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Str. Avram Iancu, bl. H3, parter,
Deva, jud.Hunedoara,
Tel: +0254 21 95 44 int.204
Fax:+0254 23 27 97

Decizi nr.77 emisa de DGFP hunedoara in anul 2010
Direc ia general a finan elor publice a jude ului Hunedoara, a
fost sesizat cu adresa nr.X de c tre Activitatea de inspec ie fiscal
asupra contesta iei formulat de SC X SRL, cu sediul în X, jude ul
Hunedoara, împotriva Deciziei de impunere nr.Xprivind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal ,
încheiat de c tre Activitatea de inspec ie fiscal i care vizeaz suma
total de X lei reprezentând tax pe valoarea ad ugat respins la
rambursare.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207
din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind Codul de
procedur fiscal .
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de
art.205, art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , Direc ia
general a finan elor publice a jude ului Hunedoara este investit s se
pronun e asupra contesta iei.

I. Prin contesta ia formulat , agentul economic
solicit
admiterea acesteia
i rambursarea sau
compensarea TVA în sum de X lei, ar tând urm toarele:

Contractul de prest ri servicii nr.X, încheiat între SC XSRL X în
calitate de beneficiar i SC X SRL X în calitate de executant, are ca
obiect proiectarea, livrarea i montarea instala iei de antiincendiu la
XSRL X, conform ofertei i comenzii de execu ie.
Conform prevederilor din contract :
• valoarea lucr rilor este net X Euro la care se adaug TVA, astfel :
a) partea OSB – i Inst.Span
X Euro + TVA
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b) partea Inst. T iere a lemnului
X Euro + TVA
• graficul de plat în detaliu este:
- 30% din valoarea contractului la acceptarea ofertei i comenzii de
lucrare
- 20% din valoarea contractului la începerea lucr rilor de instala ie
- 20% din valoarea contractului la terminarea instala iei protec ie
tavane - 20% din valoarea contractului la punerea în func iune a
instala iei
- 10% din valoarea contractului, 12 luni calendaristice dup punerea în
func iune a instala iei i a protocolului Vds, f r vicii.
In baza acestui contract, societatea comercial a întocmit
urm toarele facturi:
- Factura nr.Xîn valoare de X lei (X Euro) i TVA în sum X lei,
beneficiar fiind SC XSRL, reprezentând avans 30% din valoarea
contractului X.
- Factura nr.Xîn valoare de Xlei i TVA în sum de X lei, reprezentând
20% din valoarea contractului X.
- Factura nr.X în valoare de X lei XEuro) i TVA în sum de X lei,
reprezentând 20% din valoarea contractului X.
- Factura nrX în valoare de X lei (X Euro) i TVA în sum de X lei,
reprezentand 20% din valoarea contractului X.
- Factura nr.X cu valoare negativ de X lei (X Euro) i TVA în sum de
X lei, reprezentând în fapt stornarea facturii fiscale nr.X, întocmit din
eroare.
Motivul storn rii facturii fiscale nr.X, este refuzul acesteia de
c tre SC XSRL X, pe motiv c au fost facturate servicii în avans pentru
fabrica de cherestea care nu a fost construit .
Din obiectul contractului nr.X, a fost finalizat partea a) Partea
OSB – i Inst.SPAN în valoare de X Euro + TVA.
La partea b) Partea Inst. T iere a lemnului în valoare de X Euro +
TVA, nu s-a efectuat nicio lucrare.
In acest sens, exist procesul verbal de recep ie la terminarea
lucr rilor din data de X, semnat i tampilat de c tre reprezentan ii SC
X SRL X în calitate de executant i SC XSRL X in calitate de beneficiar
i conform c ruia, lucrarea este executat f r lipsuri considerabile: “
… punctul a) a contractului Partea OSB – i Inst.SPAN este terminat
complet; b) La acest punct al contractului nu este realizat ”.
De asemenea, se precizeaz c s-a primit din partea SC XSRL
X, adresa nr.X din care rezult c factura nr.X în valoare de X lei din
care TVA în sum de X lei, reprezentand 20% din valoarea contractului
X, la punerea în func iune a instala iei, este incorect întocmit ,
deoarece lucrarea nu a fost executat “bunuri nelivrate/ servicii
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neprestate – a i facturat servicii în avans pentru fabrica de cherestea
care nu este înc construit ”.
SC X SRL a înregistrat în perioada X presta ii aferente
obiectivului X Exist proces verbal de recep ie la terminarea lucr rilor
la partea OSB – i Inst.SPAN, procese verbale de remediere a
deficien elor pentru Partea OSB – i Inst.SPAN, procese verbale de
prob de presiune i m surarea apei, semnate de c tre XSRL X, din
care rezult clar faptul c a fost finalizat partea a) Partea OSB – i
Inst.SPAN în valoarea de X Euro + TVA i nu a finaliz rii obiectului
contractului, la partea b) Partea Inst.T iere a lemnului în valoare de X
Euro + TVA, neefectuându-se nicio lucrare.
De asemenea, petentul sus ine c în mod eronat s-a constatat de
c tre organele de inspec ie fiscal c SC X SRL a stornat în luna X9,
factura nr.X, în valoare de X lei, din care TVA în sum de X lei,
emi ând factura nr.X, în valoare negativ de X lei, din care TVA în
sum de X lei.
Pentru suma de X lei, din care TVA în sum de X lei, nu exist
situa ii de plat acceptate de beneficiarul SC XSRL X. Aceast sum
reprezint 20% din valoarea contractului nr.X, la punerea în func iune a
instala iei.
Punerea în func iune a instala iei finale pentru punctul a i b
împreun , nu a avut loc, întrucat fabrica de cherestea nu este înc
construit .
A fost finalizat partea a) Partea OSB-si Inst.SPAN în valoare
de X Euro + TVA.
La partea b) Partea Inst.t iere a lemnului în valoare de XEuro
+TVA, nu s-a efectuat nicio lucrare.
Concluzionând, contestatorul sus ine c , obiectul Contractului
de prest ri servicii nr.X încheiat între SC XSRL X în calitate de
beneficiar i SC X SRL X în calitate de executant – proiectarea,
livrarea i montarea instala iei de antiincendiu la XSRL X, nu a fost
finalizat.

II. Organele de inspec ie fiscal din cadrul Activit ii de

inspec ie fiscal , au consemnat urm toarele:
SC X SRL a depus la X, decontul cu sume negative de TVA cu
optiune de rambursare, inregistrat sub nr.X, prin care a solicitat
rambursarea soldului sumei negative a TVA in suma de X lei, aferenta
decontului de TVA pe luna X.
In urma verificarii documentelor puse la dispozitia organelor de
inspectie fiscala s-au constatat urmatoarele :
Suma solicitata la rambursare de catre agentul economic, se
datoreaza faptului ca, in luna X a fost stornata o factura de prestari
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servicii, in suma totala de X lei, din care TVA X lei, emisa de catre SC
X SRL catre SC XSRL.
Intre cele doua societati exista incheiat un contract de prestari
servicii nr.X, in care SC XSRL X are calitatea de beneficiar si SC X
SRL X are calitatea de executant. Obiectul contractului consta in
proiectarea, livrarea si montarea instalatiei de antiincendiu la XSRL X,
conform ofertei si comenzii de executie nr.X din data de X. Valoarea
lucrarilor este net X Euro, la care se adauga TVA.
In detaliu, suma se compune din:
a) partea OSB –si Inst.Span
X Euro + TVA
b) partea Inst. Taiere a lemnului
X Euro + TVA
In baza contractului, au fost emise urmatoarele facturi:
- factura nr.X in valoare totala de X lei din care TVA in suma de X lei,
beneficiar fiind SC XSRL reprezentand avans 30% din valoarea
contractului X.
- factura nr.Xin valoare totala de X lei din care TVA in suma de
288.597 lei, beneficiar fiind SC XSRL reprezentand 20% la inceperea
lucrarilor de instalatie din valoarea contractului X.
- factura nr.X in valoare totala de Xlei, din care TVA in suma de X lei ,
beneficiar fiind SC XSA reprezentand 20% la terminarea instalatiei
protectie tavane din valoarea contractului X.
Documentele care au stat la baza emiterii facturii nr.Xde catre SC
X SRL catre XSRL X, au fost procese verbale de baleaj si probe de
presiune semnate de catre beneficiar, consumurile de materiale
aferente lucrarilor efectuate.
In luna X, a fost emisa factura nr.X de catre SC X SRL catre
XSRL X in valoare totala de X lei din care TVA X lei, reprezentand
contravaloare instalatii antiincendiu conform oferta nrXa si contract
nr.X, 20% din valoarea contractului, echivalentul a X Euro fara TVA la punerea in functiune a instalatiei X.
Din verificarile efectuate, s-a constatat ca SC X SRL dispune de
personal calificat, au fost incheiate contracte de executie de lucrari
(subantrepriza) cu SC X SRL Xsi SC X SRL X, avand ca obiect
punerea la dispozitia SC X SRL X de instalatori pentru montajul
sistemului de sprinklere la proiectul X.
Pentru lucrarile care fac obiectul facturii nr.X, unitatea verificata
a prezentat procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor,
procese verbale de remediere a deficientelor, procese verbale de
proba de presiune si masurarea apei semnate de catre XSRL in
calitate de beneficiar. Au fost prezentate consumurile de materiale
aferente facturii mentionate.
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In luna X, a fost emisa factura nr.X de catre SC X SRL catre
XSRL X, in valoare totala de - X lei, din care TVA în valoare de - X lei,
reprezentand storno la factura X, instalatii antiincendiu conform oferta
nr.X si contract nr.X, 20% din valoarea contractului, echivalentul a X
Euro fara TVA, la punerea in functiune a instalatiei X.
Din nota explicativ solicitat administratorului societatii, referitor
la anularea facturii nr.X, rezulta ca s-a facturat gresit din suma totala a
proiectului (30%, 20% si 20% ) facturi onorate de catre SC X SRL pana
atunci. Partea a doua a contractului, este inca neinceputa. Se
mentioneaza faptul ca, SC X SRL a achitat TVA -ul la factura nr.X,
aceasta factura fiind refuzata de catre SC X SRL. La factura, s-a facut
un storno in data de X. Originalul facturii a fost inapoiat in data de X.
In timpul inspectiei fiscale partiale, SC XSRL a transmis la SC X
SRL X, o adresa din care rezulta ca factura se restituie la furnizor,
motivul returnarii fiind, servicii neprestate, facturându-se servicii in
avans, pentru fabrica de cherestea care inca nu a fost construita.
In perioada X au fost inregistrate in evidenta contabila a SC X
SRL X, consumuri de materiale pentru obiectivul X X, in valoare totala
de X lei i cheltuieli cu prestatiile in valoare totala de X lei, respectiv
servicii facturate de catre SC X SRL, SC X SRL i X X, reprezentând
lucrari de montaj a sistemului de sprinklere la proiectul X X, servicii
facturate de catre X x, X x i X X, reprezentand proiectare, inginerie i
servicii de asisten .
Cu toate ca SC X SRL, in perioada X, a inregistrat in evidenta
contabila prestatii efectuate de subcontractori aferente obiectivului X X,
exista procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, procese
verbale de remediere a deficientelor, procese verbale de proba de
presiune si masurarea apei semnate de catre XSRL in calitate de
beneficiar, a anulat in luna X, factura emisa in luna X, reprezentand
20% la punerea in functiune a instalatiei X X. Motivul anularii, fiind
refuzarea acesteia de catre SC XSRL, datorita faptului ca au fost
facturate servicii in avans pentru fabrica de cherestea care inca nu a
fost construita.
In contractul X, la modalitatea de plata este stipulata plata in
avans din valoarea contractului astfel:
- 30% din valoarea contractului la acceptarea ofertei si comenzii
de lucrare ( facturata in X)
- 20% din valoarea contractului la inceperea lucrarilor de instalatie
(facturata in X
S-a constatat de catre organele de inspectie fiscala, ca nu au fost
facturate catre SC XSRL, prestatiile efectuate de catre SC X SRL X, cu
toate ca exista procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor,
procese verbale de remediere a deficientelor, procese verbale de
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proba de presiune si masurarea apei semnate de catre XSRL in
calitate de beneficiar.
Concluzionând, organele de inspec ie fiscal sus in c , in mod
eronat SC X SRL, a stornat in luna noiembrie factura emisa in luna X,
avand in vedere faptul ca exista procese verbale de receptie la
terminarea lucrarilor acceptate de catre beneficiar, respectiv SC
XSRL.
S-a stabilit de catre organele de inspectie fiscala o tax pe
valoarea ad ugat suplimentar de plata in suma de X lei, reprezentand
prestatii nefacturate catre beneficiar .

III. Având în vedere sus inerile contestatorului i
documentele invocate de acesta, constat rile organelor
de inspec ie fiscal
i actele normative invocate de
contestatoare i de organele de inspec ie fiscal , se re in
urm toarele:
SC X SRL X, este înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului
de pe lâng Tribunalul Hunedoara sub nr.X, cod de înregistrare
fiscal
X, reprezentat
legal prin domnul X, în calitate de
administrator.
Perioada supus inspec iei fiscale par iale: X
Referitor la taxa pe valoarea ad ugat , cauza supus
solu ion rii este dac Direc ia general a finan elor publice a
jude ului Hunedoara se poate pronun a asupra m surii organelor
de inspec ie fiscala privind nerecunoa terea opera iunii de
stornare a facturii privind serviciile, în condi iile în care din
raportul de inspec ie fiscal care a stat la baza emiterii deciziei de
impunere contestate, nu rezult analizarea prest rii efective a
serviciilor.
Organul de inspec ie fiscal
a stabilit TVA colectat
suplimentar în sum de X lei, prin neacceptarea facturii fiscale de
stornare nr.Xîn sum total de Xlei, din care TVA colectat în sum de
X lei.
In fapt, în data de X, SC X SRL X a emis c tre SC XSRL X,
factura fiscal nr. X.
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Factura a fost emis pentru “Instala ii antiincendiu conf.oferta
nr.X i contract nr.X - 20% la punerea în func iune a instala iei X X” a a
cum s-a completat la rubrica “denumirea produselor sau a serviciilor”.
In data de X, SC X SRL X, storneaz contravaloarea acestei
facturi cu factura fiscal nr. /X, emis c tre SC XSRL X, în valoare
total de Xlei, din care TVA în sum de X lei, reprezentând a a cum
se men ioneaz în rubrica “denumirea produselor sau a serviciilor”,
“Storno la factura /X Instala ii antiincendiu conf.oferta nr.X i contract
nr.X - 20% la punerea în func iune a instala iei X X”.
Organul de inspec ie fiscal nu ia în considerare factura
fiscal de stornare a facturii fiscale de prest ri servicii, motivat de faptul
c , exist procese verbale de recep ie la terminarea lucr rilor
acceptate de c tre beneficiar, respectiv SC XSRL X.
Prin contesta ie, societatea sus ine c , din obiectul
contractului nr.X, a fost finalizat partea a) Partea OSB – i Inst.SPAN
în valoare de XEuro + TVA, la partea b) Partea Inst. T iere a lemnului
în valoare de XEuro + TVA, neefectuându-se nicio lucrare.
In acest sens, exist procesul verbal de recep ie la terminarea
lucr rilor din data de X, semnat i tampilat de c tre reprezentan ii SC
X SRL X, în calitate de executant i SC XSRL X, în calitate de
beneficiar.
De asemenea, se precizeaz c s-a primit din partea SC
XSRL X, adresa nr.x din care rezult c factura nr./X, reprezentând
20% din valoarea contractului X, la punerea în func iune a instala iei,
este incorect întocmit , deoarece lucrarea nu a fost executat “bunuri
nelivrate/servicii neprestate – a i facturat servicii în avans pentru
fabrica de cherestea care nu este înc construit ”.
In drept, s-au re inut prevederile art.159 i ale art.138 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal:
Art.159 “Corectarea documentelor
(1) Corectarea informa iilor înscrise în facturi sau în alte
documente care in loc de factur se efectueaz astfel:
a) în cazul în care documentul nu a fost transmis c tre beneficiar,
acesta se anuleaz i se emite un nou document;
b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie
se emite un nou document care trebuie s cuprind , pe de o parte,
informa iile din documentul ini ial, num rul i data documentului
corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alt parte,
informa iile i valorile corecte, fie se emite un nou document
con inând informa iile i valorile corecte i concomitent se emite

8/14

un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu
num rul i data documentului corectat.
(2) În situa iile prev zute la art.138 furnizorii de bunuri i/sau
prestatorii de servicii trebuie s emit facturi sau alte documente,
cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se
reduce sau, dup caz, f r semnul minus, dac baza de impozitare
se majoreaz , care vor fi transmise i beneficiarului, cu excep ia
situa iei prev zute la art.138 lit.d).”
Art.138 “Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare se reduce în urm toarele situa ii:
a) dac a fost emis o factur
i, ulterior, opera iunea este
anulat total sau par ial, înainte de livrarea bunurilor sau de
prestarea serviciilor;…”
Obiectul Contractului de prest ri servicii nr.X, încheiat între SC
XSRL X în calitate de beneficiar i SC X SRL X în calitate de
executant, îl constituie proiectarea, livrarea i montarea instala iei
de antiincendiu la XSRL X, conform ofertei i comenzii de execu ie.
Conform prevederilor puntului 5 din contract:
Valoarea lucr rilor este net X Euro la care se adaug TVA
In detaliu, suma se compune din:
a) partea OSB – i Inst.Span
XEuro + TVA
b) partea Inst. T iere a lemnului
XEuro + TVA
Conform prevederilor puntului 6 din contract:
6.2 Graficul de plat în detaliu este:
30% din valoarea contractului la acceptarea ofertei i comenzii de
lucrare
20% din valoarea contractului la începerea lucr rilor de instala ie
20% din valoarea contractului la terminarea instala iei protec ie tavane
20% din valoarea contractului la punerea în func iune a instala iei
10% din valoarea contractului, 12 luni calendaristice dup punerea în
func iune a instala iei i a protocolului Vds, f r vicii.
In baza acestui contract, pe perioada x, societatea comercial a
emis facturi fiscale în valoarea de net x Euro la care se adaug TVA,
respectiv primele trei pozi ii din graficul de plat .
Prin contesta ie, agentul economic arat c s-au finalizat doar
lucr rile la partea a) Partea OSB – i Inst.SPAN în valoare de XEuro +
TVA i nu întregul Contract de prest ri servicii nr.X - proiectarea,
livrarea i montarea instala iei de antiincendiu la XSRL X.
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Odat cu emiterea facturii fiscale nr. X, s-a facturat 20% din
valoarea contractului nr.X, respectiv valoarea de net x Euro la care se
adaug TVA, având ca obiect servicii de punere în func iune a
instala iei X X, a a cum s-a completat la rubrica “denumirea
produselor sau a serviciilor”.
Contestatoarea consider c factura de stornare nr.Xa fost
legal emis având în vedere c SC XSRL X a refuzat plata facturii nr.
/X, notificând faptul c , este incorect întocmit , motivul return rii fiind
“bunuri nelivrate/servicii neprestate – a i facturat servicii în avans
pentru fabrica de cherestea care înc nu a fost construit ”.
Astfel, voin a p r ilor a stat atât la baza încheierii unui contract
de prest ri servicii, cât i la stabilirea condi iilor în care au considerat
c prestatorul SC X SRL X nu i-a îndeplinit obliga ia i nu a prestat
serviciile pe care le-a facturat înainte.
In aceste condi ii, în cauza sunt aplicabile i prevederile
Ordonan ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , care prev d:
Art.6 “Exercitarea dreptului de apreciere
Organul fiscal este îndrept it s aprecieze, în limitele
atribu iilor i competen elor ce îi revin, relevan a st rilor de fapt
fiscale i s adopte solu ia admis de lege, întemeiat pe
constat ri complete asupra tuturor împrejur rilor edificatoare în
cauz .”
Art.7 “Rolul activ
… (2) Organul fiscal este îndrept it s examineze, din oficiu,
starea de fapt, s ob in
i s utilizeze toate informa iile i
documentele necesare pentru determinarea corect a situa iei
fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat organul fiscal va
identifica i va avea în vedere toate circumstan ele edificatoare
ale fiec rui caz.
… (4) Organul fiscal decide asupra felului i volumului
examin rilor, în func ie de circumstan ele fiec rui caz în parte i
de limitele prev zute de lege…”
Art.94 “Obiectul i func iile inspec iei fiscale
… (2) Inspec ia fiscal are urm toarele atribu ii:
a) constatarea i investigarea fiscal a tuturor actelor i faptelor
rezultând din activitatea contribuabilului supus inspec iei sau
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altor persoane privind legalitatea i conformitatea declara iilor
fiscale, corectitudinea i exactitatea îndeplinirii obliga iilor fiscale,
în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea
legii fiscale;…”
Art.97 “Proceduri i metode de control fiscal
(1) În realizarea atribu iilor, inspec ia fiscal poate aplica
urm toarele proceduri de control:
…b) controlul încruci at, care const
în verificarea
documentelor i opera iunilor impozabile ale contribuabilului, în
corela ie cu cele de inute de alte persoane; controlul încruci at
poate fi i inopinat.
(2) La finalizarea controlului inopinat sau încruci at se încheie
proces-verbal.
Fa de cele prezentate, organele de inspec ie fiscal nu au
clarificat situa ia de fapt a contestatarei, în condi iile în care, prin
raportul de inspec ie fiscal nu s-a demonstrat prestarea efectiv a
serviciilor (punerea în func iune a instala iei de antiincendiu X X) de
c tre contestatoare cu consecin a exigibilit ii taxei pe valoarea
ad ugat , acestea ar tând c “eronat s-a stornat factura … având în
vedere faptul c , exist procese verbale de recep ie la terminarea
lucr rilor acceptate de c tre beneficiar, respectiv SC XSRL X”, de i,
graficul de plat din contractul de prest ri servicii, prevede c se
factureaz procent din valoarea contractului atât la terminarea
instala iei, cât i procent din valoarea contractului la punerea în
func iunea instala iei.
De asemenea, din constat rile organelor de inspec ie fiscal , nu
rezult dac facturile în cauz , respectiv factura nr. /X i factura
nr.Xde stornare, au fost înregistrate în eviden a contabil de c tre
societatea comercial XSRL X, respectiv dac pentru factura nr.X,
beneficiarul prest rii a beneficiat sau nu de rambursarea TVA din
partea DGFP a jude ului X.
Astfel, potrivit normelor legale sus citate organul fiscal trebuie s
depun toate diligen ele pentru determinarea corect a situa iei
fiscale a contribuabilului i în acest scop s - i exercite rolul s u activ,
fiind îndrept it s ob in
i s utilizeze toate informa iile i
documentele pe care le consider utile în func ie de circumstan ele
fiec rui caz în parte i limitele prev zute de lege.
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In aceste condi ii, fa de cele re inute, coroborate cu textele
de lege invocate i având în vedere prevederile art.216 din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare: “Solu ii asupra contesta iei
(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul
administrativ atacat, situa ie în care urmeaz s se încheie un nou
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de solu ionare” urmeaz a se desfiin a
Decizia de impunere nr.Xprivind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal , urmând ca Activitatea de
inspec ie fiscal , s întocmeasc un alt act administrativ fiscal, care s
con in constat ri complete referitoare la ambele societ i, în ceea ce
prive te modul de înregistrare a celor dou facturi.
Hot rârea Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, prevede:
102.5. “In cazul în care, ca urmare a desfiin rii actului
administrativ conform art.185 alin.(3) din Codul de procedur
fiscal , este necesar reverificarea unei perioade impozabile,
aceasta se va efectua de c tre o alta echip de inspec ie fiscal
decât cea care a încheiat actul contestat.”
De asemenea, Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc iunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , stipuleaz :
12.7. “Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen de
30 de zile de la data comunic rii, iar verificarea va viza strict
aceea i perioad
i acela i obiect al contesta iei pentru care s-a
emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.”
In ceea ce prive te contesta ia formulat
împotriva
Dispozi iei privind m surile stabilite de organele de inspec ie
fiscal nr.x din x, cauza supus solu ion rii este dac Direc ia
general a finan elor publice a jude ului Hunedoara prin Biroul de
solu ionare a contesta iilor are competen a de a solu iona acest
cap t de cerere în condi iile în care dispozi ia privind m surile nu
se refer la stabilirea de impozite, taxe, contribu ii, datorie vamala
precum i accesorii ale acestora, ci la m suri în sarcina
contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de crean fiscal .
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In drept, potrivit art.209 alin.(1) din Ordonan a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , Biroul de
solu ionare a contesta iilor este competent s
solu ioneze
“contesta iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum i
a titlurilor de crean privind datoria vamal [...].”
Intrucât m surile stabilite în sarcina SC X SRL din X prin
Dispozi ia nr.x nu vizeaz
stabilirea obliga iilor fiscale ale
contestatorului, fapt pentru care Dispozi ia nu are caracterul unui titlu
de crean , se re ine c solu ionarea contesta iei pentru acest cap t de
cerere intr în competen a organelor fiscale emitente ale actului
administrativ contestat, Biroul de solu ionare a contesta iilor neavând
competen a de solu ionare a dispozi iei privind m surile stabilite de
organele de inspec ie fiscal , potrivit art.207 alin.(2) din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal ,
care precizeaz :
“Contesta iile formulate împotriva altor acte administrative
fiscale se solu ioneaz de c tre organele fiscale emitente.”
Având în vedere cele ar tate mai sus i în temeiul prevederilor
art.216 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind
Codul de procedur fiscal , se
DECIDE:
1. Desfiin area Deciziei de impunere nr.Xprivind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal ,
încheiat de c tre Activitatea de inspec ie fiscal i care vizeaz suma
total de X lei reprezentând tax pe valoarea ad ugat respins la
rambursare, în vederea refacerii controlului pentru aceea i perioad i
acela i tip de impozit, conform celor re inute mai sus.
2. Direc ia general a finan elor publice a jude ului Hunedoara se
dezinveste te cu solu ionarea cap tului de cerere privind Dispozi ia de
m suri nr.X.
Prezenta poate fi atacat la Tribunalul Hunedoara în termen de
6 luni de la comunicare.
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