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DECIZIA NR.95/11.01.2005

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu a fost investită în baza

art.179 din O.G.92/2003 R cu soluţionarea contestaţiei formulate de S.C.x, împotriva Deciziei

nr./11.11.2005 întocmită de Activitatea de Inspecţie Fiscală Sibiu.

Contestaţia a fost depusă în termenul impus de art.177 din O.G.92/2003 R,

fiind înregistrată la organul constatator cu nr. /25.11.2005 iar la Direcţia Generală a

Finanţelor Publice Sibiu cu nr./05.12.2005.

       I. Prin contestaţia depusă petenta solicită aprobarea la rambursare a diferenţei de

xxx RON reprezentând TVA pe următoarele considerente :

 S.C.” x . a taxat corect operaţiunea de închiriere a spaţiului utilizat pentru servicii

de parcare a vehiculelor, în baza contractului de închiriere nr/01.04.2004, iar

societatea noastră a avut drept de deducere a TVA  din operaţiunile respective.

 Pct.44 al Titlului VI din H.G.44/2004 prevede că scutirile de TVA prevăzute de

art.141 din Codul Fiscal sunt obligatorii cu excepţia operaţiunilor prevăzute la

art.141 alin.2 lit.k) din Codul Fiscal pentru care nu se  prevede obligativitatea de a

solicita furnizorului copie după aprobarea taxării operaţiunilor.

II. Prin decizia ce face obiectul contestaţiei organul de control nu a acordat dreptul

de deducere a TVA în sumă de xxx RON aferentă chiriei facturată de S.C. z . în perioada

iunie – iulie 2005 motivând că beneficiarii unor operaţiuni scutite de TVA nu au dreptul la

deducerea acesteia trebuind să solicite furnizorului stornarea facturii cu TVA.

    III. Având în vedere constatările organului  de control, motivaţiile petentei, legislaţia

în vigoare în perioada supusă controlului, documentele existente la dosarul cauzei, organul

de soluţionare a contestaţiei reţine următoarele :
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 societatea deduce TVA aferentă chiriei facturate de  S.C. z în luna iunie şi iulie

2005 (fact./07.06.2005 şi /11.07.2005) ;

 în contractul de închiriere nr/01.04.2004 depus la dosarul contestaţiei se

menţionează că obiectul contractului  îl constituie  închirierea unui spaţiu care să

asigure parcarea şi paza a 4 microbuze. Cauza supusă soluţionării este de a se

stabili dacă operaţiunea în cauză este scutită sau nu de TVA, respectiv dacă S.C.”

z  trebuia să factureze sau nu TVA petentei.

Art.141 (2) lit.k din Legea 571/2003 prevede :

         “Alte operaţiuni scutite de taxa pe valoarea  adăugată :

                     (…..)

                    k). arendarea, concesionarea şi  închirierea  de  bunuri  imobile,  cu  următoarele

                    excepţii :

         ……..

         2. serviciile de parcare a vehiculelor”.

Din cele de mai sus se deduce faptul că serviciile de parcare a autovehiculelor

constituie o excepţie de la operaţiunile scutite de TVA. Prin urmare S.C.” z . a taxat corect

operaţiunea de închiriere a spaţiului utilizat pentru servicii de parcare. În consecinţă petenta

are dreptul la rambursarea sumei de xxx RON reprezentând TVA.

Pentru considerentele reţinute în baza art.180 şi 181 (5) din O.G.92/2003 R,

D  E  C  I  D  E  :

- admite contestaţia pentru suma de xxx RON reprezentând TVA.


