
DECIZIA  nr. 11 / 2005

I. În sus�inerea contesta�iei, xxx, precizeaz� urm�toarele:

1 – Referitor la suma de xxx lei reprezentând impozit pe veniturile persoanelor juridice

nerezidente, se sus�ine c� acest impozit a fost re�inut �i virat la bugetul statului, în conformitate

cu legisla�ia în vigoare.

2 – În ceea ce prive�te suma de xxx lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� aferent�

prest�rilor de servicii externe în sum� de xxx lei, se precizeaz� c� în mod eronat organul de

control a considerat aceste sume ca fiind încasate în numerar, deoarece în fapt acestea au fost

încasate prin cont bancar.

Referitor la suma de xxx lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� f�r�

documente justificative, se precizeaz� c� aceasta este aferent� facturii nr. xxx din 2001 emis�

de S.C. xxx, �i reprezint� avans pentru achizi�ionarea unui mijloc de transport auto.

II. Prin raportul de inspec�ie fiscal� nr. xxx din 29.09.2004 încheiat de organele de

control din cadrul Direc�iei de Control Fiscal, s-au constat urm�toarele:

1 – În perioada 01.01.2001 – 30.06.2004, S.C. xxx S.R.L. a re�inut �i virat un impozit

pe veniturile persoanelor juridice nerezidente în sum� de xxx lei. Acest impozit nu a fost

raportat prin declara�iile depuse Administra�ia Finan�elor Publice.

2 - În ceea ce prive�te suma de xxx lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, se

precizeaz�:

a) – în perioada iulie 2001 – aprilie 2002, xxx a prestat servicii constând în transportul

m�rfurilor exportate în str�in�tate. O parte din contravaloarea acestor servicii a fost încasat� în

numerar, înc�lcându-se prevederile pct. 9.2 alin. 2 din H.G. nr. 401/2000.

Conform pct. 9.9 din H.G. nr. 401/2000, nerespectarea condi�iei de încasare a valutei

în conturile bancare deschise la b�nci autorizate de B.N.R., atrage obliga�ia pl��ii taxei pe

valoarea ad�ugat�, fapt pentru care în timpul controlului s-a colectat taxa pe valoarea ad�ugat�

în sum� de xxx lei.

b) – în perioada aprilie 2001 – august 2002, S.C. xxx a dedus taxa pe valoarea

ad�ugat� în sum� de xxx lei f�r� documente justificative, înc�lcând prevederile pct. 10.12 din

H.G. nr. 401/2000, �i art. 62 din H.G. nr. 598/2002.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, în raport cu dispozi�iile

legale referitoare la aceasta, �i având în vedere motivele invocate de contestatoare, se re�in



urm�toarele:

1 – Referitor la suma de xxx lei reprezentând impozit pe veniturile persoanelor juridice

nerezidente, în raportul de inspec�ie fiscal� nr. xxx s-a precizat c� acest impozit a fost re�inut �i

virat, dar nu a fost raportat în declara�iile depuse la Administra�ia Finan�elor Publice.

Prin urmare, suma de xxx lei nu reprezint� obliga�ie de virat pentru societate, ea fiind

înscris� în tabelul de la Capitolul VI din actul de control pentru a fi înregistrat� în Fi�a rol.

2 a) – În ceea ce prive�te suma de xxx lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, la

art. 17, lit. B din O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, se men�ioneaz�: Cota

zero de tax� pe valoarea ad�ugat� se aplic� pentru: a) exportul de bunuri, transportul �i

prest�rile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de contribuabili cu sediul în

România, a c�ror contravaloare se încaseaz� în valut� în conturi bancare deschise la

b�nci autorizate de Banca Na�ional� a României.

De asemenea, la pct. 9.2 din H.G. nr. 401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare

a O.U.G. nr. 17/2000, se precizeaz�: Pentru opera�iunile prev�zute la art. 17 lit. B.a) din

ordonan�a de urgen��, nu beneficiaz� de cota zero de tax� pe valoarea ad�ugat�

contribuabilii care încaseaz� valuta în numerar sau prin transferuri din conturi bancare

personale.

În acest sens, la pct. 9.9 din actul normativ mai sus men�ionat, se specific�:

Nerespectarea prevederilor pct. 9.3 - 9.8 privind justificarea cotei zero de tax� pe valoarea

ad�ugat� �i/sau nerespectarea condi�iei de încasare a valutei în conturi bancare deschise la

b�nci autorizate de Banca Na�ional� a României atrag obliga�ia pl��ii taxei pe valoarea

ad�ugat� prin aplicarea cotei corespunz�toare livr�rilor �i prest�rilor la intern �i a

major�rilor de întârziere aferente, calculate de la data documentului care atest� livrarea

bunurilor sau prestarea serviciilor.

Din documentele anexate de petent� în sus�inerea contesta�iei, nu rezult� faptul c�

facturile men�ionate în anexa nr. 3 a raportului de inspec�ie fiscal� nr. xxx, au fost încasate prin

conturi bancare. Mai mult, pe unele facturi este men�ionat num�rul �i data chitan�ei cu care a

fost încasat� în numerar suma respectiv�.

Prin urmare, se va respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere.

2 b) – Referitor la suma de xxx lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, la pct.

10.12 din H.G. nr. 401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 17/2000, se

precizeaz�: Pentru exercitarea dreptului de deducere contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de

tax� pe valoarea ad�ugat� sunt obliga�i s� justifice prin documente legal întocmite cuantumul

taxei. Documentele legale sunt: a) exemplarul original al facturii fiscale sau, dup� caz, alte

documente specifice aprobate potrivit Hot�rârii Guvernului nr. 831/1997, pentru bunurile �i



serviciile cump�rate de la furnizorii din �ar�.

În contesta�ia formulat�, S.C. xxx precizeaz� c� suma de xxx lei reprezentând taxa pe

valoarea ad�ugat� dedus� f�r� documente justificative, este aferent� facturii nr. xxx din 2001

emis� de S.C. xxx, �i reprezint� avans pentru achizi�ionarea unui mijloc de transport auto.

Deoarece petenta nu a prezentat în sus�inerea afirma�iei sale, exemplarul original al

facturii fiscale, conform normelor legale mai sus men�ionate, urmeaz� a se respinge contesta�ia

pentru acest cap�t de cerere.

Având în vedere cele prezentate în dosarul cauzei, considerentele �i normele legale

prezentate în sus�inere, în temeiul art. 180 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de

procedur� fiscal�, se

D E C I D E

respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. xxx, �i men�inerea m�surilor

stabilite de organele de control.


