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DECIZIA NR. _152____ 

din ___22.11.2010_________ 
 
 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. XXX SRL Suceava cu sediul în  

Str. X jude�ul Suceava,  
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a jude�ului  Suceava sub  nr. X din 15.10.2010.  
 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului  Suceava prin adresa nr. X din 13.10.2010, înregistrat� la Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. Xdin 15.10.2010, cu privire la 
contesta�ia formulat� de S.C. XXX SRL cu sediul în municipiul Suceava, X 

 
S.C. XXX S.R.L. contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 16.08.2010, înregistrat� 
la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava sub nr. X din 17.08.2010, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 12.08.2010, înregistrat sub nr. X 
din 16.08.2010, privind suma de X lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente 
TVA. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 209 
alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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I. Petenta consider� c� stabilirea sumei de X lei, reprezentând major�ri de 
întârziere, nu are temei legal �i, prin urmare, solicit� anularea acesteia.         

 
Contestatoarea precizeaz� c� organul de control a procedat la calcularea taxei pe 

valoarea ad�ugat� colectat� pentru perioada cuprins� între data la care ar fi fost 
înregistrat� în scop normal de TVA �i data la care s-a înregistrat în scopuri de TVA, 
stabilindu-se major�ri de întârziere în sum� de X lei, prin interpretarea eronat� a pct. 
62 alin. 2 din H.G. 44/2004.   

De asemenea, precizeaz� c� major�rile de întârziere în sum� de X lei s-au calculat 
avându-se în vedere c� scaden�a pentru TVA de plat� suplimentar� este 25 a lunii 
urm�toare celei în care se încheie luna respectiv�. 

Totodat�, sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal� fac abstrac�ie de prevederile art. 
145 - Sfera de aplicare a dreptului de deducere din Codul fiscal �i consider� c� 
TVA colectat� este �i crean�a fiscal� care ar trebui achitat� lunar.  

Societatea precizeaz� c� organele de inspec�ie fiscal� au determinat TVA 
colectat� �i au stabilit c�, pentru aceast� sum� de plat�, datoreaz� major�ri de 
întârziere, f�r� s� acorde dreptul de a deduce a TVA, conform prevederilor art. 145 
alin. 4 din Codul fiscal. 

De asemenea, în cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal� se face trimitere la o 
serie de prevederi legale, dar pe care organele de inspec�ie le interpreteaz� unilateral. 

Contestatoarea sus�ine c� prevederile art. 153 alin. 1 lit. b, pct. 62 alin. 4 �i 5 din 
HG 44/2004 ar trebui corelate �i cu cele ale art. 145 �i consider� c� trebuiau avute în 
vedere prevederile art. 145 alin. 4 care d� dreptul contribuabilului s� deduc� TVA �i 
înainte de înregistrarea ca pl�titor de TVA. 

Societatea sus�ine c�, în conformitate cu pct. 45 alin. 1 din H.G. nr. 44/2004, a 
desf��urat activit��i economice care îi permit deducerea TVA, în conformitate cu art. 
145 alin. 4 �i art. 146 alin. 1 lit. a din Codul fiscal. 

Petenta precizeaz� c�, în conformitate cu prevederile art. 157 alin. 1, plata taxei la 
buget se face prin decontul de TVA, iar suma de plat� se calculeaz� prin sc�derea din 
suma reprezentând TVA colectat� suma reprezentând TVA dedus�, iar dac� aceast� 
sum� de plat� nu este achitat� pân� la data depunerii decontului atunci începând cu 
ziua urm�toare agentul economic datoreaz� major�ri de întârziere. 

Contestatoarea sus�ine c�, în conformitate cu prevederile art. 111 din Codul de 
procedur� fiscal�, crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev�zute 
de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz�, Codul fiscal nestabilind c� un 
agent economic este obligat s� achite sumele reprezentând TVA colectat� în prima 
lun� a trimestrului urm�tor. 

De asemenea, consider� c�, în conformitatea cu prevederile art. 157 alin. 1 din 
Legea nr. 571/2003, crean�a fiscal� este determinat� de data depunerii decontului de 
TVA  din care rezult� atât sumele colectate cât �i sumele deduse, major�rile în sum� 
de X lei calculate de organul de control neavând baz� legal�. 

În sus�inerea contesta�iei petenta invoc� prevederile pct. 62 alin.2 �i alin. 3 din 
H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii 
571/2003 privind Codul fiscal �i men�ioneaz� c� dac� se înregistra normal în scopuri 
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de TVA, conform art. 153 din Legea 571/2003, avea dreptul la deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat�. 

Petenta sus�ine c� prevederile legale în vigoare dau dreptul agentului economic s� 
deduc� TVA chiar �i înainte de înregistrarea ca pl�titor de TVA, iar major�rile de 
întârziere se calculeaz� numai pentru crean�ele fiscale care au termene de scaden�� 
prev�zute în Codul fiscal. 

De asemenea, precizeaz� c� în cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal� organul de 
control nu men�ioneaz� care este temeiul legal pentru plata taxei pe valoarea 
ad�ugat� colectat� lunar �i care este termenul de scaden�� �i c� nu a precizat din ce 
motive art. 145 alin. 4 din Codul fiscal nu este aplicabil societ��ii �i c� nu poate 
deduce TVA concomitent cu TVA colectat� calculat� în urma verific�rii. 

    
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 16.08.2010, înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X din 17.08.2010, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 12.08.2010, înregistrat sub nr. 
X din 16.08.2010, s-au stabilit în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale în sum� X lei, 
reprezentând major�ri de întârziere aferente TVA, din care petenta contestat� 
suma de X lei.  

 
Inspec�ia fiscal� desf��urat� la SC XXX SRL din municipiul Suceava a avut 

ca obiectiv verificarea legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i 
exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabil, respect�rii prevederilor 
legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de 
impunere, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i accesoriilor aferente acestora. 

În ceea ce prive�te TVA, pentru perioada verificat� (01.09.2007-31.03.2010), 
societatea a eviden�iat TVA colectat� în sum� de X lei, TVA deductibil� în sum� de 
X lei, rezultând TVA de plat� în sum� de X lei. În perioada verificat� societatea  a 
achitat TVA în sum� de X lei, rezultând TVA de plat� în sum� de X lei, achitat� în 
termen, în luna aprilie. 

Din verificarea efectuat� prin sondaj în vederea determin�rii modului în care 
societatea a respectat prevederile legale cu privire la realitatea taxei pe valoarea 
ad�ugat� s-a constatat c� societatea a depus declara�ia 010, înregistrat� la D.G.F.P. 
Suceava sub nr. X, privind înregistrarea în scopuri de TVA începând cu data de 
01.09.2007, dat� la care societatea comercial� în cauz� a întocmit eviden�a privind 
TVA conform prevederilor legale. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a dep��it plafonul de 
35.000 euro în luna martie 2007, respectiv a înregistrat o cifr� de afaceri în sum� de 
X lei �i c� în acest caz societatea trebuia s� se înregistreze ca pl�titor de TVA 
conform art. 153 alin. 1, lit. b, din Legea 571/2003, astfel: 

- solicitarea înregistr�rii în scopuri de TVA la organul fiscal în termen 
de 10 zile de la sfâr�itul lunii în care a atins sau a dep��it acest plafon, 
în acest caz pân� la data de 10.04.2007; 
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- s� se comporte ca un pl�titor de TVA începând cu ziua imediat 
urm�toare lunii urm�toare celei în care ar fi fost înregistrat� în scopuri 
de TVA, respectiv 01.05.2007. 

Organele de inspec�ie fiscal� au calculat în timpul controlului TVA în sum� de 
X lei, pe care societatea avea obliga�ia s� o colecteze dac�  ar fi fost înregistrat� 
normal în scopuri de tax� în perioada 01.05.2007-31.08.2007. 
 Pentru stabilirea bazei de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� asupra c�reia 
s-a aplicat cota de 19% prev�zut� de lege s-a avut în vedere contrapartida ob�inut� de 
societate din partea cump�r�torilor, respectiv veniturile pe care societatea le-a 
ob�inut din vânzarea m�rfurilor, respectiv din prest�rile de servicii, dup� cum 
urmeaz�: 
 
  Luna    Venituri     TVA 
  Mai     
  Iunie                     
  Iulie     
  August    
           Total           X     X 
 
 Organele de inspec�ie precizeaz� c� s-au avut în vedere prevederile art. 152 
alin. 6, art. 153 alin. 1 lit. b, art. 137 alin. 1 �i art. 140 alin. 1 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, precum �i prevederile pct. 62 alin. 2 lit. b �i alin. 4 �i 5 din HG 
44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal. 
 Pentru neachitarea la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar 
în perioada mai 2007 – septembrie 2007 s-au calcula major�ri de întârziere în sum� 
de X lei, avându-se în vedere c� scaden�a pentru TVA de plat� suplimentar� este de 
25 lunii celei în care se încheie luna respectiv�. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  
vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  normative în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
 

Referitor major�rile de întârziere în sum� de X lei, aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
este învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii stabilirii bazei de calcul a 
accesoriilor, în condi�iile în care organele de inspec�ie fiscal� au determinat taxa 
pe valoarea ad�ugat� de plat� la nivelul taxei colectate, pentru perioada 
cuprins� între data la care societatea ar fi fost înregistrat� în mod normal în 
scopuri de TVA �i data la care s-a înregistrat în scopuri de TVA, f�r�  s� �in� 
cont de taxa aferent� achizi�iilor din perioada respectiv�, întrucât societatea nu 
a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prev�zut de lege. 
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În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� 
de X lei pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, stabilit� �i neachitat�, 
pentru perioada mai 2007 – august 2007. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� prevederile art. 119 �i 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� la data de 31.07.2007, aplicabile în spe��, unde se 
precizeaz�: 

 
   „ ART. 119 
    Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor 
de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 
 
     ART. 120 
    Major�ri de întârziere 
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.” 
 

Din textele de lege se în�elege c� se datoreaz� major�ri de întârziere pentru 
obliga�iile de plat� care nu au fost achitate la scaden��. 

Aceste major�ri se calculeaz� pentru perioada cuprins� între data scaden�ei 
sumei datorate �i data achit�rii acelui debit. 

Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� societatea s-a 
înregistrat ca pl�titor de TVA începând cu data de 01.09.2007, dar avea obliga�ia s� 
se comporte ca pl�titor de TVA începând cu data de 01.05.2007, întrucât a dep��i 
plafonul de scutire de 35.000 euro în luna martie 2007. 

În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, dac� 
ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de tax�, conform prevederilor legale, pentru 
perioada mai 2007 – august 2007, societatea avea obliga�ia s� colecteze o tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de Xlei. 

Întrucât societatea a colectat aceast� tax� cu întârziere, prin decontul de TVA 
depus pentru luna septembrie 2007, în condi�iile în care acesta avea obliga�ia s� o 
colecteze în perioada mai 2007 – august 2007, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit c� pentru taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de X lei, calculat� de 
organele de inspec�ie fiscal� la nivelul taxei pe valoarea ad�ugat� colectate din acea 
perioad�, major�ri de întârziere aferente în sum� de X lei. 

Întrucât societatea nu a achitat în termen TVA stabilit� suplimentar în 
perioada mai 2007 – august 2007, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri 
de întârziere în sum� de X lei, avându-se în vedere c� scaden�a pentru TVA de plat� 
suplimentar� este de 25 a lunii urm�toare celei în care se încheie luna respectiv�. 

Societatea consider� c� stabilirea sumei de X lei, reprezentând major�ri de 
întârziere, nu are temei legal, sus�inând c� au fost interpretate eronat prevederile pct. 



 6 

62 alin. 2 din H.G. 44/2004 �i c� organele de inspec�ie fiscal� au f�cut abstrac�ie de 
prevederile art. 145 din Codul fiscal. 

Contestatoarea precizeaz� c� organele de inspec�ie fiscal� au determinat TVA 
colectat� �i au stabilit c� pentru aceast� sum� de plat� datoreaz� major�ri de 
întârziere, f�r� s� acorde dreptul de a deduce a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
achizi�iile din perioada respectiv�, conform prevederilor art. 145 alin. 4 din Codul 
fiscal. 
 

� Potrivit art. 152 alin. 6 �i ale art. 153 alin. 1 lit. b, din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  

 
„ART. 152 

     Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 
(6) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i a c�rei 

cifr� de afaceri, prev�zut� la alin. (2), este mai mare sau egal� cu plafonul de 
scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie s� solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau 
dep��irii plafonului. Data atingerii sau dep��irii plafonului se consider� a fi 
prima zi a lunii calendaristice urm�toare celei în care plafonul a fost atins sau 
dep��it. Regimul special de scutire se aplic� pân� la data înregistr�rii în scopuri 
de TVA, conform art. 153. Dac� persoana impozabil� respectiv� nu solicit� sau 
solicit� înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul s� 
stabileasc� obliga�ii privind taxa de plat� �i accesoriile aferente, de la data la 
care ar fi trebuit s� fie înregistrat în scopuri de tax�, conform art. 153.” 

 
� Prevederile pct. 62 lit. b din H.G. 44/2004 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, 
precizeaz� c�: 

 
„(2) În cazul în care persoana impozabil� a atins sau a dep��it plafonul de 

scutire �i nu a solicitat înregistrarea conform prevederilor art. 152 alin. (6) din 
Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dup� cum urmeaz�: [...] 

b) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat� dup� 
înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana 
impozabil� ar fi trebuit s� o colecteze dac� ar fi fost înregistrat� normal în 
scopuri de tax� conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprins� între 
data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar 
fi solicitat înregistrarea în termenul prev�zut de lege �i data la care a fost 
înregistrat�. 
    (3) Dup� determinarea taxei de plat� conform alin. (2), organele fiscale 
competente vor stabili obliga�iile fiscale accesorii aferente conform prevederilor 
legale în vigoare.” 
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Conform textelor de lege enun�ate, persoana impozabil� care aplic� regimul 
special de scutire �i a c�rei cifr� de afaceri este mai mare sau egal� cu plafonul de 
scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de 
TVA, conform prevederilor art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau 
dep��irii plafonului. De asemenea, data atingerii sau dep��irii plafonului se 
consider� a fi prima zi a lunii calendaristice urm�toare celei în care plafonul a fost 
atins sau dep��it. Regimul special de scutire se aplic� pân� la data înregistr�rii în 
scopuri de TVA, conform art. 153. Dac� persoana impozabil� respectiv� nu solicit� 
sau solicit� înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul s� 
stabileasc� obliga�ii privind taxa de plat� �i accesoriile aferente de la data la care ar fi 
trebuit s� fie înregistrat în scopuri de tax�, conform art. 153. 

De asemenea, în cazul în care persoana impozabil� a atins sau a dep��it 
plafonul de scutire �i nu a solicitat înregistrarea, organele fiscale, în cazul în care 
nerespectarea prevederilor legale este identificat� dup� înregistrarea persoanei 
impozabile în scopuri de TVA, vor solicita plata taxei pe care persoana impozabil� ar 
fi trebuit s� o colecteze dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de tax� conform 
art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprins� între data la care persoana respectiv� 
ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar fi solicitat înregistrarea în termenul 
prev�zut de lege �i data la care a fost înregistrat�. 
    Dup� determinarea taxei de plat�, organele fiscale competente vor stabili 
obliga�iile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale în vigoare. 
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea s-a înregistrat ca 
pl�titor de TVA începând cu data de 01.09.2007, de�i avea obliga�ia s� se comporte 
ca pl�titor de TVA începând cu prima zi a lunii urm�toare celei în care ar fi fost 
înregistrat� în scopuri de tax�, respectiv 01.05.2007. 

Astfel, organele de inspec�ie au stabilit pentru perioada 01.05.2007 – 
31.08.2007 o tax� pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei, pe care societatea avea 
obliga�ia s� o colecteze, dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de tax� pe 
valoarea ad�ugat�. 
 Întrucât societatea a declarat acesta sum� cu întârziere, respectiv prin decontul 
din luna septembrie 2007, organele de inspec�ie au calculat major�ri de întârziere 
începând cu data de 01.05.2007, dat� de la care avea obliga�ia s� se înregistreze �i 
data la care s-a înregistrat �i a colectat aceast� sum�. 
 În conformitate cu prevederile art. 152 alin. 8, din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal,  „Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire: 
    a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizi�iilor, în condi�iile art. 145 
�i 146; 
    b) nu are voie s� men�ioneze taxa pe factur� sau alt document. 
 
 Din textul de lege enun�at se în�elege c� persoana impozabil� care aplic� 
regimul special de scutire nu are dreptul la deducerea taxei  aferent� achizi�iilor. 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� la calculul major�rilor de 
întârziere c� în perioada mai 2007 – august 2007 organele de inspec�ie fiscal� nu au 
influen�at taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în sum� de X lei, din perioada 
respectiv�, cu taxa pe valoarea ad�ugat� la care avea dreptul de deducere, nu poate fi 
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re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât contravine prevederilor pct. 65 
62 din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. 
 La pct. 62 alin. 4 din HG 44/2004 privind aprobarea normelor metodologice 
de aplicarea a Legii 571/2003, se face precizarea c�:  

„Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de 
TVA în termenul prev�zut de lege, indiferent dac� au f�cut sau nu obiectul 
controlului organelor fiscale competente, au dreptul s� ajusteze în primul 
decont depus dup� înregistrare sau, dup� caz, într-un decont ulterior, în 
condi�iile prev�zute la art. 145 - 149 din Codul fiscal: 
        a) taxa deductibil� aferent� bunurilor aflate în stoc �i serviciilor neutilizate 
la data la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� 
ar fi solicitat înregistrarea în termenul prev�zut de lege; 
 Din cele relatate se în�elege c� persoanele impozabile care nu au solicitat 
înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prev�zut de lege, indiferent dac� au 
f�cut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente, au dreptul s� ajusteze 
în primul decont depus dup� înregistrare sau, dup� caz, într-un decont ulterior, taxa 
deductibil� aferent� bunurilor aflate în stoc �i serviciilor neutilizate la data la care 
persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar fi solicitat 
înregistrarea în termenul prev�zut de lege. 
 Urmare celor precizate anterior, se în�elege c� societatea are drept de deducere 
pentru achizi�iile efectuate înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de tax� doar 
printr-un decont de TVA depus ulterior înregistr�rii ca pl�titor, în acest caz ulterior 
datei de 01.09.2007. 

Referitor la sus�inerea petentei conform c�reia prevederile legale în vigoare 
dau dreptul agentului economic s� deduc� TVA chiar �i înainte de înregistrarea ca 
pl�titor de TVA, iar major�rile de întârziere se calculeaz� numai pentru crean�ele 
fiscale care au termene de scaden�� prev�zute în codul fiscal, acesta nu poate fi 
re�inut� în sus�inerea favorabil� a cauzei întrucât societatea are dreptul la deducerea 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor efectuate între data la care ar fi trebuit 
s� se înregistreze ca pl�titor de TVA �i data înregistr�rii, numai c�, a�a cum rezult� 
din testele de lege men�ionate, persoana impozabil� are dreptul s�-�i exercite acest 
drept numai dup� data înregistr�rii acesteia în scopuri de tax�, printr-un decont de 
TVA depus ulterior înregistr�rii ca pl�titor, respectiv dup� 01.09.2007. 

 
 Referitor la sus�inerea contestatoarei conform c�reia în cuprinsul raportului de 
inspec�ie fiscal� organul de control nu a precizat care este temeiul legal pentru plata 
TVA colectat� lunar �i care este termenul de scaden��, acesta nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât în luna martie 2007, momentul la care 
trebuia s� se înregistreze ca pl�titor de TVA, prin estimare, societatea dep��ea la 
sfâr�itul anului cifra de afaceri de 100.000 euro (35.000 euro x 4 trim.), la 
31.12.2007 societatea realizând de altfel o cifr� de afaceri de X lei. 

În conformitate cu prevederile art. 156 alin. 4 din Legea 571/2003,  
„Întreprinderile mici care se înregistreaz� în scopuri de TVA, conform art. 153, 
în cursul anului, trebuie s� declare cu ocazia înregistr�rii cifra de afaceri 
ob�inut�, recalculat� în baza activit��ii corespunz�toare unui an calendaristic 
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întreg. Dac� aceast� cifr� de afaceri recalculat� dep��e�te plafonul prev�zut la 
alin. (2), în anul respectiv perioada fiscal� va fi luna calendaristic�, conform 
alin. (1). 

 
Având în vedere cele precizate anterior, se re�ine c� perioada fiscal� este luna 

calendaristic�, întrucât în anul 2007 societatea a înregistrat o cifr� de afaceri anual� 
mai mare de 100.000 euro. 

Pentru stabilirea termenului de plat� pentru TVA stabilit� suplimentar s-au 
avut în vedere prevederile art. 134 alin. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se precizeaz� c�: „Exigibilitatea pl��ii taxei 
reprezint� data la care o persoan� are obliga�ia de a pl�ti taxa la bugetul 
statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). Aceast� dat� determin� �i 
momentul de la care se datoreaz� major�ri de întârziere pentru neplata taxei”. 
 Conform art. 157 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,  
„Orice persoan� trebuie s� achite taxa de plat� organelor fiscale pân� la data la 
care are obliga�ia depunerii unuia dintre deconturile sau declara�iile prev�zute 
la art. 1562 

�i 1563.” 
 Având în vedere cele men�ionate anterior, se consider� c� termenul de plat� 
pentru TVA de plat� este de 25 a lunii urm�toare, iar, conform prevederilor art. 157 
alin. 1 din Legea 571/2003, aceast� dat� a determinat �i momentul la care s-au 
calculat major�ri de întârziere pentru neplata taxei.   
 

Fa�� de cele prezentate anterior, se re�ine faptul c� în mod legal organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei aferente TVA în 
sum� de X lei pe care societatea avea obliga�ia s� o colecteze dac� era înregistrat� 
normal în scopuri de TVA în perioada 01.05.2007 – 31.08.2007, drept pentru care 
urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� pentru major�rile de întârziere în sum� 
de X lei, ca neîntemeiat�. 
 

Pentru considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor art. 152 alin. 6 �i alin.8, art. 153 alin. 1 lit. b, art. 156 alin. 4, art. 134 
alin. 3, art. 157 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, pct. 44 �i 62 lit. b 
din H.G. 44/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, republicat�, 
se: 
                                                       D E C I D E : 

 
Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. XXX SRL 

Suceava SRL împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 17.08.2010, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat 12.08.2010,  privind suma de X lei, 
reprezentând accesorii TVA. 
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava în termen de 6 luni de 
la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

      


