DECIZIA nr.-/2009
privind solu ionarea contesta iei formulat de
SC X SRL, cu sediul în loc.--, nr.--,
jud.Covasna, înregistrat la D.G.F.P. Covasna
sub nr. --/2009.
Direc ia General a Finan elor Publice Covasna a fost sesizat de Activitatea
de Inspec ie Fiscal Covasna, prin adresa nr. --/2009, înregistrat la D.G.F.P.
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta iei formulat de SC X SRL, înregistrat la
organul fiscal teritorial sub nr. --/2009.
Obiectul contesta iei îl constituie Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.--/2009 întocmit în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr.--/2009, act administrativ fiscal încheiat de organele
de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care sa stabilit obliga ii fiscale suplimentare
privind TVA i major ri de întârziere în sum total de ?? lei.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut de art. 207 alin. 1 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 alin. (1)
i alin. (3), art. 206 i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , D.G.F.P. Covasna este investit , prin Compartimentul
solutionare a contesta iilor, s solu ioneze pe fond contesta ia.
I. Prin contesta ia formulat de SC X SRL se contest sumele stabilite prin
Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr.--/2009 întocmit în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.-/2009, act administrativ fiscal încheiat de organele de control din cadrul A.I.F.
Covasna, prin care sa stabilit obliga ii fiscale suplimentare privind TVA i major ri de
întârziere în sum total de ?? lei.
În sus inerea contesta iei contestatoarea arat c potrivit prevederilor art.10
din Ordinul 2222/22.12.2006, privind aprobarea Instruc iunilor de aplicare a scutirii de
tax pe valoare ad ugat pentru opera iunile prev zute printre altele, i art.143 alin.2
din Legea nr. 571/2007 privind Codul fiscal , scutirea de TVA pentru livr rile
intracomunitare de bunuri se justific cu o suit de documente care se completeaz
reciproc în vederea prob rii realit ii tranzac iei desf urate în spa iul intracomunitar
i nu se limiteaz la o simpl comunicare a unui cod valid de înregistrare în scopuri
de TVA, atribuit cump r torului în alt stat membru.
Contestatoarea critic modalitatea de verificare a organelor de control,
ar tând c în vederea stabilirii de fapt fiscale nu s-a f cut referire la faptul, c livr rile
din perioada 01.01.2007-30.04.2007, nu ar fi constituit o tranzac ie transfrontalier ,
c marfa nu a p r sit România cu destina ia Ungaria, ci doar au re inut, c în
perioada respectiv , societatea cump r toare Y din Ungaria (identificata cu nr. -- de
impozitare în Ungaria), nu a comunicat un cod valid de înregistrare în scopuri de
TVA, motiv pentru care petenta în calitate de furnizor nu beneficiez de scutirile de
taxa prev zut la art. 143 alin.2 litera a) din Codul fiscal.

Se mai arat c potrivit coresponden ei ulterioare au rezultat situa ii
contradictorii. Astfel pe de o parte se confirm c societatea cump r toare din
Ungaria are cod valid de înregistrare în scopuri de TVA valabil de la data de
12.06.2009 potrivit adresei emise de Ministerului Economiei i Finan elor – Agen ia
Na ional de Administrare Fiscal având nr. --. Pe de alt parte se sus ine c potrivit
formularului de schimb de informa ii SCAC 2004 la pct. A5 - date referitoare la
atribuirea num rului de identificare în scopuri TVA autorit iile din Ungaria confirm
c societatea cump r toare de ine num r de identificare TVA/impozit din data de
06.03.2002.
Mai mult petenta arat c în urma investiga iilor proprii a ob inut un exemplar
din Declata ia de TVA a societ ii cump r toare Y din Ungaria depus la organul
fiscal competent, i sus ine faptul c prin acest document în elege s fac dovada,
c societatea cump r toare este înregistrat în scopuri de TVA.
Totodat contestatoarea sus ine c pentru a se proba faptul c a avut loc un
eveniment comercial în spa iul intracomunitar, este obligatoriu s se analizeze
documentele care justific o tranzac ie trasnfrontalier cum ar fi: contracte, facturi,
documente de transport i de încasare a m rfii, diverse i nu o apreciere singular
bazat numai pe existen a unui Cod valid de înregistrare în scop de TVA valabil în
UE valabil pentru ambele p r i ale tranzac iei acesta fiind o condi ie teoretic pentru
achizi ion rile în UE, dar nu este o condi ie exclusiv . Dealtfel se mai arat , potrivit
art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, act normativ armonizat cu
legisla ia UE, persoanele impozabile care realizeaz sau inten ioneaz s realizeze o
activitate economic ce implic opera iuni taxabile i/sau scutite de TVA cu drept de
deducere, sunt obligate s solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal
competent, iar în situa ia în care ace ti contribuabili nu au solicitat acest înregistrare
organele competente vor face înregistr rile din oficiu potrivit art. 153^1 din Codul
fiscal.
Având în vedere cele ar tate contestatoarea solicit admiterea contesta iei,
anularea Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr.--/2009 întocmit în baza Raportului de inspec ie
fiscal nr.--/2009 i pe cale de consecin a obliga iilor fiscale stabilite în mod
nelegal.
II. Organele de control din cadrul A.I.F. Covasna în urma controlului efectuat
la SC X SRL, au emis Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal nr.--/2009 întocmit în baza Raportului de inspec ie
fiscal nr.--/2009, act administrativ fiscal încheiat de organele de control din cadrul
A.I.F. Covasna, prin care sa stabilit obliga ii fiscale suplimentare privind TVA, cu
major ri de întârziere în sum total de ?? lei.
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat rile
organelor fiscale, sus inerile petentei i prevederile legale în vigoare se re in
urm toarele:
În fapt, organele de control din cadrul A.I.F. Covasna în urma controlului
efectuat la SC X SRL au constatat c contestatoarea a aplicat scutirea de tax pe
2

valoarea ad ugat aferent unor livr ri intracomunitare reprezentând cherestea
r inoas facturate în perioada 01.01.2007 - 30.04.2007 c tre Y din Ungaria având
nr. -- de impozitare în Ungaria, de i nu sunt întrunite toate condi iile prev zute la
art.143, alin.2, lit.a din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal potrivit c reia, sunt
scutite de tax livr rile intracomunitare de bunuri c tre o persoan care îi comunic
furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorit ile
fiscale din alt stat membru.
Inspectorii din cadrul A.I.F. Covasna pentru a stabili situ ia de fapt fiscal a
petentei au solicitat prin Compartimentul de Schimb Interna ional Covasna, de la
Ministerul Economiei i Finan elor – Agen ia Na ional de Administrare Fiscal ,
verificarea valabilit ii codurilor de TVA. Ministerul Economiei i Finan elor, prin
adresa înregistrat la A.I.F. Covasna sub nr. --/2009, ca r spuns la informa iile
solicitate, comunic faptul c Y din Ungaria are data start valabilitate TVA HU – --, de
la data de 12.06.2008.
Totodat sau solicitat informa ii de la autorit ile din Ungaria, privind
verificarea valabilit ii codurilor de TVA i a livr rilor intracomunitare efectuate de
contestatoare cod de înregistrare în scop de TVA RO - -- c tre Y din Ungaria cod de
înregistrare în scop TVA HU – --, în acest sens fiind întocmit SCAC 2004 înregistrat
la AIF Covasna sub nr. --/2008. Ca r spuns autorit ile din Ungaria au trimis
documentul -- având nr. de referin -- înregistrat la AIF Covasna sub nr. --, care la lit.
E (comentarii) arat faptul c num rul de înregistrare în scop de TVA valabil în UE sa atribuit societ ii Y din Ungaria, la data de 18.08.2008, i nu la data de 06.03.2002
cum sus ine petenta în contesta ie.
Mai mult contestatoarea a solicitat preciz ri în domeniul TVA cu privire la
acest cauz prin adresa înregistrat la Ministerul Finan elor Publice – Direc ia de
legisla ie în domeniul TVA sub nr. --/2009, iar în r spunsul dat de Ministerul de
finan e, la capitolul tratament fiscal, se arat c sunt scutite de TVA livr rile
intracomunitare de bunuri c tre o person care îi comunic furnizorului un cod valabil
de înregistrare în scopuri TVA atribuit de autort iile fiscale din alt stat membru cu
excep iile prev zute de lege.
Fa de cele ar tate, contestatoarea prin contesta ia formulat sus ine c
pentru a se proba faptul c a avut loc un eveniment comercial în spa iul
intracomunitar, este obligatoriu s se analizeze documentele care justific o
tranzac ie trasnfrontalier cum ar fi: contracte, facturi, documente de transport i de
încasare a m rfii, diverse i nu o apreciere singular bazat numai pe existen a unui
Cod valid de înregistrare în scop de TVA valabil în UE valabil pentru ambele p r i ale
tranzac iei acesta fiind o condi ie teoretic pentru achizi ion rile în UE, dar nu este o
condi ie exclusiv . În sus inerea acestui punct de vedere se arat , c potrivit art.153
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, act normativ armonizat cu legisla ia UE,
persoanele impozabile care realizeaz sau inten ioneaz s realizeze o activitate
economic ce implic opera iuni taxabile i/sau scutite de TVA cu drept de deducere,
sunt obligate s solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent,
iar în situa ia în care ace ti contribuabili nu au solicitat acest înregistrare organele
competente vor face înregistr rile din oficiu potrivit art. 153^1 din Codul fiscal.
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În drept, cadrul legal în aplicarea scutirilor de tax este reglementat de
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal i Ordinul nr. 2.222/2006 privind aprobarea
Instruc iunilor de aplicare a scutirii de tax pe valoarea adaugat pentru opera iunile
prev zute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) i art. 144^1 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Astfel, contestatoarea pentru a putea beneficia de scutirile de tax la livr rile
intracomunitare cump r torul trebuia s comunice un cod valabil de înregistrare în
scopuri de TVA valabil în UE potrivit prevederilor art. 143 alin.(2) lit.a) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cit m:
“(2) Sunt, de asemenea, scutite de tax urm toarele:
a) livr rile intracomunitare de bunuri c tre o persoan care îi comunic
furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorit ile
fiscale din alt stat membru, cu excep ia:
1. livr rilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mic , altele decât
livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi;
2. livr rilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru
bunurile second-hand, opere de art , obiecte de colec ie i antichit i, conform
prevederilor art. 152^2; …”
Totodat privind documentele potrivit c rora se justific aplicarea scutirii de
tax sunt aplicabile prevederile art.10 alin.(1), lit.a, b i c din OMFP nr.2222/2006
privind aprobarea Instruc iunilor de aplicare a scutirii de tax pe valoarea ad ugat
pentru opera iunile prev zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) i art.
144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, cit m:
“(1) Scutirea de tax pentru livr rile intracomunitare de bunuri prev zute la art.
143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, cu
excep iile de la pct. 1 i 2 ale aceleia i litere a), se justific pe baza urm toarelor
documente:
a) factura care trebuie s con in informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) din
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i în care s fie men ionat
codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cump r torului în alt stat membru;
b) documentul care atest c bunurile au fost transportate din România în alt
stat membru; i, dup caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cump rare,
documentele de asigurare.”
În acest sens privind completarea facturiilor sunt aplicabile prevederile art.155
alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare:
„(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm toarele informa ii:
a) num rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identific
factura în mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) denumirea/numele, adresa i codul de înregistrare prev zut la art. 153,
dup caz, ale persoanei impozabile care emite factura;
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f) numele i adresa cump r torului, precum i codul de înregistrare în
scopuri de TVA, în cazul în care cump r torul este înregistrat, conform art. 153,
precum i adresa exact a locului în care au fost transferate bunurile, în cazul
livr rilor intracomunitare de bunuri prev zute la art. 143 alin. (2) lit. d);
i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identific
cump r torul în cel lalt stat membru, în cazul opera iunii prev zute la art. 143 alin.
(2) lit. a);
k) denumirea i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate,
precum i particularit ile prev zute la art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor, în
cazul livr rii intracomunitare de mijloace de transport noi;
l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încas rii
unui avans, cu excep ia cazului în care factura este emis înainte de data
livr rii/prest rii sau încas rii avansului;
m) baza de impozitare a bunurilor i serviciilor, pentru fiecare cot , scutire
sau opera iune netaxabil , pre ul unitar, exclusiv taxa, precum i rabaturile, remizele,
risturnele i alte reduceri de pre ;
n) indicarea, în func ie de cotele taxei, a taxei colectate i a sumei totale a
taxei colectate, exprimate în lei, sau a urm toarelor men iuni:
1. în cazul în care nu se datoreaz taxa, o men iune referitoare la
prevederile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 ori men iunile "scutit cu
drept de deducere", "scutit f r drept de deducere", "neimpozabil în România" sau,
dup caz, "neinclus în baza de impozitare";
2. în cazul în care taxa se datoreaz de beneficiar în condi iile art. 150
alin.(1) lit. b) - d) i g), o men iune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei
112 ori men iunea "taxare invers " pentru opera iunile prev zute la art. 160;
o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se
emit mai multe facturi sau documente pentru aceea i opera iune;
p) orice alt men iune cerut de acest titlu.”
Având în vedere prevederile legale mai sus men ionate, se re ine faptul c
sunt scutite de taxa pe valoarea ad ugat numai livr rile intracomunitare de bunuri
c tre o persoan care îi comunic furnizorului un cod valabil de TVA atribuit de
autorit ile fiscale din alt stat membru, valabil în UE, i care se justific cu
urm toarele documente:
1) factura fiscal în care s fie men ionat codul de înregistrare în scopuri de
TVA atribuit cump r torului în alt stat membru;
2) documentul care atest c bunurile au fost transportate din România în alt
stat membru
3) dup caz orice alte documente, cum ar fi contractul sau comanda de
vânzare/cump rare, documente de asigurare.
Fa de prevederile legale de mai sus, i având în vedere adresa Ministerul
Economiei i Finan elor – Agen ia Na ional de Administrare Fiscal înregistrat la
AIF Covasna sub nr. --/2009 cu nr. --, respectiv documentul -- având nr. de referin - înregistrat la AIF Covasna sub nr. -- ca r spuns al autorit iilor din Ungaria la
solicitarea SCAC 2004 înregistrat la AIF Covasna sub nr. --/2008, rezult faptul c
societ ii Y din Ungaria ia fost atribuit cod valid în scopuri de TVA valabil în UE în
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anul 2008, situa ie în care contestatoarea nu poate beneficia de scutire la tax
aferent livr rilor intracomunitare, reprezentând cherestea r inoas facturate în
perioada 01.01.2007 - 30.04.2007 c tre Y din Ungaria având nr. -- de impozitare în
Ungaria.
Referitor la decontul de TVA depus de Y din Ungaria la organele fiscale din
Ungaria, potrivit c reia petenta arat c cump r toarea este pl titoare de TVA în
Ungaria, se re ine c prin acest document se face dovada c Y din Ungaria este
pl titoare de TVA în ara de origine, dar nu probeaz faptul c are cod valid de TVA
valabil în UE, acesta fiind ob inut conform documentelor mai sus ar tate, în anul
2008, i nu prive te perioada 01.01.2007-30.04.2007 când s-au efectuat livr rile
intracomunitare între cele dou societ i.
Mai mult se re ine c verificarea valabilit ii codurilor de înregistrare în scopuri
de TVA valabile în UE cade în sarcina vânz torului din România, potrivit prevederilor
Anexei nr.1, pct. 2, din O.M.F.P.nr.1706/2006 pentru aprobarea Procedurii de
solicitare a verific rii valabilit ii codului de înregistrare în scopuri de TVA i a datelor
de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state
membre, de c tre persoane înregistrate în scopuri de TVA în România, în vigoare de
la 01.01.2007, cit m:
„2. Verificarea valabilit ii codurilor de înregistrare în scopuri de TVA, furnizate
vânz torilor din România de c tre cump r tori din alte state membre, cade în sarcina
vânz torului; informa iile ob inute ca urmare a solicit rii de verificare au caracter
informativ i nu oblig în nici un fel furnizorul informa iei.”
Având în vedere cele precizate, documentele anexate la dosarul cauzei,
precum i prevederile legale incidente, în spe se re ine c organele de inspec ie
fiscal în mod corect au stabilit în sarcina contestatoarei taxa pe valoarea ad ugat
stabilit suplimentar de plat în sum de ?? lei aferent livr rilor intracomunitare,
reprezentând cherestea r inoas facturate în perioada 01.01.2007 - 30.04.2007
c tre Y din Ungaria având nr. -- de impozitare în Ungaria, i accesorii în sum de ??
lei.
Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei i în temeiul prevederilor
art. 143 alin (2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, art.10 alin.(1)lit.a, b i c din OMFP nr.2222/2006 privind
aprobarea Instruc iunilor de aplicare a scutirii de tax pe valoarea ad ugat pentru
opera iunile prev zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) i art. 144^1 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal i prevederilor art.216 alin.(1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , se:
DECIDE:
Respinge contesta ia formulat de SC X SRL cu sediul în Loc.--, nr.--,
jud.Covasna, împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.--/2009 întocmit în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr.--/2009, act administrativ fiscal încheiat de organele de control din
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cadrul A.I.F. Covasna, prin care sa stabilit TVA - lunar i major ri de întârziere în
sum total de ?? lei, ca neîntemeiat .
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Covasna, în termen de 6 luni de
la data comunic rii, conform prevederilor legale.

DIRECTOR COORDONATOR,
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