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DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C S.R.L., 

înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii  
 

  
 S.C. S.R.L. a, contest� par�ial Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� înregistrat sub nr., pentru suma total� de lei, dup� cum urmeaz�: 
 

-   lei   - taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar, 
-      lei   - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� 
                         suplimentar, 
-     lei   - taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare pentru perioada 
                         01.06.2007 – 31.08.2007, 
-      lei   - taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare pentru perioada 
                         01.09.2007 – 30.09.2007. 
 

 Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr., a fost emis� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal�, Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii , în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. . 

 Împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr., S.C. 
S.R.L. , formuleaz� �i depune contesta�ie la Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabilii Mijlocii  sub nr. 

                 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207, alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
  

  Având în vedere prevederile art.205, alin.(1), �i art. 209, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice prin Serviciul de Solu�ionare a Contestatiilor, este legal 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei formulat� de S.C. S.R.L. . 

 
 I. Prin contesta�ia formulat�, S.C S.R.L. , contest� par�ial Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr., solicitând anularea par�ial� a obliga�iilor fiscale 
suplimentare de plat�, considerînd ca neântemeiat� concluzia inspec�iei fiscale, referitoare la 
faptul c� pentru transportul interna�ional de persoane efectuat cu mijloace de transport care 
nu sunt proprietatea societ��ii nu se justific� scutirea de tax� pe valoare ad�ugat�. 

  Contestatoarea, precizeaz� c� pentru efectuarea transportului interna�ional de 
persoane pe ruta R – Frankfurt pe Main, S.C.  S.R.L. a încheiat un contract de comision cu 
societatea din Germania, care este proprietara microbuzelor, pentru care de�ine licen�� de 
transport emis� de autorit��ile germane. Conform acestui contract, S.C. S.R.L. ac�ioneaz� ca 
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intermediar între transportator �i persoanele fizice beneficiare ale transportului, de�inând �i 
licen�� de agen�ie de voiaj eliberat� de autorit��ile române. 

Totodat� contestatoarea, precizeaz� c�, comisionul cuvenit societ��ii este eviden�iat în 
factura emis� de c�tre din Germania c�tre  S.C.  S.R.L. prin sc�derea din valoarea total� a 
transportului încasat de la clien�i a valorii acestui comision, înscris cu semnul minus în 
factur�. 

Astfel, contestatoarea, sus�ine c� în conformitate cu prevederile art.144 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, sunt scutite de tax� 
serviciile prestate de intermediarii care ac�ioneaz� în numele �i în contul altei persoane, în 
cazul în care aceste servicii sunt prestate în leg�tur� cu opera�iunile scutite prev�zute la art. 
143 �i 144 din Codul fiscal. Contestatoarea invoc� �i prevederile art. 11, alin.(2) �i alin.(3)  din 
O.M.F. 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) 
si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile 
ulterioare,  pct.6, alin.(2) �i alin.(3), pct.19, alin. (4), lit c) din H.G.nr. 44/ 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
precizând totodat� c� în conformitate cu pct. 7, alin.(1) din normele metodologice de aplicare 
a Codului fiscal , prevederile pct. 6 , alin .(2) – (4) se aplic� în mod corespunz�tor �i pentru 
serviciile prev�zute la art.129 alin. (2) din Codul fiscal.     

Concluzionând, contestatoarea arat� c�, pentru transportul interna�ional de persoane 
efectuat în baza contractului de comision încheiat cu firma din Germania, S.C.  S.R.L. a emis 
factura c�tre clien�i (cump�r�tori) �i a primit factura emis� pe numele s�u de c�tre 
transportator, firma , în care comisionul care îi revine pentru intermedierile efectuate este 
înscris distinct, îndeplinind astfel condi�iile prev�zute în art.11 din Ordinul 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) si art. 144^1 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare,  �i în punctul 6, 
alin.(2)-(4) din H.G.nr. 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru justificarea scutirii de taxa pe valoare ad�ugat�, fapt 
pentru care consider� c�, nu este întemeiat� colectarea TVA aferent� valorii transporturilor 
interna�ionale de persoane, intermediate de S.C. S.R.L. Totodat� contestatoarea precizeaz� 
c� art.11, alin.(3) din O.M.F.P. nr.2222/2006, nu precizeaz� care dintre societ��i (comisionar 
sau comitent) trebuie s� emit� factura de comision.  

Referitor la major�rile de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�, calculate de 
organele de inspec�ie fiscal� pân� la data de 28.05.2008, contestatoarea consider� c� 
acestea au fost calculate eronat, înc�lcându-se prevederile art.122, alin. (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Astfel, contestatoarea arat� c�, a depus decontul de TVA cu op�iune de rambursare 
nr.85/21.09.2007 pentru suma de 66.997lei, sum� mai mare decât diferen�ele srtabilite de 
inspec�ia fiscal�, iar prin Nota de compensare a obliga�iilor fiscale nr., au fost compensate 
diferen�ele de TVA suplimentare de stabilite de inspec�ia fiscal� în sum� de  lei, cu TVA de 
rambursat, precizându-se c� compensarea s-a efectuat cu data de 21.09.2007. 

În acest sens, contestatoarea arat� c�: major�rile de întârziere corecte aferente 
diferen�elor de TVA constatate de organele de inspec�ie fiscal�  �i necompensate au fost 
calculate de societate, fiind în sum� de  lei, iar major�rile de întârziere corecte aferente 
diferen�elor de TVA constatate de organele de inspec�ie fiscal�  �i contestate  de societate, 
sunt în sum� de lei. 

Argumenta�ia juridic�: 
-   Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, art.143,144  �i 144 ^1; 
-   H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului 
    fiscal, punctele 6, 7 �i 19 ; 
-   Ordinul M.F.P.nr.2222/2006, art.11 ;         
-   O.G.nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, art.122. 
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II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr., care a stat la baza emiterii Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. , 
contestat� în parte, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� ale 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, au constatat urm�toarele: 
 Verificarea par�ial� s-a efectuat în baza deconturilor de taxa pe valoare ad�ugat� cu 
op�iune de rambursare depuse �i înregistrate la Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabilii Mijlocii sub nr. �i  �i a adreselor nr. �i nr. , pentru rambursarea soldului sumei 
negative a TVA la data de 31.08.2007 în sum� de lei �i la data de 30.09.2007 în sum� de  lei. 

 În cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� nr. , se precizeaz� c� organele de inspec�ie 
fiscal� prin adresa nr., au solicitat Biroului Metodologie �i Asisten�� Contribuabili din cadrul 
A.M.A.V.S., exprimarea unui punct de vedere în leg�tur� cu aspectele constatate în timpul 
inspec�iei fiscale, solicitare care a fost transmis� spre solu�ionare Ministerului Economiei si 
Finan�elor, la care nici pân� la data finaliz�rii raportului de inspec�ie fiscal� nu s-a primit 
r�spuns. Prin adresa nr., Biroului Metodologie �i Asisten�� Contribuabili din cadrul A.M.A.V.S., 
comunic� un punct de vedere privind aplicarea taxei  pe valoare ad�ugat� în cazul 
transportului interna�ional de persoane, punct de vedere formulat în baza prevederilor H.G. 
NR.1579/2007 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

 
Perioada supus� inspec�iei fiscale o reprezint� intervalul 01.07.2006 – 30.09.2007.    
 
În perioada verificat� societatea a realizat opera�iuni taxabile �i opera�iuni scutite cu 

drept de deducere. Suma negativ� de TVA înregistrat� de societate la 30.09.2007, provine 
din achizi�ia de autovehicule cu care desf��oar� activitatea de transport. 

În perioada verificat� 01.07.2006 – 30.09.2007, societatea a beneficiat de rambursarea 
cu control ulterior a sumei de  lei, coform decontului de TVA aferent lunii decembrie 2006 �i a 
sumei de lei, conform decontului de TVA aferent lunii mai 2007. 

În ceea ce prive�te taxa pe valoare ad�ugat� deductibil�, din verificarea modului de 
respectare a prevederilor art.145, respectiv art.146 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de 
deducere s-a constatat c�, în perioada 01.07.2006 – 31.09.2007 societatea î�i exercit� 
dreptul de deducere a taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de 464 lei înscris� în facturi emise 
de c�tre SC SRL, reprezentând contravaloare chirie spa�iu.  Societatea verificat�, nu a 
prezentat organelor de inspec�ie fiscal� notificarea privind op�iunea de aplicare a regimului de 
taxare, notificare pe care proprietarul imobilului avea obliga�ia s� o întocmeasc� �i s� o 
depun� la organul fiscal. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, prin aplicarea regimului de taxare f�r� a 
prezenta notificarea depus� la organul fiscal, societatea încalc� prevederile art.141, alin.(2), 
lit.k) respectiv lit.e) �i art. 141, alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale punctului 42, alin.(3), cap.IX, titlul VI din H.G. nr. 
44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Avînd în vedere faptul c�, pân� la data de 31.05.2007 societatea a beneficiat de 
rambursarea de taxa pe valoare ad�ugat� cu control ulterior, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit c� taxa pe valoare ad�ugat� dedus� eronat de pe facturile emise de SC SRL în 
perioada 01.07.2006 – 31.05.2007 în sum� de  lei, reprezint� diferen�� de plat�, pentru care 
au calculat major�ri de întârziere de la data scaden�ei pîn� la data de 28.05.2008, în sum� de  
lei. Pentru taxa pe valoare ad�ugat� dedus� eronat în perioada 01.06.2007 – 31.09.2007 în 
sum� de  lei organele de inspec�ie fiscal� nu acord� drept de deducere pentru aceast� sum�. 
  
 În ceea ce prive�te taxa pe valoare ad�ugat� colectat�, din verificarea modului de 
respectare a prevederilor art.7, alin.(2) din Ordinul nr.1503/05.10.2007 pentru modificarea 
Instruc�iunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoare 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 aprobate prin O.M.F.P. nr.2222/2006, s-a 
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constatat c� societatea, în perioada 01.01.2007 -31.08.2007, efectueaz� transport 
interna�ional de persoane cu mijloace auto proprii cât �i cu mijloace auto care nu sunt 
proprietatea societ��ii (microbuze), astfel c� pentru transportul interna�ional de persoane 
realizat cu mijloace auto proprii, justific� scutirea de taxa pe valoare ad�ugat� cu 
documentele prev�zute la art.7, alin.(2) din O.M.F.P.nr.2222/ 21.12.2006, respectiv cu: licen�a 
de transport, foi de parcurs, factura reprezentând contravaloare transport interna�ional, iar 
pentru transportul interna�ional de persoane realizat cu mijloace auto care nu sunt 
proprietatea societ��ii, aceasta nu justific� scutirea de taxa pe valoare ad�ugat�.  

Organele de inspec�ie fiscal� arat� c�, societatea efectueaz� transport interna�ional de 
persoane în baza contractului de comision încheiat cu  Germania în calitate de comitent, SC  
SRL avînd calitatea de intermediar.Comisionul datorat de comitent, conform art.IV din 
contract, este cuprins între 15% -25 % din valoarea încas�rilor totale, transportul interna�ional 
de persoane  efectuându-se cu locul de plecare din R, O, T �i B. Ca urmare a neidentific�rii 
cu claritate a locului de plecare �i a locului de sosire a transportului interna�ional, în baza 
documentelor prezentate de societate �i în conformitate cu prevederile art. 67 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit locul plec�rii ca fiind R �i locul sosirii 
Frankfurt Germania. 

Organele de inspec�ie fiscal�, au constatat c� SC SRL nu emite factura de comision 
pentru serviciile prestate c�tre Germania, ci aceasta din urm� emite factura c�tre SC SRL, 
factur� înregistrat� în eviden�a contabil� a contestatoarei în contul 628 “ Alte cheltuieli cu 
serviciile executate de ter�i”. Având în vedere prevederile art.144^1 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.11, alin.(2) �i (3) din O.M.F.P. 
nr.2222/22.12.2006 privind aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea 
adaugata 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, 
organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� pentru transportul interna�ional de persoane 
efectuat cu mijloace auto care nu sunt proprietatea contestatoarei, nu se justific� scutirea de 
taxa pe valoare ad�ugat�, fapt pentru care se va proceda la colectarea TVA aferent� 
veniturilor înregistrate din transportul interna�ional de persoane cu mijloace auto care nu sunt 
proprietatea societ��ii.    
 Ca urmare a celor prezentate, organele de inspec�ie fiscal�, au procedat la stabilirea 
traseului na�ional, acesta fiind R – Vama Cenad, �i la stabilirea veniturilor înregistrate pe 
traseul na�ional, având în vedere prevederile art.1, lit.F Titlul VI – Taxa pe valoare ad�ugat�, 
punctual 12, alin. (3) �i (4), lit. a)  din H.G. nr.1579/2007 pentru modificarea �i completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobat� prin 
H.G. nr. 44/2004.  

Neândeplinind condi�iile de scutire prev�zute la art.11, alin.(2) �i (3) din O.M.F.P.nr. 
2222/22.12.2006 �i în conformitate cu prevederile art.1, lit.F Titlul VI – Taxa pe valoare 
ad�ugat�, punctual 12, alin. (3) �i (4), lit. a)  din H.G. nr.1579/2007 pentru modificarea �i 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobat� prin H.G. nr.44/2004, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la recalcularea taxei 
pe valoare ad�ugat� aferent� veniturilor facturate pe traseul na�ional, rezultând o diferen�� de 
TVA necolectat� de c�tre societate în sum� de lei.   

�inând cont de faptul c�, pân� la data de 31.05.2007 societatea a beneficiat de 
rambursarea de taxa pe valoare ad�ugat� cu control ulterior, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit c� taxa pe valoare ad�ugat� aferent� veniturilor ob�inute pe traseul  na�ional în 
perioada 01.01.2007 – 31.05.2007 în sum� de lei reprezint� diferen�a de plat�. 

Pentru aceast� diferen�� organele de inspec�ie au calculat major�ri de întârziere de la 
data scaden�ei pân� la data de 28.05.2008 în sum� de lei.  

Pentru perioada 01.06.2007 – 30.09.2007 organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
recalcularea taxei pe valoare ad�ugat� colectat� prin majorarea taxei pe valoare colectat� 
înregistrat� de societate, cu diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� în sum� de lei.  

În ceea ce prive�te soldul sumei negative de TVA, în urma controlului a rezultat 
urm�toarea situa�ie: 
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Decont  de taxa pe valoare ad�ugat� aferent lunii august 2007 
 
-TVA solicitat� la rambursare                         lei  
- TVA care nu se justific� la rambursare          lei 
- TVA cu drept de rambursare                         lei 
 
Decont  de taxa pe valoare ad�ugat� aferent lunii septembrie 2007 
 
-TVA solicitat� la rambursare                          lei  
- TVA care nu se justific� la rambursare            lei 
- TVA cu drept de rambursare                         lei 
 
Organele de inspec�ie fiscal�, în urma verific�rii au constatat aspecte care au condus 

la modificarea bazei de impunere, stabilind obliga�ii de plat� suplimentare, astlef: 
- diferen�a TVA                                                            lei 
- major�ri de întârziere aferente diferen�ei de TVA        lei 

individualizate în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr.. 

 
III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 

prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare �i organele de 
inspec�ie, se re�ine: 
 
 1. Referitor la suma de lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar, 
suma de lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare pentru perioada 
01.06.2007 – 31.08.2007 �i suma de  lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� respins� la 
rambursare pentru perioada 01.09.2007 – 30.09.2007, stabilite prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., contestate de societate, 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie fiscal� au procedat 

legal la colectarea taxei pe valoare ad�ugat� aferent� veniturilor ob�inute pe parcurs 
na�ional, în condi�iile în care societatea, ca urmare a încadr�rii activit��ii desf��urate, în 
categoria serviciilor de transport interna�ional de persoane, nu justific� scutirea de 
taxa pe valoare ad�ugat�, conform prevederilor legale. 

   
 În fapt, Raportul de inspec�ie fiscal� nr a fost întocmit de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal� ale Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, la finele inspec�iei 
fiscale par�iale efectuate, ca urmare a depunerii de c�tre SC SRL a deconturilor de taxa pe 
valoare ad�ugat� cu op�iune de rambursare a soldului sumei negative de TVA la data de 
31.08.2007 pentru suma de lei �i respectiv la data de 30.09.2008 pentru suma de lei. În baza    
constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. a fost întocmit� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.. 
  
 Perioada verificat�: 01.07.2006 – 30.09.2007.    
 

În perioada 01.07.2006 – 30.09.2007, societatea a realizat opera�iuni taxabile �i 
opera�iuni scutite cu drept de deducere. Suma negativ� de TVA înregistrat� de societate la 
30.09.2007 provine din achizi�ia de autovehicule cu care desf��oar� activitatea de transport. 
 Urmare a verific�rilor efectuare s-a constatat c� în perioada 01.01.2007 -30.09.2007, 
SC SRL efectueaz� atât transport interna�ional de persoane cu mijloace auto proprii cât �i cu 
mijloace auto care nu sunt proprietatea societ��ii ( microbuze ), astfel c� pentru transportul 
interna�ional de persoane realizat cu mijloace auto proprii, justific� scutirea de taxa pe valoare 
ad�ugat� cu documentele prev�ziute la art.7, alin.(2) din O.M.F.P.nr.2222/ 21.12.2006, �i 
anume cu: licen�a de transport, foi de parcurs, factura reprezentând contravaloare transport 
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interna�ional, dar pentru transportul interna�ional de persoane realizat cu mijloace auto care 
nu sunt proprietatea societ��ii, aceasta nu justific� scutirea de taxa pe valoare ad�ugat�.  

Transportul interna�ional de persoane realizat cu mijloace auto care nu sunt 
proprietatea societ��ii se realizeaz� în baza contractului de comision încheiat cu R & E 
Germania în calitate de comitent, SC SRL avînd calitatea de intermediar, comisionul datorat 
de comitent, conform art.IV din contract, fiind cuprins între 15% -25 % din valoarea încas�rilor 
totale. 

 SC SRL nu emite factura de comision pentru serviciile prestate c�tre 
Mietwagenbetrieb Germania, ci aceasta din urm� emite factura c�tre SC SRL, factur� 
înregistrat� în eviden�a contabil� a contestatoarei în contul 628 “ Alte cheltuieli cu serviciile 
executate de ter�i”.  

SC SRL emite în nume propriu facturi de transport pentru diver�i clien�i, iar conform 
acestor facturi, la rubrica “Furnizor” este înscris� denumirea contestatoarei, iar la rubrica “ 
Denumirea produselor sau a serviciilor”este înscris� expresia  “ Contravaloare transport”, 
astfel c�, din modul de completare a facturilor, organele de inspec�ie fiscal� au considerat c� 
societatea presteaz� efectiv servicii de transport, a�a cum este precizat în Referatul cu 
propuneri  de solu�ionare a contesta�iei.  
     

Ca urmare a încadr�rii de c�tre contestatoare, a activit��ii desf��urate de aceasta, în 
categoria serviciilor de transport interna�ional de persoane, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� societatea nu justific� scutirea de taxa pe valoare ad�ugat�, conform 
prevederilor art.11, alin.(2) �i (3) din O.M.F.P.nr.2222/22.12.2006 privind aprobarea 
Instruc�iunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoare 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, fapt pentru care au procedat la stabilirea 
traseului na�ional, acesta fiind R – Vama Cenad, la stabilirea veniturilor înregistrate pe traseul 
na�ional �i la colectarea taxei  pe valoare ad�ugat�   aferent� veniturilor ob�inute pe parcursul 
na�ional, în sum� de lei. 

 
Avînd în vedere faptul c�, pân� la data de 31.05.2007, societatea a beneficiat de 

rambursarea cu control ulterior a sumei de  lei, coform decontului de TVA aferent lunii 
decembrie 2006 �i a sumei de  lei, conform decontului de TVA aferent lunii mai 2007, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� taxa pe valoare ad�ugat� aferent� veniturilor 
ob�inute pe traseul  na�ional în perioada 01.01.2007 – 31.05.2007 în sum� de lei reprezint� 
diferen�a de plat�. 

Pentru perioada 01.06.2007 – 30.09.2007 organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
recalcularea taxei pe valoare ad�ugat� colectat�, prin majorarea taxei pe valoare colectat� 
înregistrat� de societate, cu diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� în sum� de lei, 
sum� care a fost respins� la rambursare astfel:   

- lei -TVA care nu se justific� la rambursare din Decontul de taxa pe valoare 
ad�ugat� aferent lunii august 2007, 

-  lei - TVA care nu se justific� la rambursare  din Decontul de taxa pe valoare 
ad�ugat� aferent lunii septembrie 2007. 

           
 Prin contesta�ia formulat�, SC SRL, contest�  suma de  lei reprezentând taxa pe 
valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar, suma de  lei reprezentînd taxa pe valoare ad�ugat� 
respins� la rambursare pentru perioada 01.06.2007 – 31.08.2007 �i suma de  lei reprezentând 
taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare pentru perioada 01.09.2007 – 30.09.2007. 

 
În drept, la art.126, alin.(9), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
 

„(9) Opera�iunile impozabile pot fi: 
    […] 
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    b) opera�iuni scutite de tax� cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaz� taxa, dar 
este permis� deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizi�ii. În prezentul titlu aceste 
opera�iuni sunt prev�zute la art. 143-144^1; 
    […] 

În conformitate cu dispozi�iile art.143, alin.(1), lit.g) precum �i art. 144^1  din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
   
  “ art.143 
  (1) Sunt scutite de tax�: 
 […] 
g) transportul interna�ional de persoane; 
 […] 
    
art. 144^1 
 Sunt scutite de tax� serviciile prestate de intermediarii care ac�ioneaz� în numele �i în contul 
altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în leg�tur� cu opera�iunile scutite 
prev�zute la art. 143 �i 144, cu excep�ia opera�iunilor prev�zute la art. 143 alin.(1) lit. f) �i 
alin.(2), sau în leg�tur� cu opera�iunile desf��urate în afara Comunit��ii.” 

 
Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine faptul c� transportul 

interna�ional de persoane, serviciile prestate de intermediarii care ac�ioneaz� în numele �i în 
contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în leg�tur� cu opera�iunile 
scutite prev�zute la art. 143 �i 144, cu excep�ia opera�iunilor prev�zute la art. 143 alin. (1) lit. 
f) �i alin. (2), sau în leg�tur� cu opera�iunile desf��urate în afara Comunit��ii, sunt opera�iuni 
scutite de taxa  pe valoare ad�ugat� cu drept de deducere. 

   
Procedura �i condi�iile ce trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii taxei pe valoare 

ad�ugat� precum �i documentele necesare pentru a justifica scutirea sunt expres 
reglementate de Instruc�iunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoare 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, aprobate prin 
O.M.F.P.nr. 2222/22.12.2006. 

 
Astfel, la art.7, alin.(1)  alin.(2) alin.(4) �i art.11, alin.(2) �i alin.(3) din O.M.F.P.nr. 

2222/22.12.2006 privind aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirii de taxa  pe valoare 
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, 
se prevede :  
“art. 7 
    (1) Partea din transportul interna�ional de persoane pentru care se aplica scutirea de taxa 
prev�zut� la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, este transportul pentru care locul prest�rii 
se considera a fi în România potrivit art. 133 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. 
    (2) Scutirea de taxa prev�zut� la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, pentru transportul 
interna�ional de persoane cu mijloace auto se justifica cu urm�toarele documente: 
    a) licenta de transport; 
    b) caietul de sarcini al licen�ei de traseu, dup� caz; 
    c) foaia de parcurs sau alte documente din care sa rezulte data de ie�ire/intrare din/în �ara, 
vizate de organul vamal; 
    d) diagrama biletelor de c�l�torie sau, dup� caz, facturile fiscale în cazul curselor 
ocazionale; 
    e) factura pentru contravaloarea biletelor vândute, în situa�ia în care vânzarea biletelor se 
face prin intermediari. 
    […]  
   (4) Serviciile prestate de persoanele impozabile care ac�ioneaz� în calitate de intermediari 
în transportul interna�ional de persoane, respectiv ac�ioneaz� în numele �i în contul 
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transportatorului, sunt scutite de taxa conform art. 144^1 din Codul fiscal pe baza 
documentelor din care rezult� c� aceste persoane ac�ioneaz� în calitate de intermediari în 
transportul interna�ional de persoane. 
     
    art. 11 
    (1) Conform art. 144^1 din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile prestate de 
intermediarii care ac�ioneaz� în numele �i în contul altei persoane, în cazul în care aceste 
servicii sunt prestate în legatura cu opera�iunile scutite prev�zute la art. 143 �i art. 144 din 
Codul fiscal, cu excep�ia opera�iunilor prev�zute la art. 143 alin. (1) lit. f) �i art. 143 alin. (2) 
din Codul fiscal. 
    (2) Serviciile intermediarilor trebuie sa îndeplineasc� condi�iile prev�zute la pct. 6 alin. (2)-
(4) din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. 
    (3) Justificarea scutirii de taxa se realizeaz� pe baza facturii de comision �i a 
documentelor care atesta ca serviciile sunt prestate în legatura cu opera�iunile scutite 
men�ionate la alin. (1). 
  
 Din documentele existente la dosarul cauzei, s- a re�inut faptul c� SC SRL efectueaz� 
atât transport interna�ional de persoane cu mijloace auto proprii cât �i cu mijloace auto care 
nu sunt proprietatea societ��ii (microbuze ).  
 Transportul interna�ional de persoane efectuat cu mijloace auto care nu sunt 
proprietatea societ��ii, se realizeaz� în baza contractului de comision încheiat cu R & E  
Germania, societatea contestatoare avînd calitatea de intermediar, iar societatea german� 
având calitatea de comitent, comisionul datorat de comitent, fiind cuprins între 15% -25 % din 
valoarea încas�rilor totale. Proprietara mijloacelor auto este firma R & E Germania, pentru 
care de�ine licen�a de  transport, emis� de autorit��ile germane. 

Se re�ine de asemenea c�, societatea contestatoare nu emite factura de comision 
pentru serviciile prestate c�tre R & E  Germania, ci aceasta din urm� emite factura c�tre 
SC  SRL, factur� înregistrat� în eviden�a contabil� a contestatoarei în contul 628 “ Alte 
cheltuieli cu serviciile executate de ter�i”. SC SRL emite în nume propriu facturi de transport 
pentru diver�i clien�i, conform c�rora la rubrica “Furnizor” este înscris� denumirea 
contestatoarei, iar la rubrica “Denumirea produselor sau a serviciilor” este înscris� expresia 
“Contravaloare transport”, motiv pentru care, organele de inspec�ie fiscal�, a�a cum arat� în 
Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, au considerat c� societatea presteaz� 
efectiv servicii de transport.  

  
Totodat�, se re�ine faptul c�, urmare a celor constatate, organele de inspec�ie fiscal� 

au procedat în temeiul art. 67 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i a prevederile art.1, lit. F. Titlul 
VI - Taxa pe valoarea ad�ugat�, pct. 12 din H.G. nr. 1.579/ 2007 pentru modificarea si 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, la stabilirea locului de plecare �i locului de 
sosire a transportului interna�ional, la stabilirea traseului na�ional (R – Vama Cenad), la 
stabilirea veniturilor înregistrate pe traseul na�ional �i colectarea taxei  pe valoare ad�ugat�   
aferent� veniturilor ob�inute pe parcursul na�ional, în sum� de  lei. 
  

Prin urmare, �inând cont de cele precizate �i având în vedere prevederile legale 
enun�ate, concluzion�m c� încadrarea activit��ii desf�surate de c�tre contestatoare în 
categoria serviciilor de transport interna�ional, în condi�iile în care nu justific� scutirea de taxa 
pe valoare ad�ugat� pentru serviciile prestate în leg�tur� cu transportul interna�ional de 
persoane, aceast� activitate nu este scutit� de taxa pe valoare ad�ugat�, �i pe cale de 
consecin��, în mod legal, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la colectarea taxei pe 
valoare ad�ugat� aferent� veniturilor ob�inute pe traseul na�ional, în sum� de  lei. 

De asemenea, în mod legal, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� taxa pe valoare 
ad�ugat� aferent� veniturilor ob�inute pe traseul  na�ional în perioada 01.01.2007 – 
31.05.2007 în sum� de  lei reprezint� diferen�a de plat�, având în vedere faptul c�, pân� la 
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data de 31.05.2007 societatea a beneficiat de rambursarea de taxa pe valoare ad�ugat� cu 
control ulterior, iar pentru perioada 01.06.2007 – 30.09.2007, au procedat la recalcularea 
taxei pe valoare ad�ugat� colectat�, prin majorarea taxei pe valoare colectat� înregistrat� de 
societate, cu diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� în sum� de lei, care a fost 
respins� la rambursare astfel : 
 -     lei   - taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare pentru 

                         perioada 01.06.2007 – 31.08.2007 din Decontul de taxa pe 
                         valoare ad�ugat� cu op�iune de rambursare a  soldului sumei 
                         negative de TVA la data de 31.08.2007, 
-         lei   - taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare pentru 
                         perioada 01.09.2007 – 30.09.2007 din Decontul de taxa 
                         pe valoare ad�ugat� cu op�iune de rambursare a  soldului sumei 
                         negative de TVA la data de 31.09.2007.  

  
 În consecin��, fa�� de cele re�inute, contesta�ia formulat� urmeaz� a se respinge ca 
neâtemeiat�, pentru suma total� de lei reprezentând: 

 
-   lei   - taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar, 
-     lei   - taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare pentru perioada 
                         01.06.2007 – 31.08.2007, 
-        lei   - taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare pentru perioada 
                         01.09.2007 – 30.09.2007. 
 

  Sus�inerea contestatoarei referitoare la faptul c� pentru transportul interna�ional de 
persoane efectuat în baza contractului de comision încheiat cu firma din Germania, S.C. 
S.R.L. a emis factura c�tre clien�i (cump�r�tori) �i a primit factura emis� pe numele s�u de la  
transportator( firma german�), în care comisionul care îi revine pentru intermedierile efectuate 
este înscris distinct, îndeplinind astfel condi�iile prev�zute la art.11 din Ordinul 
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) si art. 
144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare,  �i 
la punctul 6, alin.(2)-(4) din H.G.nr. 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru justificarea scutirii de taxa pe valoare 
ad�ugat�, nu poate fi luat� în considerare în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece 
art.11 din Ordinul nr.2222/2006, citat de contestatoare, la alin.(3) prevede c�  
justificarea scutirii de taxa se realizeaz� pe baza facturii de comision �i a documentelor care 
atesta c� serviciile sunt prestate în legatur� cu opera�iunile scutite, or, contestatoarea nu 
poate dovedi acest fapt. 
 Nu poate fi re�inut� nici afirma�ia contestatoarei, potrivit c�reia art.11, alin.(3) din 
O.M.F.P.nr.2222/2006, nu precizeaz� care dintre societ��i (comisionar sau comitent) trebuie 
s� emit� factura de comision, întrucât, având în vedere prevederilor legale invocate în 
considerentele prezentei decizii, orice scutire de tax� pentru serviciile prestate de 
intermediarii care ac�ioneaz� în numele �i în contul altei persoane, în cazul în care aceste 
servicii sunt prestate în leg�tur� cu transportul interna�ional de persoane, se acord� pentru 
partea din transportul interna�ional de persoane efectuat în interiorul ��rii, pentru care locul 
prest�rii se considera a fi în România, iar justificarea scutirii de tax� se realizeaz� pe baza 
facturii de comision �i a documentelor care atesta c� serviciile sunt prestate în legatur� cu 
opera�iunile scutite, astfel c� factura de comision se emite de c�tre persoana impozabil� care 
ac�ioneaz� în numele �i în contul transportatorului, pentru serviciile prestate în leg�tur� cu 
transportul interna�ional de persoane.  
 
 2. Referitor la suma de lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare 
ad�ugat� stabilit� suplimentar, prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., contestate de societate, 
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Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie fiscal� au calculat 
corect �i legal major�rile de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilite 
suplimentar (atât cele aferente taxei pe valoare ad�ugat� pentru care nu s-a acordat 
drept de deducere, cât �i cele aferente taxei pe valoare ad�ugat� necolectate).   
 
 În fapt, prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr., organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina societ��ii 
suma de lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei  pe valoare ad�ugat� stabilit� 
suplimentar, astfel: 

- lei major�ri de întârziere aferente taxei  pe valoare ad�ugat� pentru care nu s-a 
acordat drept de deducere, calculate pentru perioada 25.08.2006 – 28.05.2008, 

- lei major�ri de întârziere aferente taxei  pe valoare ad�ugat� necolectat�, calculate 
pentru perioada 25.02.2007- 28.05.2008.  

 Ca urmare a faptului c�, pân� la data de 31.05.2007, societatea a beneficiat de 
rambursare a taxei  pe valoare ad�ugat� cu control ulterior, organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat major�ri de întârziere atât pentru taxa  pe valoare ad�ugat� pentru care nu s-a 
acordat drept de deducere cât �i pentru diferen�a de tax� pe valoare ad�ugat� necolectat�, 
pân� la data de 28.05.2008.    
  
 Prin contesta�ia formulat�, S.C. S.R.L R, contest� major�rile de întârziere în sum� de 
lei, stabilite astfel: 

-       lei major�ri de întârziere aferente taxei  pe valoare ad�ugat� pentru care nu s-a 
acordat drept de deducere, calculate pentru perioada 25.08.2006 – 28.05.2008, 

-  lei major�ri de întârziere aferente taxei  pe valoare ad�ugat� necolectat�, calculate 
pentru perioada 25.02.2007- 28.05.2008.  

 
 

În drept, la art.119, alin.(1) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
 

“ 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.” 

 
La art.120, alin.(2), alin.(7) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
 
“(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din corectarea 

declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, major�rile de întârziere se datoreaz� 
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv. 
    […] 
     (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, �i poate 
fi modificat prin legile bugetare anuale. ” 
 

De asemenea, sunt aplicabile prevederile art.122, alin.(1), lit.c) din O.G.nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�: 

 
“(1) În cazul crean�elor fiscale stinse prin compensare, major�rile de întârziere se 

datoreaz� pân� la data stingerii inclusiv, astfel: 
    […] 
    c) pentru compens�rile efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a 
sumei cuvenite debitorului, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de 
restituire.” 
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Din documentele aflate la dosarul cauzei, respectiv din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 

�i anexelor în copie, la acesta, privind calculul major�rilor de întârziere aferente atât a taxei  
pe valoare ad�ugat� pentru care nu s-a acordat drept de deducere cât �i taxei  pe valoare 
ad�ugat� necolectat�, se re�ine c� acestea au fost calculate astlel:   

- lei major�ri de întârziere aferente taxei  pe valoare ad�ugat� pentru care nu s-a 
acordat drept de deducere, calculate pentru perioada 25.08.2006 – 28.05.2008, 

- lei major�ri de întârziere aferente taxei  pe valoare ad�ugat� necolectat�, calculate 
pentru perioada 25.02.2007- 28.05.2008.  

 
 De asemenea, din Raportul de inspec�ie fiscal� nr., se re�ine c� decontul de taxa pe 
valoare ad�ugat� cu op�iune de rambursare la data de 31.08.2007, pentru suma de lei a fost 
depus �i înregistrat la Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii sub nr. din 
data de 21.09.2007. 
  
 Având în vedere cele prezentate, temeiul de drept men�ionat, sus�inerile 
contestatoarei, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au �inut cont la calculul 
major�rilor de întârziere de prevederile art.122, alin.(1) din O.G.nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în cazul, în spe��, 
major�rilor de întârziere se datoreaz� pân� la data depunerii cererii de rambursare, respectiv 
21.09.2007. 
 
 În acela�i mod, s-au exprimat �i organele de inspec�ie fiscal� în Referatul cu propuneri 
de solu�ionare a contesta�iei, transmis Serviciului de Solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
D.G.F.P., prin adresa nr., înregistrat� sub nr., care precizeaz�:  
 
“…conform prevederilor art.122, alin.(1) din O.G.nr. 92/2003 major�rile de întârziere se 
datoreaz� pân� la data depunerii cererii de rambursare, respectiv 21.09.2007. Astfel pentru 
taxa  pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei pentru care nu s-a acordat drept de deducere 
major�rile de întârziere se calculeaz� pe perioada 25.08.2006 – 21.09.2007, rezultînd suma 
de  lei (  lei major�ri calculate prin Decizia de impunere –  lei major�ri calculate eronat)” 
 “…pentru suma de  reprezentând taxa  pe valoare ad�ugat� necolectat�, major�rile de 
întârziere se calculeaz� pe perioada 25.02.2007 – 21.09.2007, rezultând  suma de  lei (  lei 
calculate prin Decizia de impunere – lei major�ri calculate eronat).” 
 Având în vedere cele de mai sus, rezult� c�, cuantumul major�rilor de întârziere 
datorate de societate aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar este în sum� 
total� de  lei, structurat� astfel: 

-  lei major�ri de întârziere aferente taxei  pe valoare ad�ugat� pentru care nu s-a 
acordat drept de deducere calculate pe perioada 25.08.2006 – 21.09.2007, 

- lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� necolectat�, 
calculate pe perioada 25.02.2007 – 21.09.2007. 

 
 Din contesta�ia formulat�, la pag.5, se re�ine c�, contestatoarea nu este de acord cu 
suma de lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� 
necolectat�, calculate pe perioada 25.02.2007 – 21.09.2007. 
 
 Referitor la suma de lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare 
ad�ugat� necolectat�, calculate pe perioada 25.02.2007 – 21.09.2007, se re�ine c�, stabilirea 
de major�ri de întârziere în sarcina contestatoarei, reprezint� m�sura accesorie în raport cu 
debitul. 
 Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei pe valoare 
ad�ugat�, pentru TVA necolectat�,  S.C. S.R.L. R datoreaz� �i suma de  lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� necolectat�, calculate pe perioada 
25.02.2007 – 21.09.2007, reprezentând m�sura accesorie, conform principiului de drept 
„accesoriul urmeaz� principalul”. 
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 Ca urmare a celor re�inute mai sus, contesta�ia formulat� referitoare la major�rile de 
întârziere urmeaz� a fi: 

 
- respins� ca neîntemeiat� pentru suma de lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente taxei pe valoare ad�ugat� necolectat�,  
 
- admis� pentru suma de  lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe 
valoare ad�ugat� necolectat� precum �i pentru suma de  lei reprezentând major�ri de 
întârziere aferente taxei  pe valoare ad�ugat� pentru care nu s-a acordat drept de 
deducere. 

 
 
Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul la art.126, alin.(9), lit.b), art.143, 

alin.(1), lit.g) precum �i art. 144^1  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, art. 7, alin.(1), alin.(2), alin.(4) , art.11, alin.(2) �i alin. (3) din 
O.M.F.P.nr. 2222/22.12.2006 privind aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirii de taxa  pe 
valoare 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, 
art.119, alin.(1), art.120, alin.(2), alin.(7), art.122, alin.(1), lit.c), art.216, alin.(1) din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se 

 
 

D E C I D E 
 
 

 1. Respingerea par�ial� a contesta�iei, ca neântemeiat�, formulat� de S.C.  S.R.L. 
Re�i�a, pentru suma total� de lei, stabilit� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., în baza Raportului de inspec�ie fiscal�, 
înregistrat sub nr., reprezentând: 

 
-   lei   - taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar, 
-     lei   - taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare pentru perioada 

                    01.06.2007 – 31.08.2007, 
-         lei  - taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare pentru perioada 

                   01.09.2007 – 30.09.2007, 
-    lei   -  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� necolectat�.  

 
 
 2.  Admiterea par�ial� a contesta�iei formulat� de S.C S.R.L. R, pentru suma total� de 
lei, stabilit� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr., în baza Raportului de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr., 
reprezentând: 

 
- lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� necolectat�,  
-    lei - major�ri de întârziere aferente taxei  pe valoare ad�ugat� pentru care nu  
                  s-a acordat drept de deducere. 
 


