Din perspectiva TVA, conform art.145 alin. (2) din Codul fiscal 2003 (aplicabil), 

orice persoană are dreptul să deducă taxa aferentă achizițiilor, dacă acestea sunt destinate 

utilizării în folosul unor operațiuni taxabile. În continuare, la art.146 Cod fiscal,  se 

menționează că una din condițiile de formă pentru exercitarea dreptului de deducere a 

TVA este ca pentru bunurile care i-au fost ori urmează să îi fie livrate, persoana 

impozabilă să dețină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155 din Codul 

Fiscal.  

 Drept urmare există două condiții fundamentale pentru ca taxa aferentă achizițiilor 

de servicii să fie deductibilă: 

- Din punct de vedere formal, să existe o factură emisă în conformitate cu  

prevederile art. 155; 

- Achizițiile să fie destinate utilizării în folosul unor operațiuni taxabile; 

 Organele de inspecție fiscală nu au observat deficiențe în ceea ce privește forma 

facturilor emise de BVA Structure Trading SRL, astfel că prima condiție expusă, cea a 

existenței unor facturi conforme cu art. 155, se consideră îndeplinită. 

 Mai mult, s-a dovedit organelor de control că produsele rezultate în urma 

serviciilor de demolare prestate de societatea BVA Structure Trading SRL au fost ulterior 

vândute sau valorificate de Nadomet Logistic SRL către clienţii acestei societăţi, 

obținându-se în mod incontestabil venituri impozabile și colectându-se TVA. Astfel și cea 

de-a doua condiție este în mod clar îndeplinită de societatea Nadomet Logistic SRL, prin 

faptul că serviciile achiziționate au fost în mod demonstrabil în scopul unor operațiuni 

taxabile. 

 Întrucât ambele condiții pentru deducerea TVA prevăzute de legislație sunt în mod 

demonstrabil îndeplinite, organele de inspecție fiscală au adus în discuție aspectele legate 

de comportamentul necorespunzător al prestatorului BVA Structure Trading SRL sau al 

subcontractorilor acestuia.  
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 Societatea nu poate fi ținută responsabilă pentru activitatea și comportamentul 

furnizorilor săi. De asemenea, conform legii, verificările pe care societatea era obligată să 

le efectueze în ceea ce privește furnizorii săi se rezumă la: 

- Verificarea faptului că furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA; 

- Verificarea faptului că furnizorul nu este inactiv fiscal. 

 Cu caracter general, societatea nu poate fi penalizată pentru aspecte ce țin de 

comportamentul furnizorilor săi (spre exemplu, număr și nume angajați, datorii la bugetul 

de stat, îndeplinirea obligațiilor de declarare, depunere bilanțuri, sediu fictiv, sursa 

bunurilor vândute de furnizori ș.a.m.d.), pe care nu avea obligația și nici posibilitatea să le 

cunoască. 

 În egală măsură – chiar cu supra măsură – societatea Nadomet Logistic SRL nu 

poate fi ţinută responsabilă pentru comportamentul fiscal neadecvat al subcontractorilor 

societatea BVA Structure Trading SRL 

 Nu contestă faptul că aspectele ce țin de activitatea și comportamentul unora din 

subcontractori pot fi relevante pentru organele fiscale din perspectiva unei posibile 

fraude, însă societatea nu poate fi penalizată și nu se pot stabili obligații fiscale în sarcina 

sa decât dacă se stabilește indubitabil că societatea știa sau ar fi trebuit să știe că 

operațiunile erau frauduloase. Or, inspectorii fiscali nu au probat în vreun fel – şi nici nu 

aveau cum –  caracterul notoriu al faptelor săvârşite de societățile din lanţul contractual. 

Mai mult decât atât, chiar instituţiile statului abilitate în efectuarea de astfel de cercetări 

au concluzionat cu privire la lipsa de implicare a societăţii, prin reprezentanţii săi legali, 

în eventualele manopere frauduloase ale unora din subcontractori (a se vedea în acest sens 

şi Ordonanţa nr. 519/P/2014 din 21.04.2015, pronunţată de Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Constanţa, prin care a fost clasată plângerea penală formulată de AJFP 

Constanţa împotriva reprezentantului legal al societăţii Nadomet Logistic SRL – rămasă 

definitivă ca urmare a respingerii contestaţiei formulate de DGRFP Galaţi).  

 Revenind punctual la afirmația organelor fiscale cum că :„neprezentarea 

evidentelor financiar contabile de către operatorii din lanţul operaţional, refuzul de 

colaborare cu organele fiscale, nedeclararea unor tranzacţii comerciale precum şi 

neidentificarea furnizorilor din lanțul operaţional ridică suspiciuni cu privire la 

activitatea desfăşurată de societatea Nadomet Logistic SRL Constanţa”, apreciază că 

aceasta este, din nou, în mod evident eronată, întrucât:  

- Din punct de vedere formal, așa cum a arătat anterior, facturile au toate elementele  

obligatorii prevăzute de art.155, alin (5), respectiv alin. (19) din Codul Fiscal (iar, OMFP 

2226 / 2006, face trimitere ca cerințe de formă la art. 155, alin. (5), respectiv alin. (19) din 

Codul Fiscal); 

- Ordinul 3512/2008 coroborat cu art.6 din Legea contabilității nr.82/1991 descrie 

documentul justificativ ca un document care, atunci când conține toate elementele 

principale minime, constituie baza pentru înregistrări în contabilitate. Așa cum a 

menționat anterior, facturile societății sunt documente justificative întrucât conțin toate 

elementele minime prevăzute de lege (în cazul facturilor art.155, alin. (5), alin. (19) din 

Codul Fiscal); 

- Societatea Nadomet Logistic SRL nu poate fi  penalizată pentru aspecte ce țin de 

furnizorii săi și datele declarate de aceștia în facturi și documente, întrucât societatea nu 

poate face decât verificări de formă și nu de fond (spre deosebire de organele statului). 

 Toate facturile emise de prestatorul BVA Structure Trading SRL îndeplinesc în 

mod strict elementele obligatorii prevazute la art.155, alin. (19) din Codul Fiscal. 

 În concluzie, având în vedere că toate facturile de achiziție conţin informațiile 

obligatorii, prevazute de Codul Fiscal, trebuie constatat că societatea are dreptul de a 

deduce TVA-ul aferent acestor facturi. 
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 În conformitate cu Anexa nr.3 Normele de întocmire și utilizare a facturii la 

Ordinul 2226 / 2006, punctul 1, factura servește ca: 

- document pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a bunurilor 

livrate şi a serviciilor prestate; 

- document de însoţire a mărfii pe timpul transportului, după caz;  

- document de încărcare în gestiunea cumpărătorului; 

- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a 

cumpărătorului; 
- alte situaţii prevăzute expres de lege; 

 Drept urmare, facturile emise de furnizorul BVA Structure Trading SRL conțin 

toate elementele prevăzute de legislație, constituie documente justificative și au fost în 

mod corect înregistrate în gestiunea și în contabilitatea societății Nadomet Logistic SRL. 

 Prin urmare, din simpla analiză a celor de mai sus, reiese clar că societatea are 

dreptul de a deduce TVA-ul aferent achizițiilor de la furnizorul menţionat mai sus  – 

întrucât acestea (achizițiile) sunt în mod evident destinate operațiunilor taxabile ale 

societății, iar facturile aferente conțin toate informațiile impuse de art.155 din Codul 

fiscal. Eventualele nereguli constatate la furnizorii/subcontractorii furnizorului, sau cu 

privire la achiziţiile acestora, nu pot fi reținute în sarcina societății Nadomet Logistic 

SRL.  

 Mai mult, prin abordarea lor, organele de inspecţie fiscală încalcă în mod flagrant 

principii fundamentale de drept european – invocate cu consecvență de jurisprudența 

Curții de Justiție a Uniunii Europene (”CJUE”):  

- Principiul neutralității – principiu fundamental al mecanismului TVA:  

„Regimul deducerilor urmăreşte să degreveze în întregime întreprinzătorul de 

sarcina TVA datorat sau achitat în cadrul tuturor activităţilor economice pe care le 

desfăşoară. Sistemul comun al TVA garantează, în consecinţă, perfecta neutralitate a 

impozitării tuturor activităţilor economice, indiferent de scopurile sau de rezultatele 

acestor activităţi, cu condiţia ca activităţile menţionate să fie, în principiu, ele însele 

supuse TVA-ului.” (a se vedea Hotărârea din 14 februarie 1985, Rompelman, 

268/83, Rec., p.655, punctul 19, Hotărârea din 15 ianuarie 1998, Ghent Coal 

Terminal, C-37/95, Rec., p.I-1, punctul 15, Hotărârea Gabalfrisa şi alţii, punctul 44, 

Hotărârea din 3 martie 2005, Fini H, C-32/03, Rec., p.I-1599, punctul 25, Hotărârea 

Centralan Property, punctul 51, precum şi Hotărârea Mahagében şi Dávid, punctul 

39). 

- Principiul proporționalității – prin reținerea în sarcina Societății a unor nereguli 

constatate la alte persoane din lanţul comercial, organele de inspecţie fiscală merg mai 

departe decât ceea ce este necesar pentru a se atinge obiectivele Directivei 2006/112 

privind sistemul comun de TVA. 

- Principiul eficacității – prin măsurile întreprinse, statele membre nu pot face 

imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de dreptul european 

(a se vedea Cauza C-62/00 ”Marks & Spencer”, sau Cauza C-228/96 ”Aprile Srl”). 

Or, prin invocarea unor nereguli constatate la alte persoane din lanţul comercial, ce nu 

puteau fi controlate de Societate, organele fiscale fac imposibil de exercitat dreptul de 

deducere al TVA. Societatea nu știa și nici nu ar fi putut avea cunoștință de eventuale 

nereguli constatate la furnizori, iar organele de inspecţie fiscală nu au stabilit 

contrariul, în baza unor elemente obiective. 

 În ceea ce privește diversele nereguli constatate la furnizorii/subcontractorii 

furnizorului, în primul rând, trebuie precizat că nu există nici o prevedere în legislația 

fiscală care să stabilească în sarcina contribuabililor obligația de a verifica documentele 

justificative (facturi de achiziţie, documente de transport etc.) ale partenerilor comerciali 
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sau îndeplinirea de către aceștia din urmă a obligațiilor declarative și de plată către 

bugetul statului. 

 Mai mult, conform art.32 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ”organele 

fiscale au competența generală privind administrarea creanțelor, exercitarea controlului 

și emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale în materie fiscală”.  

 Prin urmare, orice verificări cu privire la îndeplinirea obligațiilor declarative și de 

plată către bugetul statului sunt în competența exclusivă a organelor fiscale.  

 Acest aspect este confirmat și de art. 94 – ”Obiectul și funcțiile inspecției fiscale” 

alin. (1) din Codul de procedură fiscală: 

 ”Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor 

fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, 

respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după 

caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor 

aferente acestora.” 

 Prin urmare, prin invocarea argumentelor legate de neîndeplinirea obligaţiilor 

declarative şi de plată faţă de bugetul statului de către alte persoane aflate pe lanţul 

comercial, organele de inspecţie fiscală invocă propria culpă (incapacitatea de a 

administra eficient fenomenul de fraudă fiscală). Or, societatea nu avea nici o posibilitate 

de a controla comportamentul fiscal al altor persoane aflate pe lanţul comercial, în 

amonte.  

 În cadrul Raportului de inspecție fiscală se menționează în repetate rânduri 

comportamentul inadecvat al altor societăţi decât societatea Nadomet Logistic SRL, însă 

organele de inspecţie fiscală ignoră decizii ale CJUE cu relevanță în cazul de față, care nu 

fac decât să confirme faptul că un contribuabil nu poate fi penalizat pentru fapte de 

comportament fiscal inadecvat săvârșite de terțe persoane aflate pe lanțul comercial, fapte 

pe care nu le-a cunoscut, nu avea cum să le cunoască și erau cu mult în afara sferei sale de 

control. 

 Într-o jurisprudență cvasiconstantă, CJUE reiterează principiile care guvernează 

dreptul de deducere din perspectiva europeană, stabilind fără echivoc faptul că dreptul de 

deducere nu poate fi refuzat decât în baza unor probe obiective care să ateste faptul că 

respectivul contribuabil cunoştea că aceste operațiuni sunt implicate într-un lanţ de 

operaţiuni frauduloase.   

 De altfel şi instanţele naţionale s-au pronunţat în sensul că dreptul de deducere a 

TVA trebuie respectat chiar şi în situaţia în care documentele justificative nu 

îndeplinesc toate condițiile de formă. Această soluție se înscrie într-o serie de soluţii 

similare pronunţate de instanţa supremă şi care converg către jurisprudenţa europeană 

potrivit cu care, pentru a beneficia de dreptul de deducere orice contribuabil trebuie să 

deţină o factură, fără a fi necesare prezentarea şi altor înscrisuri justificative 

subsecvente.  

 Este de menţionat că inclusiv în jurisprudenţa europeană, Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene a confirmat, în ceea ce priveşte limitarea dreptului de deducere, 

caracterul de principiu al dreptului de deducere, ceea ce face ca excepţiile să fie de 

strictă interpretare şi aplicare, conform prevederilor Directivei TVA, adecvat transpusă 

în CF 2003, aplicabil la data controlului. 

 Având în vedere cele expuse mai sus, nu se poate refuza dreptul de deducere al 

unei persoane impozabile cu privire la TVA aferentă unei livrări de bunuri sau servicii 

pentru motivul că, ținând seama de fraude sau de nereguli săvârșite anterior sau ulterior 

acestei livrări, se consideră că livrarea ulterioară nu a fost efectiv realizată, fără să se fi 

stabilit, în raport cu elemente obiective, că această persoană impozabilă știa sau ar fi 

trebuit să știe că operațiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era implicată 
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într-o fraudă privind TVA care a intervenit în amonte sau în aval în lanțul de livrări. Or, 

stabilirea unui astfel de fapt este de competența instanțelor judecătorești.  

 Față de cele de mai sus, trebuie precizat că, atunci când sunt explicit formulate, 

dispoziţiile unei Directive, chiar dacă nu au fost transpuse în legislaţia internă, pot fi 

invocate împotriva oricăror prevederi naţionale neconforme/incompatibile cu Directiva 

sau pot fi invocate de persoanele impozabile pentru a-şi revendica, în relaţia cu Statul, 

anumite drepturi, în măsura în care acestea sunt prevăzute în Directivă. Deciziile CJUE 

au de asemenea aplicare directă, fără să fie nevoie de adaptarea legislației naționale la 

acestea. Cu alte cuvinte, contribuabilii se pot prevala de deciziile CJUE în fața 

autorităților.  

 În concluzie, este evident că prin abordarea lor, organele de inspecție fiscală 

încalcă în mod flagrant prevederile legale aplicabile (fie ele naționale sau comunitare) și 

ignoră complet jurisprudența CJUE. 

 Ca atare, consideră că, în ceea ce priveşte deductibilitatea TVA în sumă de 

699.233 lei, aferentă facturilor emise de prestatorul BVA Structure Trading SRL în 

temeiul prevederilor Contractului de subantrepriză nr.36/01.06.2012, evidenţiate în 

Anexa 6 din Raportul de inspecţie fiscală, societatea a achiziţionat serv icii pentru 

desfaşurarea noarmală a activităţii sale autorizată, achiziţii pe care le-a achitat în 

conformitate cu prevederile legale şi în mod implicit s-a procedat la deducerea TVA, în 

condiţiile legii, care potrivit art.145 alin. 2, din Legea nr.571/2003 modificată, privind 

Codul fiscal, prevede că: “Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa 

aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor 

operaţiuni: a) operaţiuni taxabile”.  

Având în vedere prevederile mai sus menționate, solicită a se observa că TVA 

aferentă bunurilor şi serviciilor care au fost livrate este deductibilă în situaţia în care 

serviciile achiziţionate sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile, 

justificarea dreptului de deducere a taxei efectuându-se cu factură fiscală care trebuie 

să fie emisă de către o persoana înregistrată ca plătitoare de TVA.  

În fapt, este vorba despre interpretarea eronată a legislaţiei fiscale de către 

organele fiscale și despre interpretarea eronată a implicaţiilor fiscale ce rezultă din 

documentele justificative prezentate pe durata inspecţiei fiscale. Rezultă în mod clar că 

punctul de vedere al societății a fost considerat de organele de inspecţie fiscale ca fiind o 

formalitate lipsită de semnificație, desconsiderându-l  fără a mai analiza în detaliu 

conţinutul acestuia. 

 Inspectorii care au întocmit raportul de inspecţie fiscală nu au motivat în drept și 

fapt motivul pentru care au respins argumentele societății, tratând cu maximă 

superficialitate punctul de vedere întocmit de societate, dovedind încă odată motivația 

centrală a acestora – de a stabili o obligație de plată către bugetul de stat cât mai ridicată, 

fără a ţine cont de situaţia fiscală reală a societății. 

 Având în vedere aspectele prezentate în contestație, reiese în mod clar că organele 

fiscale au efectuat inspecția fiscală cu obiectivul de a stabili în sarcina societății obligații 

de plată la bugetul de stat cât mai ridicate, și nu cu intenția de a-și îndeplini în mod corect 

obiectivul prevăzut prin lege de a stabili situația de fapt fiscală reală a societății.  

 Drept urmare, consideră că organele de inspecție fiscală au stabilit în mod 

nejustificat în sarcina societății obligații suplimentare, refuzând neîntemeiat dreptul de 

deducere şi implicit al dreptului de rambursare pentru suma de 1.348.706 lei. 

 În drept au fost invocate dispoziţiile  art. 218 Cod procedură fiscală.  

 Prin întâmpinarea formulată şi depusă la dosar la data de  07.11.2017, filele 144 

-152, Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Galaţi reprezentată de 
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Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a solicitat respingerea 

acțiunii ca neîntemeiată, pentru următoarele considerente: 

Organul de inspecţie fiscală a stabilit că societatea Nadomet Logistic SRL a dedus 

în mod eronat TVA în sumă de 1.348.706 lei şi în consecinţă a dispus respingerea 

dreptului de deducere şi implicit a dreptului la rambursare pentru această sumă, astfel: 

I. TVA în suma de 649.473 lei pentru operaţiunile consemnate în facturile emise 

de S.C. BVA STRUCTURE TRADING S.R.L. reprezentând țeavă uzată pentru care 

furnizorul avea obligaţia aplicării măsurilor de simplificare/taxare inversă. 

II. TVA în sumă de 699.233 lei pentru prestările de servicii consemnate în 

facturile fiscale emise de  BVA STRUCTURE TRADING S.R.L. aferente operaţiunilor 

pentru care nu se poate proba realitatea. 

Prin contestaţia formulată, NADOMET LOGISTIC S.R.L.- în insolvenţă s-a 

îndreptat împotriva măsurii dispuse prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale 

suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală F-CT nr. 1177/ 26.11.2014 întocmită de 

A.J.F.P. - A.I.F. Constanţa, urmare constatărilor din Raportul de inspecţie fiscală nr. F-

CT 1095/26.11.2014, cu privire la respingerea la rambursare a TVA în sumă totală de 

1.348.706 lei.  

Prin Decizia nr.180/27.03.2017, organul de soluţionare competent a respins  

contestaţia ca fiind neîntemeiată şi nesusţinută cu dovezi. 

Împotriva Deciziei nr.180/27.03.2017, societatea a formulat contestaţia ce face 

obiectul cauzei. 

I. Referitor la TVA în suma de 649.473 lei pentru operaţiunile consemnate în 

facturile emise de BVA STRUCTURE TRADING S.R.L. reprezentând ţeavă uzată pentru 

care furnizorul avea obligaţia aplicării măsurilor de simplificare/taxare inversă, în fapt, în 

perioada 01.03.2012 - 30.04.2013,  NADOMET LOGISTIC S.R.L. a achiziţionat bunuri 

de la  BVA Structure Trading SRL, constând în ţeavă uzată în sumă de 3.355.614 lei, din 

care TVA 649.473 lei, achiziţii pentru care organele de inspecţie fiscală au constatat că nu 

au fost aplicate măsurile de simplificare prevăzute de art.160, alin.2) lit. a) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi că nu s-au 

confirmat ca şi livrări în lanţul de furnizori  BVA Structure Trading SRL,  VECTRA 

TRADING SRL, Nicol Pro Construct SRL, Avantaj Pro Construct SRL. 

Referitor la relaţiile comerciale cu BVA STRUCTURE TRADING SRL, 

reclamanta a arătat că acestea s-au derulat în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 

112/ 09.06.2011 şi a actelor adiţionale la contract nr.3/30.12.2011 şi nr.4/31.12.2011, prin 

care s-a stabilit că furnizorul va livra produse metalurgice - ţeavă uzată, profile şi tablă, 

iar în perioada 01.03.2012 - 30.04.2013 BVA STRUCTURE TRADING SRL a livrat 

exclusiv ţeavă uzată şi nu fier vechi, situaţie în care consideră că în mod eronat organul 

de inspecţie fiscală a stabilit că s-a aplicat TVA în sumă de 649.473 lei şi în consecinţă a 

dispus neacordarea dreptului de deducere şi implicit respingerea la rambursare. 

Potrivit dispoziţiilor Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/ 2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada impunerii: 

Art. 145 - Sfera de aplicare a dreptului de deducere 

" (1) Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei. “ 

ART. 146 Condiţii de exercitare a dreptului de deducere 

(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie 

să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează 

să îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său 

de către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile 

art. 155, precum şi dovada plăţii în cazul achiziţiilor efectuate de către persoanele 
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impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la /Încasare, respectiv de către 

persoanele impozabile care achiziţionează bunuri/servicii de la persoane impozabile care 

au aplicat sistemul TVA la încasare;) 

b) pentru taxa aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau 

serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său, dar pentru care 

persoana impozabilă este obligată la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) - (6), să 

deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155 sau documentele prevăzute 

la art. 155A1 alin. (1);” 

Art. 155 - Facturarea 

“ (19) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii: 

m) în cazul în care clientul este persoană obligată la plata TVA, menţiunea 

«taxare inversă»; 

Art. 160 Măsuri de simplificare 

“ (1) Prin excepţie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul operaţiunilor 

taxabile persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute 

la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, 

cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153. 

(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: a) livrarea 

următoarelor categorii de bunuri: 

1. livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, 

inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea 

acestora; 

2. livrarea de reziduuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase şi 

neferoase, aliajele acestora, zgură, cenuşă şi reziduuri industriale ce conţin metale sau 

aliajele lor. (...) 

4. livrarea materialelor prevăzute la pct. 1-3 după prelucrarea/transformarea 

acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare. 

(3) Pe facturile emise pentru livrările de bunuri prevăzute la alin. (2) furnizorii 

sunt obligaţi sa înscrie menţiunea «taxare inversa». Furnizorii si beneficiarii evidenţiază 

taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor livrări, respectiv achiziţii, în jurnalele de 

vânzări si de cumpărări concomitent si o înscriu în decontul de taxa pe valoarea 

adăugată, atât ca taxa colectată, cât şi ca taxă deductibilă, fără a avea loc plaţi efective 

între cele doua unităţi în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată. 

(5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât 

furnizorii/prestatorii, cât si beneficiarii. In situaţia in care furnizorul/prestatorul nu a 

menţionat "taxare inversa” în facturile emise pentru bunurile/serviciile care se 

încadrează la alin (2), beneficiarul este obligat sa aplice taxare inversa, sa nu facă plata 

taxei către furnizor/prestator, să înscrie din proprie iniţiativa menţiunea "taxare inversă” 

în factură şi să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin (3). ” 

Prin urmare, dreptul de deducere a T.V.A. pentru beneficiari se acordă doar dacă 

facturile fiscale sunt întocmite de o persoană impozabilă înregistrată ca plătitoare de 

T.V.A. în baza unei facturi fiscale emisă în conformitate cu prevederile legale ce trebuie 

să cuprindă obligatoriu informaţii potrivit legii. 

De asemenea, pentru operaţiunile ce privesc livrarea de deşeuri feroase şi 

neferoase de rebuturi feroase şi neferoase inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate 

din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora, livrarea de reziduuri şi alte materiale 

reciclabile alcătuite din metale feroase şi neferoase aliajele acestora, zgură, cenuşă şi 

reziduuri industriale ce conţin metale sau aliajele lor precum şi livrarea acestora după 

prelucrare/transformare urmare operaţiunilor de curăţare, polizare, selecţie, tăiere sau 
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fragmentare, se aplică taxarea inversă, operaţiune de care sunt responsabili atât 

furnizorii/prestatorii, cât şi beneficiarii. 

În speţă, s-a reţinut că societatea NADOMET LOGISTIC S.R.L - în insolvenţă a 

dedus TVA în sumă de 649.473 lei aferentă unei baze de impozitare în sumă de 

2.706.139,98 lei, evidenţiată în facturile fiscale emise de furnizorul BVA Structure 

Trading SRL, reprezentând deşeuri feroase (ţeavă din recuperări/uzată). 

Organul de soluţionare contestaţii a reținut că sunt relevante aspectele consemnate 

în actele de control întocmite urmare acţiunilor de verificări încrucişate privitor la 

achiziţiile efectuate în perioada 01.03.2012 - 30.04.2013 de NADOMET LOGISTIC 

S.R.L - în insolvenţă de la  BVA Structure Trading S.R.L. şi anume: 

- ţeava uzată/ţeavă din recuperări a fost achiziţionată de petentă de la BVA 

Structure Trading S.R.L., aceasta de la Vectra Trading SRL (societăţi afiliate), iar  Vectra 

Trading SRL la rândul ei de la  Styl Metal Clasic S.R.L., de la Nicol Pro Construct SRL şi 

de la Avantaj Pro Construct SRL (societăţi cu un comportament fiscal inadecvat); 

- din cuprinsul Contractului de vânzare/cumpărare nr. 112/09.06.2011 încheiat 

între cumpărătorul Nadomet Logistic SRL şi vânzătorul BVA Structure Trading S.R.L. 

reiese că obiectul acestuia constă în cumpărarea de deşeuri de fier (feroase şi neferoase), 

precum şi produse metalurgice noi sau din recuperări (ţevi, profile, tablă), bunuri ce vor fi 

pregătite şi care vor fi livrate direct de vânzător către societatea cumpărătoare sau către 

clienţii acesteia, pe considerentul că BVA Structure Trading S.R.L nu deţine spaţii de 

depozitare/puncte de lucru, iar condiţia de livrare a fost depozitul cumpărătorului situat în 

localitatea M. Kogălniceanu sau în alte locaţii indicate de acesta; 

- în ceea ce priveşte relaţia Vectra Trading SRL vânzătorul direct al BVA 

Structure Trading SRL, din cuprinsul Contractului de vânzare-cumpărare BVA 

nr.01C/02.02.2011 reiese că Vectra Trading SRL se obliga să livreze fier vechi pregătit, 

iar preţul convenit era până în Portul Constanţa, ceea ce presupune că intră în obligaţia 

vânzătorului să asigure şi să suporte transportul bunurilor până la destinaţie, în speţă 

transportul a fost efectuat cu mijloace proprii sau închiriate, aşa cum s-a menţionat în 

avizele de însoţire a mărfii sau în facturile fiscale emise de către vânzător; 

- din verificarea încrucişată efectuată la BVA Structure Trading SRL (în calitate 

de furnizor al societăţii Nadomet Logistic SRL) finalizată prin PV nr.8/01.04.2014 rezultă 

că pe facturile emise de către furnizorul Vectra Trading SRL (societăţi afiliate) denumirea 

produsului este „ţeavă uzată”, iar din avizele de însoţire a mărfii întocmite de aceasta şi 

din CMR-uri reiese că marfa a fost transportată de la Gheorghieni şi Miercurea Ciuc până 

la depozitul societăţii Nadomet Logistic SRL situat în localitatea M. Kogălniceanu sau la 

locurile indicate de aceasta. Transportul a fost efectuat de vânzător cu mijloace proprii  

sau închiriate, fiind înscris pe documente chiar şi număr de înmatriculare pentru un 

autoturism Skoda nr. CT 07 ARC, iar pentru perioada octombrie 2012 - martie 2013, 

BVA Structure Trading SRL nu a prezentat documente de transport pentru a se identifica 

şi a cunoaşte locul de la care s-a făcut livrarea. 

Trebuie precizat faptul că dl. Ilie Mălin George are calitate de asociat şi 

administrator la BVA Structure Trading S.R.L. şi asociat unic şi administrator la  Vectra 

Trading SRL, cele două societăţi fiind afiliate, aceasta fiind persoana care a semnat 

contractul încheiat cu BVA Structure Trading S.R.L. 

Prin urmare, aspectele prezentate mai sus referitor la bunurile care au făcut 

obiectul relaţiilor contractuale dintre Nadomet Logistic SRL şi BVA STRUCTURE 

TRADING SRL, între aceasta şi furnizorii săi, precum şi condiţiile stabilite cu privire la 

modul de pregătire şi livrare, transport, destinaţia şi locurile de depozitare, menţionarea 

concretă a denumirii bunurilor în avizele de însoţire a mărfii şi facturile fiscale, conduc la 

concluzia că de fapt, Nadomet Logistic SRL a achiziţionat deşeuri de fier (feroase si 
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neferoase), gata pregătite şi care au fost livrate direct de vânzător către societatea 

cumpărătoare sau către clienţii acesteia. 

Concluzia este susţinută şi de consemnările din PV nr.7/ 01.08.2013 (întocmit la 

controlul încrucişat efectuat la furnizorul SC NADOMET LOGISTIC SRL în relaţia cu 

beneficiarul Expert Metal Processing SRL ) potrivit cărora, Nadomet Logistric SRL a 

emis către Expert Metal Processing SRL în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013, un 

număr de 19 facturi fiscale, reprezentând livrări de ţeavă din recuperări/uzată în valoare 

totală de 780.348 lei, din care TVA în sumă de 151.340 lei, operaţiuni care au fost 

corectate ulterior de societatea NADOMET LOGISTIC S.R.L prin aplicarea taxării 

inverse, prevăzute la art. 160, alin. (2), lit. a), pct. 1-2, din Legea nr. 571/ 2003, privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

În situaţia dată, organul de soluţionare a reținut că pentru operaţiunile consemnate 

în facturile fiscale emise de societatea BVA STRUCTURE TRADING SRL pentru livrări 

de produse metalurgice din recuperări (ţeavă uzată), în valoare totală de 3.355.614 lei, 

NADOMED LOGISTIC S.R.L. era obligată să aplice taxare inversă, să nu facă plata 

taxei către furnizor, să înscrie din proprie iniţiativă menţiunea “taxare inversă” în factură, 

să evidenţieze taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor achiziţii în jurnalele de vânzări 

şi de cumpărări concomitent şi să o înscrie în decontul de taxă pe valoarea adăugată, atât 

ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă. 

Deşi reclamanta a contestat neacordarea dreptului de deducere şi implicit 

respingerea la rambursare a TVA în suma 649.473 lei, afirmând că în perioada 

01.03.2012 - 30.04.2013 BVA STRUCTURE TRADING SRL i-a livrat exclusiv ţeavă 

uzată şi nu fier vechi, nu a depus la dosarul cauzei nici un fel de documente justificative 

din care să rezulte o altă stare de fapt decât cea reţinută de organele de inspecţie fiscală. 

Consideraţiile sale generice pe tema dreptului de deducere şi a raporturilor comerciale 

dintre părţi, nesusţinute cu dovezi verosimile, pertinente, concludente, apar doar ca 

simple afirmaţii pro causa şi nu pot fi reţinute în soluţionarea favorabilă a contestaţiei. 

Cum societatea este cea care a invocat în sprijinul pretenţiilor sale o anumită stare 

de fapt, afirmând o pretenţie în procedura administrativă, conform prevederilor art.72 din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sarcina probei revine acesteia. 

Societatea contestatoare nu a făcut dovada că livrările de bunuri înscrise în 

facturile emise de BVA STRUCTURE TRADING SRL nu se încadrează în categoria 

operaţiunilor supuse măsurilor de simplificare prevăzute de art.160 din Codul fiscal şi 

astfel să înlăture concluzia organelor de inspecţie fiscală. 

Referitor la faptul ca NADOMED S.R.L. nu are nici o responsabilitate în ceea ce 

priveşte modul în care au fost emise de către furnizorii săi facturile de achiziţii mărfuri pe 

care le-a înregistrat în evidenţele sale, documente care nu dovedesc provenienţa 

mărfurilor ci doar intrarea acestora în gestiune, se reţine că răspunderea pentru corecta 

întocmire a acestor documente justificative este solidară incluzând atât furnizorii cât şi 

cumpărătorul, aşa cum se prevede la art.6 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare.  

Totodată, art.11 alin.(1) din Codul fiscal consacră, la nivel de lege, principiul 

prevalenţei economicului asupra juridicului, al realităţii economice, în baza căruia 

autorităţile fiscale au dreptul să analizeze orice operaţiune (tranzacţie) nu numai din punct 

de vedere juridic, ci şi din punctul de vedere al scopului economic urmărit de 

contribuabil. În acest sens, o tranzacţie justificată din punct de vedere juridic poate să nu 

fie luată în considerare sau să fie reîncadrată din punct de vedere economic, în scopul 

aplicării legii fiscale. 

Din jurisprudenţa europeană în materie organul de soluţionare a reținut ca fiind 

relevantă decizia Curţii în cauza C-255/02 (HALIFAX) prin care s-a stabili că: "Atunci 
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când o persoană impozabilă sau un grup de persoane impozabile relaţionează unele cu 

altele într-o serie de tranzacţii care dau naştere unei situaţii artificiale, cu scopul de a crea 

condiţiile necesare pentru a deduce taxa pe valoarea adăugată, acele tranzacţii nu ar trebui 

luate în considerare.”, iar "autorităţile şi instanţele naţionale sunt în măsură să refuze 

acordarea dreptului de deducere dacă se stabileşte, în raport cu elemente obiective ...” 

(Hotărârea Kittel şi Recolta Recycling, pct.55)„ 

Legiuitorul condiţionează acordarea dreptului de deducere a TVA de îndeplinirea 

atât a cerinţelor de fond cât şi a cerinţelor de formă, îndeplinirea cerinţelor de fond 

reglementând însăşi existenţa dreptului de deducere, iar cele de formă condiţiile de 

exercitare a acestuia. Prin urmare, aceste cerinţe legale trebuie îndeplinite în mod 

cumulativ, astfel că neîndeplinirea unei cerinţe, respectiv îndeplinirea doar a uneia, duce 

la pierderea dreptului de deducere a TVA. 

În plus, s-a reţinut că în mod eronat BVA STRUCTURE TRADING SRL a înscris 

în facturile fiscale de livrare TVA în cotă de 24% şi, în consecinţă, Nadomet Logistic 

SRL, în insolvenţă, şi-a exercitat în mod eronat dreptul de deducere pentru TVA în sumă 

de 649.473 lei.  

În concluzie, contestaţia formulată de NADOMET LOGISTIC S.R.L. - în 

insolvenţă împotriva măsurii de respingere la rambursare a TVA în sumă de 649.473 lei 

ca urmare a neacordării dreptului de deducere, în mod corect a fost respinsă ca 

neîntemeiată şi nesusţinută cu dovezi. 

II) Referitor la TVA deductibilă în sumă de 699.233 lei aferentă achiziţiilor de 

servicii 

În perioada 01.06.2012- 30.04.2013, Nadomet Logistic SRL- în insolvenţă a dedus 

TVA în sumă de 699.233 lei aferentă serviciilor înscrise în facturile emise de către BVA 

Structure Trading SRL în valoare totală de 3.612.703 lei, reprezentând demolare, 

dezafectare, curăţire, depozitare a suprafeţei de peste 180.000 mp de hale şi clădiri 

industriale situate în Iaşi - platforma fostei Nicolina SA, taxă neacceptată la deducere de 

organele de inspecţie fiscală, motivat de faptul că societatea nu a făcut dovada că 

serviciile au fost efectiv prestate. 

 Reclamanta a contestat măsura de respingere a TVA în sumă de 699.233 lei 

aferentă prestărilor de servicii facturate de către societatea BVA STRUCTURE 

TRADING SRL, arătând că prestaţiile au avut la bază contractul de subantrepriză 

nr.36/01.06.2016. 

În fapt în baza contractului de demolare nr.24/17.05.2012 încheiat de Nadomet 

Logistic SRL- în insolvenţă-executant şi STICKNET INVESTEMENT SRL - proprietar, 

executantul s-a angajat să efectueze lucrările de demolare, dezafectare, curăţire, 

depozitare a suprafeţei de peste 180.000 mp de hale şi clădiri industriale situate în Iaşi - 

platforma fostei Nicolina SA; urmare acestei acţiuni, ar fi obţinut aproximativ 10.000 

tone deşeuri metalice feroase şi neferoase şi aproximativ 200.000 tone alte deşeuri, bunuri 

care au fost vândute din locaţia Nicolina SA - Iaşi (facturi, avize de însoţire marfă, 

certificate de calitate). 

Reclamanta a arătat că a înregistrat diverse cheltuieli cu materiale consumabile, 

utilităţi, servicii conexe, necesare efectuării acestor lucrări, precum lucrări de demolare a 

clădirii pentru care a contractat lucrări cu diverşi contractori, printre care TAB 

CONSTRUCT CONFORT SRL. În paralel au fost contractate lucrări specifice care 

privesc extragerea şi eliminarea deşeurilor periculoase, sortarea şi curăţarea cărămizilor, 

sortarea celorlalte deşeuri (beton, sticlă, cauciuc, plastic), pentru care a fost angajată 

societatea BVA STRUCTURE TRADING SRL (direct sau prin subcontractori). 

De asemenea pentru realizarea lucrărilor de mai sus, primul subcontractor a fost 

EXPERT METAL RECYCLING SRL, iar în perioada în care au fost efectuate aceste 
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lucrări la platforma din Iaşi, au fost efectuate verificări pe linie de inspecţia muncii, 

poliţia locală, jandarmi, protecţia muncii, protecţia mediului, garda de mediu, disciplina 

în construcţii, a fost asigurată paza şi protecţia echipamentelor, clădirilor şi a bunurilor 

din incintă. 

Potrivit prevederilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare, în vigoare in perioada impunerii: 

Art. 129 - Prestarea de servicii 

„(1) Se consideră prestare de servicii orice operaţiune care nu constituie livrare 

de bunuri,aşa cum este definită la art. 128.” 

Art. 1341 - Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii 

„(1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării 

serviciilor; cu excepţiile prevăzute în prezentul capitol. 

(7) Prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive, cum sunt 

serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, 

sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, 

alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în 

funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari. 

Totuşi, perioada de decontare nu poate depăşi un an. ” 

Art. 1342 - (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 

„(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine: 

a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine făptui generator; 

b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte 

de data la care intervine faptul generator. Fac excepţie de la aceste prevederi avansurile 

încasate pentru plata importurilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente importului, 

precum şi orice avansuri încasate pentru operaţiuni scutite sau care nu sunt impozabile. 

Avansurile reprezintă plata parţială sau integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor, 

efectuată înainte de data livrării sau prestării acestora;” 

Norme metodologice: 

Pct. 161”(1) Prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se aplică în 

situaţia în care facturile totale ori parţiale pentru o livrare de bunuri sau o prestare de 

servicii au fost emise înaintea faptului generator de taxă şi includ şi situaţia în care sunt 

emise facturi pentru avansuri înainte de încasarea acestora." 

În contextul prevederilor legale enunţate anterior, s-a reținut că faptul generator 

intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, iar exigibilitatea taxei 

intervine la data la care are loc faptul generator, iar dreptul de deducere ia naştere la 

momentul exigibilităţii taxei, în speţă la momentul prestării serviciilor. 

Prin urmare, dreptul de deducere a taxei ia naştere la momentul prestării 

serviciilor, contribuabilul fiind îndreptăţit să deducă doar taxa pe valoarea adăugată 

aferentă unor servicii efectiv prestate. 

 Analizând probatoriul administrat în cauză, prin prisma constatărilor inspecţiei 

fiscale şi a argumentelor aduse de petentă în susţinerea acestui capăt de cerere, organul de 

soluţionare a contestaţiilor a reținut următoarele: 

- Nadomet Logistic SRL - executant a încheiat cu Sticknet Investment SRL - 

proprietar, contractul de demolare nr.24/17.05.2012 prin care s-a obligat să finalizeze 

lucrările, prevăzute în contract, respectiv de demolare a platformei Nicolina laşi. 

Societatea Nadomet Logistic SRL în calitate de antreprenor/beneficiar a încheiat 

Contractul de subantrepriză nr.36/01.06.2012 cu BVA STRUCTURE TRADING SRL în 

calitate de subantreprenor - executant, al cărui obiect constă în executarea lucrărilor de 

demolare clădiri şi instalaţii aflate în locaţia fostei platforme industriale Nicolina/laşi, 

lucrări de debitare, manipulare, încărcare/descărcare a deşeurilor metalice, servicii de 
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recuperat sortat, paletat şi înfoliat cărămizi, material lemnos, moloz, recuperări fier vechi 

după concasarea betonului, încărcarea betonului concasat urmare demolării, etc. 

- urmare controlului încrucişat efectuat la BVA STRUCTURE TRADING SRL 

finalizat prin P.V nr.8/01.04.2014, a rezultat ca societatea furnizoare de servicii nu a avut 

angajaţi, motiv pentru care a încheiat Contractul de prestări de servicii nr.68/10.06.2012 

cu EXPERT METAL RECICLYNG S.R.L. având ca obiect prestarea serviciilor de 

dezafectare, debitare, manipulare, sortare, cântărire a deşeurilor feroase şi neferoase 

situate în incinta Nicolina Iaşi; 

- în perioada iunie 2012 - aprilie 2013 EXPERT METAL RECICLYNG S.R.L. a 

emis către BVA Structure Trading SRL, facturi în valoare totală de 1.046.978 lei., iar 

BVA Structure Trading SRL a facturat prestări servicii către  Nadomet Logistic SRL în 

valoare totală de 3.612.703 lei; 

- din verificarea documentelor justificative respectiv, a situaţiilor de lucrări 

prezentate de către BVA Structure Trading SRL, organul de inspecţie fiscală a constatat 

că din cuprinsul acestora nu rezultă că serviciile facturate de Expert Metal Reciclyng 

S.R.L. au fost efectuate cu forţe proprii sau dacă dispune de utilaje şi personal pentru 

efectuarea acestor lucrări sau dacă au fost efectuate de alţi subcontractori; 

- din informaţiile furnizate de baza de date informatică a organului fiscal a reieşit 

că Expert Metal Recycling SRL a depus deconturi de taxă doar în perioada martie - 

septembrie 2012, declaraţii informative pentru perioada iunie - decembrie 2012, iar  

începând cu anul 2013 nu şi-a mai îndeplinit obligaţiile fiscale declarative, fiind scos din 

evidenţa plătitorilor de TVA începând cu data de 01.08.2013, este declarat inactiv din 

data de 30.05.2014 ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor declarative şi declarat în stare 

de insolvenţă din data de 25.08.2014; 

- urmare controlului încrucişat efectuat la subcontractorul BVA Structure Trading 

SRL, organul de inspecţie fiscală a constatat că acesta a încheiat la rândul său Contractul 

de prestări servicii nr.5/01.06.2012 cu  Vectra Trading S.R.L.(societăţi afiliate aşa cum 

am arătat mai sus) ce a avut ca obiect efectuarea serviciilor de recuperare, sortare, 

paletare a materialelor rezultate din demolarea clădirilor/instalaţiilor din incinta Nicolina 

– Iaşi; 

- prin Contractul de prestări servicii nr. 02T/02.02.2011, încheiat între BVA 

STRUCTURE TRADING SRL şi Vectra Trading SRL, aceasta se obliga să asigure 

transportul auto al deşeurilor metalice feroase cu „auto prestator”; 

- din verificare a rezultat că BVA Structure Trading SRL a achiziţionat de la 

Vectra Trading SRL în data de 31.03.2012 şi 11.02.2013 două utilaje, respectiv un 

încărcător frontal şi un excavator Terex; 

- organul de inspecţie fiscală a constatat că pentru deservirea celor două utilaje, 

BVA STRUCTURE TRADING SRL avea un singur angajat, respectiv pe Baciu Hartaş 

Nicolae, încadrat ca maşinist şi care a fost preluat de la Vectra Trading S.R.L., începând 

cu data de 01.08.2012. Din informaţiile furnizate în timpul inspecţiei rezultă că utilajele 

au fost deplasate şi utilizate pe platforma Nicolina - Iaşi. 

- în perioada verificată, conform statelor de plată prezentate, Vectra Trading SRL 

înregistra un număr de 5 angajaţi dintre care 3 şoferi (conform contractelor de muncă) şi 

deţinea în patrimoniu 3 autotractoare - marca Iveco şi trei remorci; 

 - Vectra Trading SRL a întocmit facturi de prestări de servicii - de transport către 

NADOMET LOGISTIC SRL, justificând prestaţia cu cele trei mijloace de transport 

proprii precum şi Contractul de transport din 01.11.2011 încheiat pe o perioadă de 12 luni 

cu II Cucu Nicuşor în calitate de prestator; 

- urmare controlului încrucişat efectuat la Vectra Trading SRL finalizat prin PV 

din data de 06.12.2013, organul de inspecţie fiscală a constatat că aceasta a facturat 
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operaţiuni de prestări servicii (debitare fier vechi, servicii recuperat şi defrişat) în valoare 

de 660.420 lei (factura nr. 520/31.03.2012, factura nr. 90/30.04.2013, factura nr. 

91/30.04.2013, factura nr. 92/30.04.2013) şi prestări servicii de transport. 

- din verificările efectuate organul de inspecţie fiscală a apreciat că forţa de muncă 

era insuficientă pentru realizarea volumului mare al lucrărilor de recuperare, sortare, 

paletare materiale rezultate din demolarea clădirilor/instalaţiilor, aşa cum rezultă din 

evidenţa contabilă a SC Vectra Trading SRL, raportat la faptul că societatea are ca 

angajaţi un număr de 5 salariaţi - din care 3 şoferi. 

În contextul informaţional redat mai sus, în raport cu motivaţiile petentei, potrivit 

cărora "a înregistrat diverse cheltuieli cu materiale consumabile, utilităţi, servicii conexe, 

necesare efectuării acestor lucrări, precum lucrări de demolare a clădirii..., au fost 

contractate lucrări specifice care privesc extragerea şi eliminarea deşeurilor periculoase, 

sortarea şi curăţarea cărămizilor, sortarea celorlalte deşeuri (beton, sticlă, cauciuc, \ 

plastic) ", organul de soluţionare a reținut că societatea petentă nu demonstrează 

îndeplinirea cerinţelor de natură formală (privind întocmirea scriptică a unor înscrisuri 

care să aibă calitatea de document justificativ în cauză), precum şi îndeplinirea efectivă, 

respectiv probarea în fapt a unor criterii de fond, care se raportează la caracterul real al 

acestor cheltuieli şi, în mod complementar, la substanţa economică a unor astfel de 

tranzacţii. 

Ţinând cont că proba prestării efective a serviciilor şi necesitatea achiziţionării 

acestora depinde de natura serviciului prestat, de specificul activităţii, legiuitorul nu a 

prevăzut un anumit tip de document justificativ, lăsându-se la latitudinea/aprecierea 

contribuabilul (prestator) să stabilească ce documente se impun a fi întocmite. Totuşi, 

indiferent de probele aduse de contribuabil, acestea trebuie să prezinte un anumit grad de 

exactitate şi de detaliu pentru a putea permite o identificare a acestora în corelaţie cu 

serviciul prestat şi cu specificul activităţii desfăşurate. 

Astfel, organul de soluţionare a contestaţiei a reţinut că, simpla achiziţie a unui 

bun şi/sau serviciu pe numele persoanei impozabile nu constituie şi o prezumţie a 

utilizării în scop economic a bunului şi/sau serviciului achiziţionat, respectiv pentru 

desfăşurarea unei activităţi economice care să dea naştere la operaţiuni taxabile. 

Totodată, deţinerea unor facturi fiscale şi a unor contracte comerciale nu sunt 

suficiente pentru a demonstra utilizarea serviciilor în interesul societăţii, cum susţine în 

esenţă societatea contestatoare, întrucât, într-o atare ipoteză, ar fi suficientă doar 

îndeplinirea condiţiei prevăzută de art. 146 din Codul fiscal (deţinerea documentului 

justificativ) pentru ca o persoană impozabilă să-şi poată deduce imediat, integral şi 

nelimitat taxa aferentă achiziţiilor, de vreme ce are prevăzut în obiectul de activitate 

desfăşurarea de operaţiuni taxabile din punct de vedere al TVA. 

Or, o asemenea ipoteză ar lipsi de orice efecte juridice dispoziţiile art. 145 alin.(2) 

teza întâi din Codul fiscal, care condiţionează în mod evident deductibilitatea taxei 

aferente achiziţiilor de alocarea lor unor destinaţii precise, anume stabilite de lege, prin 

folosirea sintagmei "dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor 

operaţiuni (...)". 

Dimpotrivă, prin utilizarea acestei sintagme, legiuitorul a dorit să întărească 

legătura directă şi imediată care trebuie să existe între achiziţii şi utilizarea lor propriu-

zisă, respectiv ca scopul acestor achiziţii să fie subordonat utilizării în folosul 

operaţiunilor impozabile pentru care legea prevede drept de deducere. 

Mai mult şi jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie impune obligaţia persoanei 

care solicită deducerea taxei pe valoarea adăugată să demonstreze că sunt îndeplinite toate 

condiţiile legale pentru acordarea deducerii. 

 Cu privire la aspectele de mai sus precizează că: 
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 - prin Decizia nr. 1325/2012, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut faptul că 

„urmare a prevederilor art. 145 alin.(3) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabilă care 

pretinde exercitarea dreptului de deducere trebuie să justifice prestarea serviciilor cu 

documente din care să rezulte natura serviciilor prestate", precum şi faptul că „efectuarea 

corespunzătoare a serviciului trebuie probată, căci legiuitorul a conceput dreptul de 

deducere nu ca pe o ficţiune, folosirea sintagmei serviciul să fie prestat, implică 

prezentarea dovezilor de prestare a realităţii serviciilor prestate; 

- prin Decizia nr. 1261/12.03.2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut 

faptul că „(...) pentru a admite deductibilitatea costului acestor servicii dar şi a TVA se 

impune prezentarea de probe care să facă dovada prestării efective a serviciilor dar şi a 

legăturii cheltuielilor la care se referă cu activitatea curentă a contribuabilului. 

- prin Decizia nr.398/16.02.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut faptul 

că „(...) pentru exercitarea dreptului de deducere trebuie îndeplinite atât condiţiile de fond 

(legate de persoana impozabilă, existenţa achiziţiei şi destinaţiei acesteia), cât şi de formă 

(existenţa unei facturi şi conformitatea acesteia cu prevederile art. 155 al. 5 Cod fiscal).  

Referitor la verificarea îndeplinirii condiţiilor de fond, dispoziţiile art.49 din 

Codul de procedură fiscală arată că: „pentru determinarea stării de fapt fiscale, organul 

fiscal în  condiţiile legii administrează mijloace de probă, putând proceda, printre altele, 

la solicitarea de informaţii de orice fel din partea contribuabililor şi a altor persoane 

precum şi la administrarea probei cu înscrisuri”. 

Aşadar, contrar susţinerilor contestatoarei, deţinerea unei facturi fiscale care 

cuprinde informaţiile prevăzute la art.155 alin. 5 Cod fiscal nu dovedeşte decât 

îndeplinirea condiţiilor de formă, iar pentru verificarea condiţiilor de fond privind 

realitatea datelor înscrise în factură sau destinaţia achiziţiei, autoritatea fiscală poate să 

ceară informaţii sau documente contabile suplimentare. 

Cum societatea este cea care invocă în sprijinul său o anumită stare de fapt, 

afirmând o pretenţie în procedura administrativă, constatarea care se impune, una naturală 

şi de o implacabilă logică juridică, este aceea că sarcina probei revine contestatoarei, 

neprobarea cererii afirmate determinând respingerea contestaţiei. 

Totodată organul de soluţionare a contestaţiei a reținut jurisprudenţa Curţii 

Europene de Justiţie, potrivit căreia se recunoaşte statelor membre dreptul de a solicita  

dovezi obiective pentru demonstrarea dreptului de deducere a TVA şi obligaţia persoanei 

impozabile de a demonstra acest drept, şi anume la paragraful 23 din cauza C-110/94 

INZO se face trimitere la paragraful 24 din cauza C-268/83 ROMPELMAN, unde Curtea 

a statuat că este obligaţia persoanei care solicită deducerea TVA să demonstreze că sunt 

îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea deducerii şi art. 4 din Directiva a 6-a (în 

prezent Directiva 112/2006/CE) nu împiedică autorităţile fiscale să solicite dovezi; 

obiective care să susţină intenţia declarată a persoanei în cauză de a desfăşura activitate 

economică dând naştere la activităţi taxabile. 

În contextul celor prezentate, afirmaţiile reclamantei cu privire la serviciile 

prestate de BVA Structure Trading SRL pentru realizarea obiectului contractului încheiat 

cu societatea STICKNET INVESTEMENT SRL, nedovedite printr-un probatoriu adecvat 

(comenzi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, bonuri de consum şi altele 

asemenea) cerut expres de legea fiscală, nu au fost reţinute în soluţionarea favorabilă a 

contestaţiei. 

Pe cale de consecinţă, contestaţia formulată de NADOMET LOGISTIC S.R.L.- în 

insolvenţă împotriva măsurii de respingere la rambursare a TVA în sumă de 699.233 lei 

ca urmare a neacordării dreptului de deducere, a fost respinsă ca neîntemeiată şi 

nesusţinută cu dovezi. 

În concluzie, s-a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 
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 În probaţiune au fost administrate proba cu înscrisuri, expertiza contabilă judiciară 

specializarea fiscalitate, raportul de expertiză contabilă fiind depus la dosar în data de 

29.05.2018, precum şi expertiza tehnică imobiliară, raportul de expertiză tehnică fiind 

depus la dosar în data de 14.01.2019. 

 Analizând materialul probator administrat, se reţin următoarele: 

Prin raportul de inspecţie fiscală încheiat la data de 26.11.2014 întocmit de către 

pârâta DGRFP Galaţi - AJFP Constanţa, relativ la verificările privind TVA, pentru 

perioada 01.03.2012-30.04.2013, ca urmare a solicitării formulate de reclamantă de 

rambursare a soldului sumei negative a TVA la 30.04.2013 în sumă de 1.813.193 lei, s-au 

constatat următoarele: 

I. Achiziţii de bunuri 

Reclamanta a achiziţionat în perioada 01.03.2012 – 30.04.2013 de la SC BVA 

Structure Trading SRL ţeavă uzată, respectiv ţeavă uzată din recuperări, conform 

facturilor menţionate în Anexa, în sumă totală de 3.355.614 lei, din care contribuabilul şi-

a dedus TVA în sumă de 6496473,51 lei. În timpul inspecţiei au fost prezentate drept 

documente justificative factura de achiziţie şi Avizul de însoţire a mărfii, din care nu 

rezultă că bunurile reprezintă ţeavă uzată (produs semifinit) şi nu deşeuri de ţeavă uzată 

(caz în care se aplică măsuri de simplificare) şi cine este furnizorul care deţine autorizaţia 

de valorificare în conformitate cu OUG 16/2001, privind gestionarea deşeurilor 

industriale reciclabile. Livrările de ţeavă uzată se încadrează la art. 160 alin. 2 lit. a) din 

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, care prevede că printre operaţiunile pentru care se 

aplică taxarea inversă se află şi „livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, livrarea de 

produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora...,livrarea 

acestora după prelucrarea/transformarea prin operaţiuni de curăţare, selecţie, tăiere, 

fragmentare, presare sau turnare în lingouri. 

S-a constatat că reclamanta Nadomet Logistic SRL a dedus eronat TVA în sumă 

de 649473,60 lei (bază de impozitare 2706139,98 lei), aferent facturilor de achiziţie 

deşeuri feroase (ţeavă din recuperări/uzată), de la SC BVA Structure Trading SRL, pentru 

operaţiunile respective furnizorul având obligaţia aplicării măsurilor de 

simplificare/taxare inversă, astfel încât pentru TVA aferentă nu sunt îndeplinite condiţiile 

de deducere prevăzute la art. 146 alin. 1 lit. a din Codul fiscal, persoana impozabilă 

nedeţinând o factură emisă, în conformitate cu  prevederile art. 155 Cod fiscal. Din 

analiza lanţului de furnizori, organul fiscal a constatat că nu se poate justifica realitatea 

efectuării acestor operaţiuni de achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, (achiziţionate de 

la Vectra Trading şi aceasta la rândul său de la STYL Metal Clasic SRL), precum şi 

faptul că furnizorul BVA Structure Trading SRL a emis facturi pentru care nu s-au aplicat 

măsurile de simplificare, astfel că taxa pe valoare adăugată nu îndeplineşte condiţiile de 

deducere.  

II. Achiziţii de servicii 

Organul fiscal a reţinut că Nadomet Logistic SRL a încheiat contractul de 

demolare nr. 24/17.05.2012 cu SC Sticknet Investment SRL în care s-a obligat să 

finalizeze lucrările; conform contractului de subantrepriză nr. 36/01.06.2012 încheiat între 

Nadomet Logistic SRL în calitate de antreprenor/beneficiar şi BVA Structure Trading 

SRL în calitate de subantreprenor-executant, s-a angajat să execute lucrări de demolare 

clădiri şi instalaţii aflate în locaţia fosta platformă industrială Nicolina Iaşi. În perioada 

01.06.2012-30.04.2013, Nadomet Logistic a achiziţionat prestări de servicii de la BVA 

Structure Trading SRL în valoare totală de 3.612.703 lei, conform facturilor menţionate 

în Anexa 6, din care şi-a dedus TVA în sumă de 699232,97 lei. 

În urma efectuării controlului încrucişat la BVA Structure Trading SRL a rezultat 

că societatea furnizoare de servicii nu a avut salariaţi angajaţi, fapt pentru care BVA 
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Structure Trading SRL a încheiat contractul de prestări servicii nr. 68/10.06.2012 cu 

Expert Metal Reciclyng SRL pentru efectuarea de servicii de dezafectare, debitare, 

manipulare, sortare, cântărire a deşeurilor feroase şi neferoase aflate în locaţia incinta 

Nicolina Iaşi. În perioada iunie 2012-aprilie 2013, Expert Metal Reciclyng SRL a emis 

către BVA Structure Trading SRL facturi în sumă totală de 1.046.978 lei, care la rândul 

său a emis facturi de prestări servicii către Nadomet Logistic SRL în valoare de 3.612.703 

lei. 

S-a mai arătat în cuprinsul raportului de inspecţie fiscală că din documentele 

prezentate, în timpul controlului încrucişat efectuat la BVA Structure Trading SRL 

(Situaţii de lucrări) nu rezultă că serviciile au fost prestate de Expert Metal Reciclyng 

SRL cu forţe proprii, dacă dispune de utilaje şi personal pentru efectuarea acestor prestaţii 

sau au fost efectuate de alţi subcontractori. Din informaţiile furnizate de baza de date a 

organului fiscal a rezultat că Expert Metal Reciclyng SRL a depus deconturile de taxă 

doar în perioada martie-septembrie 2012, declaraţiile informative pentru perioada iunie-

decembrie 2012, nu a depus situaţiile financiare anuale aferente anului 2012, iar începând 

cu anul 2013 nu mai depune deconturi/declaraţii, fiind scos din evidenţa plătitorilor de 

TVA începând cu data de 01.08.2013. Prin urmare, nu se poate proba realitatea prestărilor 

de servicii facturate de această societate, care este declarată inactivă din 30.05.2014 ca 

urmare a neîndeplinirii obligaţiilor declarative şi se afla în stare de insolvenţă din 

25.08.2014. 

În urma controlului încrucişat la BVA Structure Trading SRL s-a mai constatat că 

societatea furnizoare de servicii nu a avut salariaţi angajaţi, fapt pentru care BVA 

Structure Trading SRL a încheiat contractul de prestări servicii nr. 5/01.06.2012 cu 

Vectra Trading SRL pentru efectuarea serviciilor de recuperare, sortare, paletare 

materiale rezultate din demolarea clădirilor/instalaţiilor din incinta Nicolina SA Iaşi. 

Potrivit contractului de prestări servicii nr. 02T/02.02.2011, încheiat cu Vectra Trading 

SRL, aceasta se obliga se asigure transportul auto al deşeurilor metalice feroase, cu „auto 

prestator”; din verificare a rezultat că BVA Structure Trading SRL a achiziţionat de la 

Vectra Trading SRL în 31.03.2012 şi 11.02.2013 două utilaje (încărcător frontal) şi un 

excavator Terex – în luna feb. 2012; pentru deservirea acestora, contribuabilul are un 

singur angajat, începând cu data de 01.08.2012, preluat de la Vectra Trading SRL, iar din 

informaţiile furnizate a rezultat că utilajele au fost deplasate şi utilizate pe platforma 

Nicolina Iaşi.  

Urmare a controalelor încrucişate, a rezultat că în perioada verificată, conform 

statelor de plată prezentate, contribuabilul înregistra un nr. de 5 salariaţi, dintre care 3 

şoferi (conform contractelor de muncă). Vectra Trading SRL a întocmit facturi de prestări 

servicii de transport către Nadomet Logistic SRL, deţinând în patrimoniu 3 autotractoare 

şi trei remorci; a facturat operaţiuni de prestări de servicii (debitare fier vechi, servicii 

recuperat şi defrişat) în valoare de 660.420 lei şi prestări servicii transport.  

Ţinând seama de întreaga activitate desfăşurată de Vectra Trading SRL, faptul că 

societatea are 3 angajaţi şoferi, volumul lucrărilor era foarte mare, s-a reţinut că nu s-a 

făcut dovada realităţii operaţiunilor consemnate în documentele primare şi facturile emise 

către BVA Structure Trading SRL, facturate în amonte, în lanţul operaţional, către 

Nadomet Logistic SRL, prezumând că operaţiunile respective nu au existat.  

S-a concluzionat de către organul fiscal că societatea este în drept să deducă 

numai TVA aferentă unor servicii efectiv prestate, iar în cauză nu se poate proba 

realitatea serviciilor facturate de BVA Structure Trading SRL, achiziţia neavând scop 

economic, ci scopul obţinerii unui avantaj fiscal, respectiv pentru a diminua obligaţiile de 

plată privind TVA. S-a menţionat că BVA Structure Trading SRL este persoană afiliată 
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cu Vectra Trading SRL, asociatul şi administratorul Ilie Marin George fiind asociat cu 

50% şi administrator la Vectra Trading SRL din data de 30.04.2010.     

În baza acestui raport de control, a fost emisă la data de 26.11.2014 Decizia de 

impunere nr. F-CT 1177, privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 

inspecţia fiscală pentru persoane juridice, fiind respinsă cererea reclamantei de 

rambursare TVA în sumă de 1.438.927 lei. 

Împotriva acestei decizii, reclamanta a formulat contestaţia înregistrată la DGRFP 

Galaţi sub nr. GLR REG 2762/22.01.2015, soluţionată prin Decizia nr.180/27.03.2017, 

privind reluarea soluţionării contestaţiei formulată de administratorul judiciar MG Activ 

Insolvency SPRL pentru Nadomet Logistic SRL în insolvenţă,  prin care s-a dispus  

respingerea ca fiind neîntemeiata şi lipsită de dovezi a contestaţiei. 

Potrivit art.1 alin.1 din L.nr.554/2004 - „orice persoană care se consideră 

vătămată într-un drept al său şi într-un interes legitim, de către o autoritate publică, 

printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termen legal a unei cereri, se poate 

adresa instanţei de contencios administrativ competente”. 

Art.8 alin.1 din L.nr.554/2004 modificată prevede că- „Persoana vătămată într-un 

drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, 

nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun 

răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios 

administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, 

repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea, se 

poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-

un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul 

nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei 

anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului 

sau interesului legitim”. 

Pe de altă parte, potrivit art.2 alin.1 lit.a din L.nr.554/2004 s-a definit ca -

”persoană vătămată - orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, 

vătămată de o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în 

termenul legal a unei cereri; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate şi 

grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor drepturi subiective 

sau interese legitime private, precum şi organismele sociale care invocă vătămarea prin 

actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor şi intereselor 

legitime ale unor persoane fizice determinate;” 

Pentru promovarea acţiunii în contencios administrativ reclamantul trebuie să fie 

beneficiarul unui drept subiectiv ori să aibă un interes legitim pe care autoritatea publică 

pârâtă are obligaţia să-l respecte, cerinţe impuse de art.1 din L.nr.554/2004. 

 Condiţia vătămării unui drept ori interes recunoscut de lege este strâns legată de 

faptul că această vătămare trebuie să rezulte dintr-un act administrativ sau din refuzul 

nejustificat al unei autorităţi publice de a rezolva o cerere a reclamantului privitoare la un 

drept sau interes recunoscut de lege, ori de nerezolvarea în termenul legal. 

Potrivit art.145 C.fiscal – Sfera de aplicare a dreptului de deducere 

(1)Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei. 

2)Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, 

dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni: 

a)operaţiuni taxabile; 

b)operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării 

se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste 

operaţiuni ar fi fost realizate în România; 

c)operaţiuni scutite de taxă, conform art. 143, 144 şi 1441; 
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d)operaţiuni scutite de taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 şi lit. b), în 

cazul în care cumpărătorul ori clientul este stabilit în afara Comunităţii sau în cazul în 

care aceste operaţiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate într-un stat 

din afara Comunităţii, precum şi în cazul operaţiunilor efectuate de intermediari care 

acţionează în numele şi în contul altei persoane, atunci când aceştia intervin în derularea 

unor astfel de operaţiuni; 

e)operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) şi la art. 129 alin. (7), dacă taxa s-ar 

fi aplicat transferului respectiv. 

Astfel, în raport cu cadrul normativ fiscal incident în cauză, dreptul de deducere al 

taxei pe valoarea adăugată ia naştere la momentul la care intervine faptul generator, 

operatiunile sunt efectuate în scopul realizării obiectului de activitate si au la baza 

documente justificative. 

Faţă de materialul probator administrat în cauză, respectiv înscrisuri, expertiza 

contabilă judiciară şi expertiza tehnică judiciară, se reţine caracterul întemeiat al acţiunii. 

Astfel, în ceea ce priveşte TVA în sumă de 649.473 lei aferentă operațiunilor 

de achiziţie de ţeavă uzată de la furnizorul societatea BVA Structure Trading 

SRL,  se reţine că între societatea Nadomet Logistic SRL (în calitate de cumpărător) şi 

societatea BVA Structure Trading SRL (în calitate de vânzător) a fost încheiat contractul 

de vânzare-cumpărare nr.112/09.06.2011, modificat prin actele adiționale nr.3/30.12.2011 

şi 4/31.12.2011, prin care vânzătorul s-a obligat să livreze cumpărătorului produse 

metalurgice – ţeavă uzată, profile şi tablă. În executarea acestei convenţii, BVA Structure 

Trading SRL a vândut către Nadomet Logistic SRL ţeavă şi profile în perioada 

01.03.2012 – 30.04.2013. 

Organul de control a apreciat că toate facturile emise de vânzător în baza 

Contractului de vânzare cumpărare nr.112/09.06.2011 se supun prevederilor art.160 alin.2 

lit. a) pct. 1 Cod Fiscal 2003 şi a dispus reîncadrarea operaţiunii drept o operaţiune cu 

taxare inversă. 

Conform art. 160 alin. 2 lit. a Cod fiscal 2003: 

Art. 160 - Măsuri de simplificare 

    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile 

persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. 

(2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi 

beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153. 

    (2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: 

    a) livrarea următoarelor categorii de bunuri: 

    1. livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv 

livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora; 

Conform concluziilor raportului de expertiză contabilă judiciară, Nadomet 

Logistic SRL a achiziţionat în perioada martie 2012 – 30.04.2013 de la furnizorul BVA 

Structure Trading SRL o cantitate de 9794,64 tone de ţeavă uzată în valoare totală de 

3.355.614 lei, din care TVA în valoare de 649.474 lei. Documentele contabile în baza 

cărora au fost înregistrate în gestiunea societăţii cantităţile de marfă achiziţionate de la 

BVA Structure Trading SRL în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 

112/09.06.2011, modificat prin actele adiţionale nr. 3/30.12.2011 şi 4/31.12.2011 

îndeplinesc cerinţele Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi ale Ordinului OMFP 

nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.  

Pentru o parte din această cantitate, anume 1648,02 to de ţeavă uzată în valoare de 

1.841.807,08 lei, comisia de recepţie a reclamantei a constatat starea necorespunzătoare a 

mărfii şi a hotărât declasarea acesteia şi includerea în categoria deşeurilor reciclabile, 
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conform proceselor verbale de declasare întocmite pentru fiecare livrare de ţeavă uzată şi 

menţiunilor din facturile emise de furnizor. 

Reclamanta a livrat în lunile decembrie 2012 – ianuarie 2013 ţeavă din 

recuperări/uzată către Expert Metal Procesing SRL Constanţa în valoare totală de 

1.585.060,43 lei din care TVA colectat în sumă de 306.785,89 lei.  

Conform art.63 din Directiva 2006/112/CE, “Faptul generator intervine și TVA 

devine exigibilă atunci când sunt livrate bunurile sau sunt prestate serviciile”; acesta se  

coroborează cu dispozițiile art.146 alin.1 Codul Fiscal 2003, conform cărora “Art. 146. 

- (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:  a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă 

bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori 

urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o 

factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155 […]”. 

Faptul că în cursul valorificării mărfii achiziţionate, reclamanta a decis 

vânzarea doar a unei părţi a acesteia ca deşeu (ca urmare a declasificării) întrucât nu 

mai putea fi folosită ca atare urmare a procesului de valorificare conform art. 6 şi urm. 

din Legea nr. 211/2011, nu prezintă relevanţă în relaţia comercială dintre BVA 

Structure Trading SRL şi Nadomet Logistic SRL, care a avut ca obiect cumpărarea  

unui produs – ţeavă uzată – destinat comercializării.  

Nu i se poate reproşa în aceste condiţii reclamantei comportamentul fiscal al 

societăţilor din amontele achiziţiei, cu care nu s-a demonstrat vreo conivenţă. 

În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Europenă de Justiţie (CJUE), în cauzele 

conexate C-95/07 şi C-96/07, având ca obiect cereri de pronunţare a unor hotărâri 

preliminare formulate în temeiul articolului 234 CE de Commissione tributaria 

provinciale di Genova (Italia), în procedurile Ecotrade SpA împotriva Agenzia delle 

Entrate – Ufficio di Genova 3. 

Astfel, în paragraful 64 al Hotărârii din 08.05.2006, CJUE arată expres:  

“64. În consecință, din moment ce administraţia fiscală dispune de informaţiile 

necesare pentru a stabili ca persoana impozabilă, în calitate de destinatar al prestării 

de servicii în cauză, este obligată la plata TVA-ului, aceasta nu ar putea impune, în 

ceea ce priveşte dreptul persoanei impozabile de a deduce această taxă, condiții 

suplimentare care pot avea ca efect anihilarea exercitării acestui drept (a se vedea 

Hotărârea Bockemühl, citată anterior, punctul 51).” 

În ceea ce priveşte TVA în sumă de 699.233 lei aferent operaţiunilor de 

prestări servicii consemnate în facturile emise de prestatorul societatea BVA 

Structure Trading SRL, se reţine din materialul probator că reclamanta beneficia de 

dreptul de deducere TVA, serviciile fiind efectuate în interesul societăţii, în scopul de 

a produce venituri impozabile. 

Astfel, societatea Nadomet Logistic SRL a încheiat cu societatea Sticknet 

Investment SRL Contractul de demolare nr.24/17.05.2012, prin care s-a obligat să 

finalizeze lucrările de demolare la platforma Nicolina – Iaşi; o parte din lucrări au fost 

subcontractate de reclamantă către subcontractorul societatea BVA Structure Trading 

SRL, prin Contractul de subantrepriză nr.36/01.06.2012. În temeiul acestuia din urmă, 

subcontractorul a prestat servicii consemnate în 28 de facturile emise către reclamantă 

în perioada 01.03.2012 – 30.04.2013 în valoare totală de 3.612.703 lei din care TVA 

în sumă de 699.233 lei.  

Conform raportului de expertiză, facturile respective îndeplinesc în mod strict 

toate condiţiile pentru beneficierea de dreptul de deducere a TVA, au anexate 

procesele-verbale de recepţie lucrări întocmite şi semnate de cele două părţi 

contractante în care se menţionează printre altele lucrările efectuate de executant şi 
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lucrările recepţionate de beneficiar, precum şi tichetele de cântărire a materialelor 

rezultate ca urmare a lucrărilor de procesare efectuate de către executant.  

Facturile fiscale emise de prestatorul BVA Structure Trading SRL în baza 

contractului de subantrepriză nr. 36/2012 sunt înregistrate în contabilitatea reclamantei 

în categoria cheltuielilor de prestări servicii în valoare de 2.913.470 lei, la care se 

adaugă suma de 699233 lei reprezentând TVA.  

 Totodată, societatea Nadomet Logistic SRL a cumpărat de la beneficiarul Sticknet 

Investment SRL, conform contractului nr. 24/17.05.2012, toate deşeurile metalice feroase 

şi neferoase ce au rezultat în urma demolării precum şi materialele rezultate din demolare, 

altele decât deşeurile metalice. Astfel, a cumpărat bunuri mobile în valoare de 1.654.023 

lei din care TVA deductibil în valoare de 320.133,60 lei conform facturii seria STICK 

nr.00003/17.05.2012, precum şi deşeuri metalice şi nemetalice rezultate în urma lucrărilor 

de demolare în valoare totală de 5.335.560 lei conform facturii seria STICK nr. 

0002/17.05.2012.  

 Pentru revalorificarea/depozitarea deşeurilor rezultate în urma prestărilor de 

servicii efectuate de către prestatorul BVA Structure Trading SRL în baza contractului de 

subantrepriză  nr. 36/01.06.2012, reclamanta a înregistrat în evidenţa contabilă materiale 

consumabile în valoare totală de 557.415,52 lei, reprezentând oxigen, carburant şi butan, 

la care a fost înregistrat TVA deductibil în valoare de 133.779,73 lei.  

 Lucrările efectuate în baza contractului de execuţie nr. 24/17.05.2012, 

reprezentând lucrări de demolare a suprafeţei totale construite din cadrul fostei fabrici 

Nicolina SA Iaşi, de 77572,55 mp, au fost efectuate în totalitate, conform concluziilor 

raportului de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză, procesului-verbal de recepţie 

parţială la terminarea lucrărilor nr. 1/19.03.2013 şi nr. 2/18.12.2013; cantităţile de deşeuri 

rezultate din demolarea construcţiilor, conform Notelor de cântărire a deşeurilor, a 

procesului-verbal de declasare deşeuri, a documentelor întocmite de către societăţile 

prestatoare de servicii de demolare, tăiere, manipulare şi transport a materialelor rezultate 

din demolări, au rezultat deşeuri metalice feroase şi neferoase, deşeuri nemetalice, moloz 

şi piatră, cantităţile fiind identificate de expert, precum şi cele ce au putut fi valorificate în 

urma demolării. Reclamanta a încheiat Contracte de prestări servicii cu societăţi ce au la 

rândul lor obiect de activitate demolarea efectivă a construcţiilor etc., pentru efectuarea 

serviciilor necesare finalizării lucrărilor, inclusiv pentru colectarea, transportarea şi 

îndepărtarea deşeurilor periculoase.  

 Din perspectiva TVA, conform art.145 alin. (2) din Codul fiscal 2003, orice 

persoană are dreptul să deducă taxa aferentă achizițiilor, dacă acestea sunt destinate 

utilizării în folosul unor operațiuni taxabile. În continuare, la art.146 Cod fiscal, se 

menționează că una din condițiile de formă pentru exercitarea dreptului de deducere a 

TVA este ca pentru bunurile care i-au fost ori urmează să îi fie livrate, persoana 

impozabilă să dețină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155 din Codul 

Fiscal. În cauză, ambele condiţii sunt îndeplinite, conform concluziilor expertizelor 

administrate, coroborate cu înscrisurile din dosar. Comportamentul apreciat a fi 

necorespunzător al prestatorului BVA Structure Trading SRL sau al subcontractorilor 

acestuia nu poate fi reproşat reclamantei, nefiind dovedită conivenţa acesteia. De altfel, 

prin Ordonanţa nr. 519/P/2014 din 21.04.2015, pronunţată de Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Constanţa, a fost clasată plângerea penală formulată de AJFP Constanţa 

împotriva reprezentantului legal al societăţii Nadomet Logistic SRL – rămasă definitivă 

ca urmare a respingerii contestaţiei formulate de DGRFP Galaţi.  

Pentru aceste considerente instanta va dispune admiterea actiunii şi anularea in 

parte a Deciziei de impunere F-CT 1177/26.11.2014 şi Raportului de inspecţie fiscală  F-

CT 1095/26.11.2014, în ceea ce priveşte măsura de respingere la rambursare pentru TVA 
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în sumă de 1.348.706 lei, precum şi anularea Deciziei nr.180/27.03.2017 privind reluarea 

soluţionării contestaţiei, emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Galaţi.    

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta NADOMET 

LOGISTIC SRL, în insolvenţă, cu sediul social în Constanţa, str. Cuza Vodă, nr.86A, 

Judeţ Constanţa, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J13/2186/2010, CUI 

27760946 şi cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la cabinet 

av.Liviu Stan – cu sediul profesional în Constanţa, B-dul. 1 Mai, nr.64, bl. I4, sc. A, ap. 1, 

Judeţ Constanţa în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 

FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI cu sediul procesual ales pentru comunicarea 

actelor de procedură, în  Constanţa, Str. I.G.Duca, nr. 18, Judeţ Constanţa. 

Anulează în parte Decizia de impunere F-CT 1177/26.11.2014 şi Raportul de 

inspecţie fiscală  F-CT 1095/26.11.2014, în ceea ce priveşte măsura de respingere la 

rambursare pentru TVA în sumă de 1.348.706 lei. 

Anulează Decizia nr.180/27.03.2017 privind reluarea soluţionării contestaţiei, 

emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi.    

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, recurs ce va fi depus la Curtea de 

Apel Constanţa.  

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei 

instanţei, astăzi, 14.03.2019. 

 

Preşedinte,                    Grefier, 

Cristina Belecciu      Carolina Matără 
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