
                                                  DECIZIA nr.16 

           Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX, cap.2, art.209 din O.G. 92/2003 R, privind
Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a
mun. Tulcea, Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 2 asupra contesta�iei
formulat� de SC  A SA Tulcea, împotriva Deciziei de impunere privind
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�
nr.../13.02.2008 emis� în baza constat�rilor stabilite prin Raportul de inspec�ie
fiscal� par�ial� nr.../12.02.2008 privind solu�ionarea ramburs�rii sumei negative
de TVA în cuantum de ... lei.
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut la art.207, pct.(1) din
O.G. 92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�, a�a cum specific� organele
de control în REFERATUL cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei formulat�
de SC A SA Tulcea.
          Contesta�ia este semnat� de titularul dreptului procesual �i confirmat� cu
�tampila societ��ii, conform prevederilor art. 206 din O.G. nr.92/2003 R.
          Condi�iile de procedur� fiind îndeplinite prin respectarea prevederilor art.
206, 207 �i 209 din O.G. 92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�, s-a
trecut la solu�ionarea pe fond a contesta�iei.
          Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult� urm�toarele:

          I. Petenta, SC A SA cu sediul în Tulcea, str..., nr..., identificat� prin
C.U.I. RO ..., înregistrat� la ORC Tulcea sub nr. J36/.../1995, contest� Decizia
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de
inspec�ia fiscal� nr.../13.02.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal�
par�ial� nr.../12.02.2008, privind solu�ionarea ramburs�rii sumei negative de
TVA în cuantum de ... lei, motivând urm�toarele:
          -c� �i-a început investi�ia prin achizi�ionarea unui echipament din import,
respectiv un ecran video cu diode electroluminiscente pentru publicitate
stradal�, "urmând a fi continuat� cu ob�inerea avizelor, aprob�rilor,
autoriza�iilor, înscrierii de men�iuni la Registrul Comer�ului privind activitatea
economic� implicit�, toate acestea presupunând costuri importante, fonduri pe
care societatea nu le de�inea în totalitate";
     -c� �inând cont de aceste costuri importante precum �i de faptul c�
"societatea trebuia s� fac� demersurile necesare tot la Registrul Comer�ului
pentru înregistrarea noilor coduri CAEN, valabile cu data de 01.01.2008", iar
procedura de convocare AGA fiind una de durat�, "s-a dorit comasarea tuturor
problemelor într-o singur� Înscriere de Men�iuni, la Registrul Comer�ului".
           Fa�� de motivele prezentate mai sus, petenta consider� c� avea dreptul s�
deduc� taxa aferent� achizi�iilor, fiind îndeplinite "CONDI�IILE de
EXERCITARE a DREPTULUI  de DEDUCERE conform Art.146- alin.1- lit.c, 



din Legea nr. 571/2003", �i solicit� anularea Deciziei de impunere privind
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr... din
13.02.2008.

             II. Urmare inspec�iei fiscale par�iale efectuate la SC A SA asupra sumei
negative de TVA în cuantum de ... lei solicitate la rambursare prin decontul
aferent lunii decembrie 2007, depus la AFP Tulcea sub nr.../18.01.2008,
organele de control fiscal au întocmit Raportul de Inspec�ie Fiscal� par�ial�
nr.../12.02.2008, prin care au stabilit c� societatea nu are dreptul la deducerea
TVA în sum� de ... lei.

            III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerilor
petentei precum �i a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele:
            
         Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� organele fiscale din cadrul A.F.P. Tulcea - Activitatea de
Control  Fiscal,  au  stabilit  în  conformitate  cu  prevederile  legale  c�  
S.C.A S.A. din Tulcea nu are dreptul la deducere (respectiv la rambursare)
a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei.           

            În fapt, organele fiscale din cadrul A.F.P. Tulcea-Activitatea de Control
Fiscal-Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 2, au verificat modul de
determinare, eviden��, plat� �i declarare a TVA la SC A SA Tulcea, iar
concluziile controlului au fost consemnate în RIF par�ial� nr... din 12.02.2008.    
                                                                                                                                  
            Verificarea s-a efectuat pentru perioada 01.06.2007-31.12.2007.
            În urma verific�rii efectuate organele de control fiscal au constatat c� în
perioada supus�  inspec�iei fiscale petenta a ob�inut venituri din prest�ri servicii
închirieri bunuri imobile (cl�dire), activitate scutit� de TVA - f�r� drept de
deducere - conform prevederilor art.141, alin.(2), lit.e) din Lg.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i stabilesc c� societatea
nu are dreptul la rambursarea sumei de ... lei.
      Petenta contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.../13.02.2008, referitoare la Decontul de
TVA nr.../18.01.2008 aferent lunii decembrie 2007, prin care s-a solicitat
rambursarea sumei negative a TVA în cuantum de ... lei �i înregistreaz� la
D.G.F.P. - A.F.P. Tulcea contesta�ia sub nr.../18.03.2008.

           În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, dar �i în Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal:



             Art.145, alin.(2) prevede:
        "Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor
dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni:
        a)opera�iuni taxabile;"
        * Nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, afirma�iile
petentei privind achizi�ionarea unui echipament de import (ecranul video pentru
publicitate stradal�) �i nici cele privind demersurile necesare la ORC pentru
"comasarea tuturor problemelor intr-o singur� înscriere de men�iuni", întrucât în
perioada supus� verific�rii, societatea nu a realizat opera�iuni taxabile, nu a
ob�inut venituri din publicitate stradal� �i nici nu a înscris în obiectul de
activitate - activitatea de publicitate, înc�lcând prevederile legale de mai sus.
         *De asemenea, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei
afirma�ia petentei c� ar fi îndeplinit "CONDI�IILE de EXERCITARE a
DREPTULUI de DEDUCERE" conform art.146, alin.(1), lit.c), întrucât:
       -în perioada verificat� societatea a desf��urat activitatea de prest�ri servicii,
închirieri bunuri imobile (cl�diri), activitate scutit� de TVA în conformitate cu
art.141, alin.(2), lit.e) din Lg. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare:                                                                    
          (2)"Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�:
           e)arendarea, concesionarea, închirierea �i leasingul de bunuri imobile,..."
          -de�i societatea s-a înregistrat ca pl�titor de TVA prin op�iune ( potrivit  
certificatului de înregistrare în scopuri de TVA seria B, nr...) începând cu
01.06.2007, petenta a optat cu întârziere -cf. notific�rii nr.../31.01.2008 pentru
taxarea opera�iunilor scutite de tax� prev�zute la art.141 citat mai sus (respectiv
activitatea de închiriere bunuri imobile), nerespectând prevederile art.141,
pct.38, alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, potrivit
c�ruia "Persoana impozabil� neânregistrat� în scopuri de TVA conform art.153
din Codul fiscal va solicita înregistrarea, dac� opteaz� pentru taxare �i
concomitent va depune �i notificarea prev�zut� în anexa 1 la prezentele norme.
Opera�iunea de înregistrare în scopuri de tax� nu �ine loc de op�iune de taxare a
opera�iunilor prev�zute la alin.(1)."
            Întrucât petenta nu a depus notificarea în termen legal la A.F.P. Tulcea,
respectiv 01.06.2007, activitatea desf��urat� în perioada verificat� se încadreaz�
la opera�iuni scutite de TVA , cf. art.141, alin.(2), lit.e) din Codul fiscal, �i sunt
f�r� drept de deducere în conformitate cu art.126 din acela�i act normativ, unde
la alin.(9) se stipuleaz�:"Opera�iunile impozabile pot fi :
          c)opera�iuni scutite de tax� f�r� drept de deducere, pentru care nu se
datoreaz� taxa �i nu este permis� deducerea taxei datorate sau achitate pentru
achizi�ii.În prezentul titlu aceste opera�iuni sunt prev�zute la art.141".  
              Având în vedere cele consemnate mai sus, precum �i prevederile legale
incidente în spe��, consider�m c� în mod legal organele de control au stabilit c� 



societatea nu are dreptul s� deduc� TVA în sum� de ... lei, �i în consecin��
urmeaz� a fi respins� ca neântemeiat� contesta�ia formulat� de petent� pentru
aceast� sum�.
              Fa�� de cele re�inute în prezenta decizie, în temeiul art.216, alin.(1) din
din O.G. 92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�, se 

                                                         DECIDE:

          Art.1 Respingerea ca neântemeiat� a contesta�iei formulat� de SC A SA
din Tulcea împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr... din 13.02.2008 cu privire
la suma de ... lei, reprezentând TVA de rambursat.
             Art.2 Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ.
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