DIRECTIA GENERALÃ A FINANTELOR PUBLICE
CARAS SEVERIN
BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII
DECIZIA NR. 6
I. Prin contestatia formulatã, S.C. X ...invocã în sustinerea
cauzei urmãtoarele motive:
Organul de control considerã cã operatiunea de constituire a
garantiei pentru acoperirea eventualelor pagube sau distrugeri pe
care Locatarul le-ar putea aduce spatiului închiriat sau
echipamentelor si instalatiilor existente în clãdire prin neutilizarea
corespunzãtoare a acestora reprezintã o livrare de bunuri sau o
prestare de servicii si concluzioneazã cã factura... reprezentând
garantie este emisã gresit si procedeazã la calculul taxei pe valoarea
adãugatã colectatã, desi din calcul ar rezulta altã suma.
Organul de control “ a invocat gresit prevederile Legii 571/2003,
art. 134 pct. 5 lit. a), care se referã la emiterea facturilor înaintea
livrãrilor de bunuri si prestãrilor de servicii, iar noi nu efectuãm nici un
serviciu clientilor nostri si nici nu avem obligatia sã livrãm bunuri
întrucât nu le datorãm, asa cum rezultã si din Actul aditional la
contractul de închiriere : Aceastã garantie este constituitã în vederea
acoperirii eventualelor pagube sau distrugeri pe care locatarul le-ar
putea aduce spatiului închiriat sau echipamentelor sau instalatiilor
existente în acesta, inclusiv utilizarea necorespunzãtoare a acestora.”
Contestatoarea sustine cã în contractul de închiriere încheiat cu
S.C.Y a fost prevãzutã constituirea garantiei, acesta fiind un serviciu
financiar si considerã cã a emis factura în cauzã corect, întrucât se
încadreazã în prevederile Cap. IX - Operatiuni scutite, art. 141, alin.
2, lit. c, pct. 3 : “ sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã prestarea
urmãtoarelor servicii financiare: operatiuni legate de depozite si
conturi financiare inclusiv orice operatiune cu ordine de platã,
transferãri de bani, cecuri sau alte instrumente de platã. “
În concluzie, contestatoarea considerã cã nu datoreazã
bugetului de stat suma reprezentând taxa stabilitã suplimentar si nici
amenda conform art.13 din Legea nr. 87/1994, republicatã.
II. Prin Decizia nr. ..., organul de inspectie din cadrul Directiei
de Control Fiscal Caras Severin a stabilit urmãtoarele:
- Perioada verificatã - ...
- Baza impozabilã stabilitã suplimentar
- Obligatie fiscalã suplimentarã

- Amenzi contraventionale
- Motivele de fapt - “ Societatea a emis factura fiscalã nr.
...fãrã sã colecteze TVA-ul aferent, considerând cã operatiunile de
încasare a garantiilor pentru buna utilizare a spatiilor închiriate de
societate nu constituie operatiuni impozabile.”
- Temeiul de drept - “ Lg. 571/2004 art. 134 pct. 5 lit. a
III. Luând în considerare constatãrile organului de inspectie
fiscalã, motivele invocate de contestatoare, documentele existente la
dosarul cauzei, precum si actele normative invocate, se retin
urmãtoarele:
Perioada verificatã a fost...
Directia Generalã a Finantelor Publice Caras Severin prin
Biroul de solutionare a contestatiilor este învestitã sã se
pronunte asupra corectitudinii sumelor stabilite prin Decizia de
impunere nr. ...
1. Referitor la suma reprezentând taxa pe valoarea adãugatã,
cauza supusã solutionãrii este aceea de a se stabili dacã
contestatoarea datoreazã TVA, în conditiile în care, în baza
contractului de locatiune încheiat a încasat o garantie, care urmeazã
sã fie restituitã locatarului la terminarea locatiunii, dacã nu se
constatã sume restante sau alte sume pentru care locatarul ar putea
fi tinut în virtutea contractului.
În fapt, în perioada verificatã, contestatoarea a emis cãtre S.C.
Y factura fiscalã nr. ..., fãrã a calcula si înscrie taxa pe valoarea
adãugatã colectatã, în care la “ Denumirea produselor sau a
serviciilor “ a mentionat - garantie sediu..., conform contract din...
Contestatoarea considerã cã a emis corect factura, constituirea
garantiei fiind o operatiune scutitã, conform art. 141, alin. 2, lit. c, pct.
3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiiscal, respectiv: “ sunt scutite
de taxa pe valoarea adãugatã prestarea urmãtoarelor servicii
financiare: operatiuni legate de depozite si conturi financiare, inclusiv
orice operatiune cu ordine de platã, transferãri de bani, cecuri sau
alte instrumente de platã.”
La dosarul contestatiei sunt depuse în copie contractul de
locatiune din data de... si actul aditional la acesta din data de...
încheiat între S.C. X în calitate de locator si S.C. Y în calitate de
locatar, în care la pct. 1.6. cele douã pãrti convin ca la data intrãrii în
vigoare a contractului, locatarul sã constituie în beneficiul locatorului,
pe numele si la dispozitia acestuia o garantie echivalentã cu
contravaloarea unei chirii lunare, în vederea acoperirii eventualelor

pagube sau distrugeri pe care locatarul le-ar putea aduce spatiului
închiriat sau echipamentelor sau instalatiilor existente în acesta.
În Raportul de inspectie fiscalã nr. ... care a stat la baza emiterii
Deciziei de impunere nr. ... la pct 3.2. Taxa pe valoarea adãugatã,
organul de inspectie mentioneazã cã diferenta de TVA constatatã, se
datoreazã faptului cã nu s-a colectat taxa aferentã sumei cuprinsã în
factura fiscalã nr. ... reprezentând garantie sediu, conform
contractului din data de... sumã care a fost încasatã integral în data
de... cu... Organul de inspectie fiscalã mentioneazã cã au fost
încãlcate prevederile Legii nr. 571/2003, Titlul VI, Cap. 6, art. 134,
pct. 5, lit. a), care precizeazã cã: “ Exigibilitatea taxei pe valoarea
adãugatã este anticipatã faptului generator si intervine:
a) la data la care este emisã o facturã fiscalã, înaintea livrãrii de
bunuri sau a prestãrii de servicii. “
În drept, Titlul VI - Taxa pe valoarea adãugatã - din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, precizeazã:

Art. 126
(1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã se
cuprind operatiunile care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii:
a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii
efectuate cu platã;[...]
În Normele de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin
H.G. nr. 44//2004, la Titlul VI, pct. 1 alin. (3) se precizeazã:
“[...] Pentru a se determina dacã o operatiune poate fi plasatã
în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã trebuie ca aceasta sã
aducã un avantaj clientului si pretul sã fie în legãturã cu avantajul primit,
astfel:
a) conditia referitoare la existenta unui avantaj în folosul
clientului este îndeplinitã atunci când existã un angajament al furnizorului
sau prestatorului de a furniza un bun sau un serviciu determinabil unei
persoane care asigurã finantarea[...] “
Art. 129
(1) Se considerã prestare de servicii orice operatiune care nu
constituie livrare de bunuri.
(2) Prestãrile de servicii cuprind operatiuni cum sunt:
a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor,
în cadrul unui contract de leasing;[...]”
Art. 134
[...] (3) Faptul generator al taxei intervine si taxa devine
exigibilã, la data livrãrii de bunuri sau la data prestãrii de servicii, cu
exceptiile prevãzute în prezentul titlu.[...]
Art. 135

(1) Prin derogare de la art. 134 alin.(3), exigibilitateataxei pe
valoarea adãugatãintervine la datele prevãzute în prezentul articol.[...]
(3) În cazul livrãrii de bunuri cu plata în rate între persoane
stabilite în tarã, al operatiunilor de leasing intern, de închiriere, de
concesionare sau arendare de bunuri, taxa pe valoarea adãugatã devine
exigibilã la fiecare din datele specificate în contract pentru plata ratelor,
respectiv a chiriei, redeventei sau arendei. În cazul încasãrii de avansuri
fatã de data prevãzutã în contract, taxa pe valoarea adãugatã devine
exigibilã la data încasãrii avansului.

S-a retinut cã prevederile art. 134, alin (5), lit. a) din Legea nr.
571/2003 care precizeazã cã : “ Exigibilitatea taxei pe valoarea
adãugatã este anticipatã faptului generator si intervine: a) la data la
care este emisã o facturã fiscalã, înaintea livrãrii de bunuri sau a
prestãrii de servicii; “ nu sunt aplicabile pentru “ garantiile “ încasate
de contestatoare si nici în cazul încasãrii contravalorii chiriei, în acest
caz fiind aplicabile prevederile art. 135 alin.(3) citat mai sus.
De asemenea, s-a retinut cã prin Decizia nr. ...si prin Raportul
de inspectie fiscalã nu s-a fãcut nici o analizã a modului în care a fost
tratatã garantia încasatã de contestatoare pentru a se stabili dacã
aceasta poate fi consideratã operatiune impozabilã, respectiv nu s-a
precizat dacã societatea contestatoare a încasat aceastã sumã în
contul chiriei (locatiunii) datoratã de locatar sau a unor prejudicii .
Organul de inspectie fiscalã ar fi trebuit sã verifice, în acest
sens dacã garantia a fost folositã pentru stingerea obligatiilor
locatarului referitoare la plata locatiunii sau a unor prejudicii aduse
locatorului, caz în care garantia ar fi putut fi impozitatã din punct de
vedere al TVA.
S-a retinut faptul cã prin contractul de locatiune încheiat, vointa
pãrtilor a fost ca locatarul sã constituie la momentul intrãrii în vigoare
a contractului o garantie echivalentã cu contravaloarea unei chirii
lunare.
Deoarece din documentele anexate la dosarul cauzei nu s-a
putut stabili caracterul de operatiune impozabilã a sumei încasate cu
titlu de “garantie”, conform prevederilor art. 185(3) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, care
precizeazã:

(3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul
administrativ atacat, situatie în care urmeazã sã se încheie un nou act
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de
solutionare”, pct. 3 din Decizia de impunere nr.... va fi desfiintat,

urmând a se reface controlul si Raportul de inspectie fiscalã care a

stat la baza emiterii acesteia, de cãtre o altã echipã, pe aceeasi
perioadã si pentru aceeasi obligatie bugetarã.
2. Referitor la suma înscrisã la pct. 14 - Amenzi
contraventionale - din Decizia de impunere nr. ..., cauza supusã
solutionãrii este aceea de a se stabili dacã organul de inspectie a
individualizat corect aceastã obligatie de platã în decizia emisã, în
conditiile în care aceasta a fost stabilitã prin Procesul verbal de
contraventie nr. ...
În fapt, la pct. 14 din Decizia de impunere nr. ..., organul de
inspectie fiscalã a înscris la rubrica Obligatii fiscale
suplimentare/accesorii suma reprezentând amenzi contraventionale.
Aceastã sumã a fost stabilitã prin Procesul verbal de contraventie nr.
...
În drept, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobatã prin Legea nr. 180/2002, prevde:

Art. 15 - Contraventia se constatã printr-un proces verbal
încheiat de persoanele anume prevãzute în actul normativ care stabileste
si sanctioneazã contraventia, denumite în mod generic agenti constatatori.
Art. 31 - Împotriva procesului verbal de constatare a
contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen
de 15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii acestuia
Art. 32 - (2) Plângerea împreunã cu dosarul cauzei se trimit de
îndatã judecãtoriei în a cãrei circumscriptie a fost sãvârsitã contraventia.
Totodatã, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã si Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, la art.
107 alin. (3) precizeazã:
“Titlul de creantã este actul prin care, potrivit legii se stabileste
si se individualizeazã obligatia de platã privind creantele fiscale, întocmit
de organele competente sau de alte persoane îndreptãtite potrivit legii.
Asemenea titluri pot fi:
a) decizia de impunere emisã de organele competente, potrivit
legii;[...]
f) procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei,
întocmit de organul prevãzut de lege, pentru obligatiile privind plata
amenzilor contraventionale;[...]”

Fatã de prevederile legale mentionate mai sus, se retine cã
organul de inspectie a emis pentru aceeasi obligatie de platã douã
titluri de creantã, respectiv a înscris în mod eronat în Decizia de
impunere nr. ...suma de... cu titlu de amenzi contraventionale.
De asemenea se retine cã împotriva procesului verbal de
contraventie si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere,

instanta competentã în solutionare plângerii fiind judecãtoria..., cãreia
de altfel, asa cum rezultã din referatul cu propuneri de solutionare a
contestatiei întocmit de Directia Controlului Fiscal Caras Severin, i-a
fost înaintatã plângerea.
Pe cale de consecintã, în conformitate cu prevederile art. 185
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã,
se va anula pct. 14 din Decizia nr. ...
Pentru considerentele arãtate în continutul deciziei si în temeiul
art.107 si art. 185 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã, coroborat cu prevederile art.
126, art. 129, art. 134 si art. 135 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, precum si cu cele ale art. 15, art. 31 si art. 32 din
Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobatã prin Legea nr. 180/2002, se
DECIDE
1. Desfiintarea pct. 3 - Taxa pe valoarea adãugatã - din
Decizia de impunere privind obligatiile suplimentare stabilite de
inspectia fiscalã nr. ... cu consecinta refacerii inspectiei fiscale de
cãtre o altã echipã de inspectie, pe aceeasi perioadã si acelasi
impozit, conform celor retinute în prezenta decizie.
2. Anularea pct. 17 - Amenzi contraventionale -din Decizia de
impunere privind obligatiile suplimentare stabilite de inspectia fiscalã
nr. ...

