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DECIZIA NR.8 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2007 
 
                 
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X  SRL, privind m�surile 
dispuse de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei generale a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara - Activitatea de inspec�ie fiscal�, 
prin DECIZIA DE IMPUNERE privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� cu nr.../...2006, privind suma de ... lei 
reprezentând: 

- ... lei - TVA respins� la rambursare 
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente. 

                 
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.177 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.175 �i 
art.179 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã 
fiscalã, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 
 
      I. Prin contesta�ie, SC X SRL Deva,                                                                                                                                                                                       
sus�ine faptul c�, modalitatea de solu�ionare a cererii de rambursare a 
taxei pe valoarea ad�ugat� este nelegal� �i deriv� dintr-o interpretare 
eronat� a dispozi�iilor HG 84/2005. 
             Sus�inerea organelor de inspec�ie fiscal� potrivit c�rora 
dispozi�iile art.160^1 alin.(1) din HG 84/2005 nu sunt aplicabile, întrucât 
actul normativ a intrat în vigoare la 01.02.2005 �i nu 01.01.2005, nu are 
suport pentru c� : 

- normele metodologice au intrat în vigoare la data public�rii în 
Monitorul Oficial nr.147/18.02.2005 ; 

- ele reglementeaz� modul în care opereaz� taxarea invers� 
(m�surile simplificate conform art.160^1 alin.(8) �i pentru perioada 
01.01.2005 - pân� la data intr�rii în vigoare în mod expres. 

             Un alt argument îl constituie faptul c� tocmai pentru a fi evitate 
disfunc�ionalit��i în aplicarea normelor metodologice, legiuitorul a stabilit 
2 regimuri distincte, al c�ror punct de demarca�ie îl constituie data de 1 
ianuarie 2005, independent de momentul apari�iei actului normativ. 
             Concluzionând, contestatorul solicit� admiterea contesta�iei. 
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     II. Organele  de control ale Direc�iei generale a finan�elor publice 
a jude�ului Hunedoara-Activitatea de inspec�ie  fiscal�, au 
consemnat urm�toarele: 
       
       In luna ianuarie 2005, agentul economic vinde un teren în valoare 
total� de … lei din care TVA în sum� de … lei, pentru care eronat aplic� 
m�surile simplificate (taxare invers�), de�i HG nr.84/2005 intr� în vigoare 
la data de 01.02.2005.  
       Agentul economic a încasat contravaloarea integral� a facturii în 
sum� de … lei. 
       Ca urmare, s-a respins la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de … lei. 
       Pentru neachitarea la termen, s-au calculat acesorii aferente în 
sum� de … lei. 
 
   III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestator, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum �i actele normative invocate, se re�in 
urm�toarele:  
 
        SC X SRL Deva a fost înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului 
de pe lâng� Tribunalul Hunedoara cu certificat nr.J20/…/…2003 �i Cod 
Unic de Inregistrare fiscal� R … 
  
        Cauza supus� solu�ion�rii o constituie legalitatea m�surii 
dispuse prin decizia de impunere contestat� referitoare la 
neacordarea dreptului de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de … lei �i a accesoriilor aferente în sum� de … lei, privind 
tranzac�ia unui teren, opera�iune supus� m�surilor de simplificare. 
         
        In fapt, nu s-a acordat drept de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� �i implicit de rambursare a TVA pentru tranzac�ia cu un teren 
efectuat� în luna ianuarie 2005 de SC X   SRL Deva, organele de control 
rezumându-se la constatarea: “eronat societatea aplic� m�surile 
simplificate în luna ianuarie 2005, cu toate c� HG nr.84 intr� în vigoare 
cu 01.02.2005”. 
 
        In drept, la data opera�iunii comerciale, art.160^1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, text actualizat în baza actelor normative 
modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pân� 
la 1 ianuarie 2005, prevede: 
          “M�suri de simplificare 
      (1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor prev�zute la alin. (2) au 
obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de prezentul 
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articol. Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor de 
simplificare este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie 
înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
    (2) Bunurile pentru care se aplic� m�surile simplificate sunt: 
…b) terenurile de orice fel;…” 
 
          Hot�rârea Guvernului nr.84 din 3 februarie 2005 pentru 
modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, stipuleaz�: 
“Codul fiscal: M�suri de simplificare 
    Art.160^1 
    (1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor prev�zute la alin.(2) au 
obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de prezentul 
articol. Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor de 
simplificare este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie 
înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
    (2) Bunurile pentru care se aplic� m�surile simplificate sunt: 
… b) terenurile de orice fel;… 
  Norme metodologice: 
    65^1. - (8) Livr�rile de bunuri prev�zute la art.160^1 alin.(2) din 
Codul fiscal, efectuate dup� data de 1 ianuarie 2005,…” 
        Fa�� de cele re�inute �i în condi�iile prevederilor Hot�rârii Guvernului 
nr.84/2005 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, contestatorul avea obliga�ia legal� s� 
aplice m�surile de simplificare pentru opera�iunea comercial� în cauz� 
efectuat� dup� data de 1 ianuarie 2005.  
         
         De asemenea, Hot�rârea Guvernului nr.84/2005 pentru 
modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, la punctul 65^1, stipuleaz�: 
“Codul fiscal: M�suri de simplificare 
    ART. 160^1 (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt 
responsabili atât furnizorii, cât �i beneficiarii. În situa�ia în care 
furnizorul nu a men�ionat <<taxare invers�>> în facturile fiscale 
emise pentru bunurile care se încadreaz� la alin. (2), beneficiarul 
este obligat s� aplice taxare invers�, respectiv s� nu fac� plata taxei 
pe valoarea ad�ugat� c�tre furnizor, s� înscrie din proprie ini�iativ� 
men�iunea <<taxare invers�>> în factura fiscal� �i s� îndeplineasc� 
obliga�iile prev�zute la alin. (3).” 
 
    Norme metodologice: 
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    65^1. - (1) Condi�ia obligatorie prev�zut� la art. 160^1 alin. (1) din 
Codul fiscal, pentru aplicarea m�surilor de simplificare, respectiv a 
tax�rii inverse, este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie 
persoane înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�… 
   (8) Livr�rile de bunuri prev�zute la art. 160^1 alin. (2) din Codul 
fiscal, efectuate dup� data de 1 ianuarie 2005, se consemneaz� în 
facturi fiscale de c�tre furnizori, care se întocmesc ca �i pentru 
orice alt� opera�iune taxabil�, respectiv vor con�ine �i baza de 
impozitare, �i taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, având în plus 
men�iunea “taxare invers�”. Pentru valoarea bunurilor f�r� taxa pe 
valoarea ad�ugat�, furnizorii vor efectua înregistr�rile contabile 
obi�nuite pentru aceast� opera�iune, iar pentru suma taxei pe 
valoarea ad�ugat� vor înregistra contabil 4426 = 4427. Furnizorii nu 
încaseaz� taxa pe valoarea ad�ugat� înscris� în factura fiscal� de la 
beneficiari, de�i aceasta figureaz� în totalul de plat� al facturii 
fiscale. Factura fiscal� se înregistreaz� atât în jurnalul de vânz�ri, 
cât �i în jurnalul de cump�r�ri, sumele fiind preluate corespunz�tor 
în decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�. Furnizorii deduc integral 
taxa pe valoarea ad�ugat� la nivelul taxei colectate din facturile 
fiscale emise pentru livr�rile de bunuri pentru care au aplicat 
men�iunea <<taxare invers�>>, … 
   (12) În situa�ia în care organele fiscale competente, cu ocazia 
verific�rilor efectuate, constat� c� pentru bunurile prev�zute la art. 
160^1 alin. (2) din Codul fiscal nu au fost aplicate m�surile de 
simplificare prev�zute de lege, vor obliga beneficiarii la stornarea 
taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea înregistr�rii 
contabile 4426 = 4427 �i înregistrarea în decontul de tax� pe 
valoarea ad�ugat� întocmit la finele perioadei fiscale în care 
controlul a fost finalizat, la rândurile de regulariz�ri...”. 
 
      De�i în raportul de inspec�ie fiscal� nu se face referire la modul de 
înregistrare în contabilitate a taxei pe valoarea ad�ugat�, prin referatul 
cu propuneri de solu�ionare, întocmit de organul emitent al actului atacat, 
se men�ioneaz� c�: “societatea înregistreaz� corect vânzarea terenului:    
                                          411  =    %   
                                                       758 
                                                       4427 (tva aferent� de … lei) 
         
ca apoi s� înregistreze eronat  4426  =  461 (tva de … lei)”              
 
       Fa�� de constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, potrivit eviden�ei 
contabile condus� la nivelul anului 2005, s-au constatat urm�toarele: 
 - în balan�a de verificare la luna ianuarie 2005, agentul economic 
figureaz� cu urm�toarele înregistr�ri contabile: 
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  461 Debitori diver�i  =  758 Alte venituri din exploatare     … lei    
     4426 TVA deductibil� = 4427 TVA colectat�                          … lei 
     4427 TVA colectat�   =  4426 TVA deductibil�                       … lei 
 - în balan�a de verificare la luna decembrie 2005, agentul economic 
figureaz� cu urm�toarele înregistr�ri contabile: 
       461 Debitori diver�i  =  455 Sume datorate ac�ionarilor/ 
                                                              asocia�ilor                      … lei    
 
       Fa�� de cele constatate, se re�ine faptul c�, agentul economic a 
efectuat în cursul perioadei fiscale înregistr�ri contabile care nu au avut 
nicio influen�� asupra taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
        Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, contestatorul 
în calitate de furnizor, avea obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare, 
având ca �i condi�ie obligatorie pentru aplicarea m�surilor de 
simplificare, ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i ca 
pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�.  
       Din prevederile legale mai sus invocate reiese faptul c� pe factura 
pe care SC X SRL Deva în calitate de furnizor, a omis s� înscrie 
men�iunea “taxare invers�”, beneficiarul avea obliga�ia aplic�rii tax�rii 
inverse, respectiv s� nu fac� plata taxei pe valoarea ad�ugat� c�tre 
furnizor, s� înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea “taxare invers�” în 
factura fiscal� �i s� eviden�ieze taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
acestei achizi�ii. 
       Constatarea organului de inspec�ie fiscal� din raportul de inspec�ie 
fiscal� referitoare la încasarea contravalorii integrale a facturii (inclusiv 
TVA) nu poate constitui o premis� general valabil� pentru neacordarea 
ramburs�rii taxei pe valoarea ad�ugat�, urmând ca reglarea din punct de 
vedere al pl��ilor s� se efectueze între SC X SRL Deva în calitate de 
furnizor �i societatea comercial� în calitate de cump�r�tor, f�cându-se 
aplicabilitatea punctului 65^1 alin.12 din Hot�rârea Guvernului 
nr.84/2005 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, care stipuleaz�: 
   (12) În situa�ia în care organele fiscale competente, cu ocazia 
verific�rilor efectuate, constat� c� pentru bunurile prev�zute la art. 
160^1 alin. (2) din Codul fiscal nu au fost aplicate m�surile de 
simplificare prev�zute de lege, vor obliga beneficiarii la stornarea 
taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea înregistr�rii 
contabile 4426 = 4427 �i înregistrarea în decontul de tax� pe 
valoarea ad�ugat� întocmit la finele perioadei fiscale în care 
controlul a fost finalizat, la rândurile de regulariz�ri...”. 
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       Fa�� de cele prezentate, pentru cap�tul de cerere reprezentând tax� 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, urmeaz� a se admite 
contesta�ia formulat�.  
 
       Intrucât, se re�ine c� obliga�iile accesorii se datoreaz� pentru 
obliga�ii de plat� real datorate �i deoarece contestatorul nu datoreaz� 
bugetului de stat obliga�ia de plat� în sum� de … lei cu titlu de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, se constat� c� aceasta nu datoreaz� bugetului de 
stat major�rile de întârziere în sum� de … lei aferente acestei obliga�ii. 
 
 Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor art.186 
alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de 
procedura fiscal�, se 
 
                                                   DECIDE: 
    
             Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL Deva pentru 
suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei - TVA respins� la rambursare 
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente. 
 
 
 

               


