
MINISTERUL FINAN|ELOR PUBLICE
        AGEN|IA NA|IONAL~ DE                          

                 ADMINISTRARE FISCAL~
 Direc\ia General` a Finan\elor Publice a jud....
            Biroul de solu\ionare a contesta\iilor

        DECIZIA NR. 21 /  2010
privind solu\ionarea contesta\iei depuse de 
                S.C. X  S.R.L. 

Direc\ia general` a finan\elor publice a fost sesizat` c`tre S.C. X S.R.L.
cu sediul..., cu privire la contesta\ia depus` [mpotriva Raportului de inspec\ie
fiscal` nr.../.2009 ]i a Deciziei de impunere nr.../.2009, [ntocmite de Activitatea
de inspec\ie fiscal`  - serviciul inspec\ie fiscal` II.

Contesta\ia a fost [nregistrat` la D.G.F.P.  sub nr. ... ]i poart` semn`tura
reprezentantului legal, certificat` cu ]tampila, conform prevederilor art. 206 din
O.G. nr. 92/2003 R, privind Codul de procedur` fiscal`.

Contesta\ia a fost depus` [n termenul legal, prev`zut de art. 207 din
Ordonan\a Guvernului nr. 92/ 2003R, privind Codul de procedur` fiscal`.

Obiectul contesta\iei [l constituie m`surile dispuse de organele de
inspec\ie fiscal` prin Raportul de inspec\ie fiscal` nr...., care a stat la baza
emiterii Deciziei de impunere nr. ..., prin care s-a stabilit obliga\ia [n sum` total`
de ...  lei compus` din:

- suma de ... lei reprezent@nd T.V.A. stabilit` suplimentar,
- suma de ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente T.V.A..

V`z@nd c` [n spe\` sunt [ndeplinite condi\iile de procedur` prev`zute de
lege, Direc\ia general` a finan\elor publice - prin Biroul de solu\ionare a
contesta\iilor - este investit` s` analizeze pe fond contesta\ia depus`.

Din analiza actelor existente la dosarul cauzei se re\in urm`toarele:

I.Prin contesta\ia depus` [mpotriva Deciziei de impunere nr.... privind
obliga\iile fiscale suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal`, petenta
precizeaz` urm`toarele:

{n fapt, organul de inpec\ie fiscal` din cadrul D.G.F.P.  - activitatea de
inspec\ie fiscal` - serviciul de inspec\ie fiscal` II a emis [n data de ..., Decizia de
impunere nr.... privind obliga\iile fiscale suplimentare de plat`, decizie prin care
se dispune [n mod netemeinic ]i nelegal ca S.C. X S.R.L. s` se [nregistreze ca
pl`titor de T.V.A. cu data de 01.02.2008, s` declare ]i s` pl`teasc` suma total`
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de ... lei, respectiv : suma de ... lei - T.V.A. ]i suma de ... lei - major`ri de
[nt@rziere.

Petenta consider` c` decizia respectiv` este nelegal` ]i netemeinic`
deoarece organul de control nu a stabilit corect cifra de afaceri, din persepectiva
T.V.A. realizat` la sf@r]itul anului 2007, respectiv:

1.Nu a exclus T.V.A. din valoarea total` realizat` la 31.12.2007.
Conform balan\ei de verificare [ntocmit` la 31.12.2007 S.C. X S.R.L. a

[nregistrat venituri [n sum` total` de ... lei ce se compun din total rulaj conturi,
respectiv:

- 707"venituri din v@nzarea m`rfurilor"                                     ... lei
- 708 "venituri din activit`\i diverse" ( comision )                   ... lei
  Total:         ... lei

 
Av@nd [n vedere c` [n conturile de venituri se [nregistreaz` [n cazul unui

pl`titor de T.V.A. numai valoarea ce reprezint` venit, iar [n cazul nepl`titorilor
de T.V.A. [n aceste conturi se [nregistreaz` valoarea total` a serviciului sau a
m`rfii, pentru stabilirea plafonului prev`zut de lege [n sensul [nregistr`rii ca
pl`titor de T.V.A. este necesar ca sumele [nregistrate [n conturile de venit
(\in@nd seama de excep\iile prev`zute de lege) s` fie < dezbr`cate > de T.V.A.
prin procedeul sutei sparte.

Codul fiscal c@t ]i normele de aplicare ale acestuia, mai ales prin
modific`rile f`cute [ncep@nd cu decembrie 2007, nu prev`d [n mod expres acest
lucru, fapt pentru care se las` loc la diverse interpret`ri. Exist` totu]i prevederi
legislative care, analizate ]i coroborate stipuleaz` acest lucru, respectiv art. 137
alin. (1) lit. a) ]i alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, aplicabile de la data de 1 ianuarie 2007,
potrivit c`ruia baza de impozitare a T.V.A. pentru livr`ri de bunuri ]i prest`ri de
servicii efectuate [n interiorul \`rii este compus` din tot ceea ce constituie
contrapartida ob\inut` ( sau care urmeaz` a fi ob\inut`) de furnizor ori prestator
din partea cump`r`torului, beneficiarului sau a unui ter\.

Baza de impozitare cuprinde urm`toarele:
a)impozitele ]i taxele, dac` prin lege nu se prevede altfel, cu execep\ia T.V.A.;
b)cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare,
transport ]i asigurare, solicitate de c`tre furnizor/prestator cump`r`torului sau
beneficiarului.

Precizeaz` c` autoritatea [n domeniu ar fi recunoscut formularea evaziv`
a textelor de lege [n acest sens ]i - Direc\ia de legisla\ie [n domeniul T.V.A. din
cadrul Ministerului Finan\elor Publice- vine cu clarific`ri privind metodologia
de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva T.V.A..

Petenta sus\ine c` a realizat la 31.12.2007 opera\iuni [n valoare total` de
...lei (inclusiv comisionul [ncasat), iar dac` se procedeaz` la <dezbr`carea>
acestei valori- rezult` o cifr` de afaceri, [n cazul petentei, de ... lei, respectiv ...
euro.
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{n consecin\`, chiar dac` ]i comisionul ar constitui component` a cifrei de
afaceri [n vederea [nregistr`rii ca pl`titor de T.V.A. valoarea tuturor
opera\iunilor realizate de c`tre S.C. X S.R.L. p@n` la 31.12.2007 este sub pragul
prev`zut de Codul fiscal la art. 152 alin. 1.Din acest motiv, sus\ine c` S.C. X
S.R.L. nu avea obliga\ia [nregist`rii ca pl`titor de T.V.A. cu data de 01.02.2008.

2.{n mod nelegal ]i netemeinic organul de control a luat [n calcul la
stabilirea cifrei de afaceri ]i valoarea comisionului.

{n conformitate cu art. 141 alin. 2 lit. a) pct. 1 si 2 din Legea nr. 571 /
2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare:

Urm`toarele opera\iuni sunt scutite de tax`:
a) prest`rile urm`toarelor servicii de natur` financiar -bancar`;
1.acordarea ]i negocierea de credite, precum ]i administrarea creditelor de

c`tre persoana care le acord` ;
2.negocierea garan\iilor de credit ori a altor garan\ii sau orice opera\iuni

cu astfel de garan\ii, precum ]i administrarea garan\iilor de credit de c`tre
persoana care acord` creditul.

Conform art. 152 alin. (2) din acela]i act normativ cifra de afaceri care
serve]te drept referin\` pentru aplicarea alin. (1) este constituit` din valoarea
total` a livr`rilor de bunuri ]i a prest`rilor de servicii care ar fi taxabile dac` nu
ar fi desf`]urate de o mic` [ntreprindere, efectuate de persoana impozabil` [n
cursul unui an calendaristic, incluz@nd ]i opera\iunile scutite cu drept de
deducere ]i pe cele scutite f`r` drept de deducere, prev`zute la art. 141 alin. (2)
lit. a), b), e) ]i f), dac` acestea nu sunt accesorii activit`\ii principale.

Corobor@nd prevederile normative de mai sus concluzioneaz` c`
veniturile din activitatea de creditare (comisioanele) sunt scutite de T.V.A., nu
sunt taxabile, ]i dac` nu sunt taxabile nu intr` [n cifra de afaceri, leguitorul a
stabilit c` [n cifra de afaceri intr` numai opera\iunile care ar fi taxabile...

{n concluzie, apreciaz` c` organul de control nu a procedat nici de aceast`
dat` temeinic ]i legal incluz@nd comisionul [n cifra de afaceri.

S.C. X S.R.L. desf`]oar` activitate [n conformitate cu O.G. nr. 28 /2006
privind reglementarea unor m`suri financiar fiscale, aprobat` cu modific`ri prin
Legea nr. 266/2006, respectiv are calitatea de institu\ie financiar` nebancar`.

Potrivit art. 7 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 28 / 2006, institu\iile financiare
nebancare pot desf`]ura activit`\i de creditare, acordare de credite cu primire de
bunuri spre p`strare, respectiv amanetare prin case de amanet.Amanetul este
a]adar o specie a contractului de [mprumut, [n timp ce no\iunea de cas` de
amanet, potrivit actelor normative incidente, este o specie a institu\iei financiare
nebancare, a]a cum aceasta este definit` de art. 4 lit. a) din O.G. nr. 28 /2006,
men\ionat anterior, care realizeaz` venituri din activit`\i financiare.

Sus\ine c` veniturile financiare conform Legii nr. 82/1991 privind Legea
contabilit`\ii ]i O.M.F.P. nr. 1752/17.11.2005 pentru aprobarea reglement`rilor
contabile conforme cu directivele europene nu fac parte din cifra de afaceri.
Dac` [mprumutul acordat reprezint` o crean\` imobilizat` contabilizat` [n contul
265, S.C. X S.R.L. ar putea [nregistra comisionul [ncasat pentru aceste
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[mprumuturi [n contul corespondent 763, mai ales c` [n prezent nu exist` o
monografie sau o prevedere legal` privind [nregistrarea veniturilor din comision
[ntr-un anume cont de venituri.{n aceast` situa\ie, apreciaz` c` organul de
control ar trebui s`-l exclud` din calculul plafonului.

{n consecin\`, potrivit opiniei petentei, casele de amanet realizeaz`
venituri financiare, ]i ca ]i [n cazul b`ncilor comisionul nu intr` [n discu\ia
vreunui plafon sau a unei cifre de afaceri.

Pentru considerentele prezentate ]i actele anexate - solicit` desfiin\area
deciziei nr. ... ]i admiterea contesta\iei, respectiv solicit` ca societatea s` nu fie
obligat` la [nregistrarea [n scopuri de T.V.A. cu 01.02.2008, ]i la plata sumei
totale de ... lei reprezent@nd T.V.A. ]i major`ri aferente.

II.Din Raportul de inspec\ie fiscal` nr. ..., [ntocmit de organele fiscale
ale Activit`\ii de inspec\ie fiscal`, se re\in urm`toarele:

Perioada supus` inspec\iei fiscale: 01.01.2004 - 30.09.2009.
Inspec\ia fiscal` general` a avut ca obiectiv modul de calcul, eviden\iere,

declarare ]i virare a obliga\iilor fa\` de bugetul general consolidat al statului, la
S.C. X S.R.L..

Taxa pe valoarea ad`ugat`:
Perioada supus` verific`rii a fost 01.02.2008 - 30.09.2009.
S-a urm`rit respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, ale H.G. nr. 44/2004 modificat` prin Legea nr. 343/2006, ]i alte prevederi
legale care reglementeaz` taxa pe valoarea ad`ugat`.

Referitor la modul de determinare a taxei pe valoarea ad`ugat`, s-au
constatat urm`toarele deficien\e:

{n urma verific`rii veniturilor realizate de societate [n anul 2007, s-a
stabilit c` agentul economic a realizat la sf@r]itul lunii decembrie 2007 o cifr`
de afaceri de ... lei (dep`]ind plafonul de 35.000 euro), nesolicit@nd [nregistrarea
[n scopuri de T.V.A. [n termen de 10 zile de la data atingerii sau dep`]irii
plafonului conform art. 152 alin (1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul
fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.{n baza acestui articol, agentul
economic ar fi trebuit s` se [nregistreze [n scopuri de T.V.A. [n data de
10.01.2008 ]i s` aplice regim normal de T.V.A. [ncep@nd cu data de 01.02.2008.

Av@nd [n vedere faptul c`, [n perioada verificat`, societatea a desf`]urat
activitate de cas` de amanet " acordare de credite cu primire de bunuri spre
p`strare, respectiv amanetare prin casa de amanet ", a realizat venituri din
comisioane percepute pentru acordarea creditelor cu primire de bunuri spre
p`stare, ar constitui parte din baza de impozitare a T.V.A. pentru serviciile de
acordare a creditelor [n sensul art. 137 alin. (2) lit. b din Codul fiscal, dac`
opera\iunea ar fi fost taxabil`.

{n baza prevederilor art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 din Codul fiscal, s-a
stabilit c` ]i comisionul perceput pentru acordarea creditelor este scutit de tax`.

S-a stabilit c` s-au [nc`lcat prevederile art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571
/ 2003 privind Codul fiscal. Av@nd [n vedere prevederile H.G. nr. 44 / 2004 cu  
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modific`rile ]i complet`rile ulterioare, organele fiscale au calculat T.V.A. de
plat` datorat de societate pentru perioada 01.02.2008 - 30.09.2009, [n sum` de
... lei, ]i major`ri de [nt@rziere aferente [n sum` de ... lei - calculate [n baza
art.119 alin. (1) ]i art. 120 alin. (1) ]i (2) din O.G. nr. 92 / 2003 R, privind
Codul de procedur` fiscal`.

III.Din documentele existente la dosarul cauzei ]i av@nd [n vedere
motiva\iile contestatoarei, [n raport cu actele normative [n vigoare pentru
perioada verificat`, s-au re\inut urm`toarele:

Referitor la suma contestat` de ... lei, reprezent@nd taxa pe valoarea
ad`ugat` stabilit` suplimentar, Direc\ia general` a finan\elor publice a jude\ului
... este investit` s` se pronun\e dac` S.C. X S.R.L. datoreaz` acest` sum`
bugetului general consolidat al statului.

{n fapt, organul de inspec\ie fiscal` a re\inut c` S.C. X S.R.L. a realizat la
sf@r]itul lunii decembrie 2007 o cifr` de afaceri de ...lei sum` care, dep`]ind
plafonul de 35.000 euro, impunea obliga\ia [nregistr`rii ca pl`titor de
T.V.A.Cifra de afaceri a fost stabilit` ca urmare a verific`rii veniturilor realizate
de petent` pe anul 2007.

Av@nd [n vedere ca societatea a dep`]it plafonul de scutire dar nu s-a
[nregistrat ca pl`titor de T.V.A., organul de inspec\ie fiscal` a procedat la
stabilirea taxei pe valoarea ad`ugat` pe perioada 01.02.2008 - 30.09.2009, [n
sum` total` de ... lei, m`sur` care e contestat` de petent`.

Prin contesta\ie petenta consider` c` decizia de impunere emis` este
nelegal` ]i netemeinic` deoarece organul de control nu a stabilit corect cifra de
afaceri, din persepectiva T.V.A., realizat` la sf@r]itul anului 2007, respectiv nu a
exclus T.V.A. din valoarea total` realizat` la 31.12.2007.

Conform balan\ei de verificare [ntocmit` la 31.12.2007 S.C. X S.R.L. a
[nregistrat venituri [n sum` total` de ... lei, ce se compun din total rulaj conturi
707 "venituri din v@nzarea m`rfurilor" - ]i 708 "venituri din activit`\i diverse"
(comision).

{n drept, sunt aplicabile prevederile art. 152 alin. (1),  alin. (2) ]i alin (6)
din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, care precizeaz`:

"ART. 152 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
(1) Persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri

anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al
cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca
Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie poate
solicita scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru
operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepţia livrărilor
intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2)
lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin.
(1) este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de
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servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere,
efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, incluzând şi
operaţiunile scutite cu drept de deducere şi pe cele scutite fără drept de
deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt
accesorii activităţii principale,(...)

(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei
cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de
scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie să solicite înregistrarea în
scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau
depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi
prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau
depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în
scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu
solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au
dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de
la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă, conform art.
153."

La pct. 62 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Codului fiscal, se prevede: 

"62. (1) Persoanele care aplică regimul special de scutire, conform art.
152 din Codul fiscal, au obligaţia să ţină evidenţa livrărilor de bunuri şi a
prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi realizate de o mică
întreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vânzări, precum şi evidenţa
bunurilor şi serviciilor taxabile achiziţionate, cu ajutorul jurnalului pentru
cumpărări."

Av@nd [n vedere prevederile legale invocate mai sus, cele sus\inute [n
contesta\ie nu au relevan\` din urm`toarele motive:

Indicatorul cifra de afaceri reprezint` volumul livr`rilor de bunuri ]i/sau a
prest`rilor de servicii efectuate de o unitate [ntr-o anumit` perioad` de timp.

Pentru contribuabilii ne[nregistra\i ca pl`titori de T.V.A., cifra de afaceri
care serve]te drept referin\` pentru [ncadrarea [n regimul special de scutire
pentru intreprinderi mici, rezult` din jurnalul pentru v@nz`ri [n care
contribuabilii respectivi sunt obliga\i s` [nscrie, conform prevederilor pct. 62
din H.G. nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal, sumele reprezent@nd contravaloarea livr`rilor de bunuri ]i a prest`rilor de
servicii care ar fi taxabile dac` nu ar fi desf`]urate de o mic` intreprindere.

Potrivit reglement`rilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului
finan\elor publice nr. 1725 / 2005, pentru facturarea livr`rilor de bunuri ]i a
prest`rilor de servicii de persoanele impozabile c`tre ter\i, se efectueaz`
urm`toarea [nregistrare [n contabilitate:

411" clien\i" = %
    70x "venituri din..." ( cifra de afaceri) 
    4427 "T.V.A. colectat`"     

6



{n situa\ia contribuabililor care nu sunt [nregista\i ca pl`titori de T.V.A.,
valoarea taxei ce se exclude din valoarea total` a livr`rilor de bunuri ]i a
prest`rilor de servicii este egal` cu zero, astfel c` cifra de afaceri se compune
din valoarea bunurilor livrate sau a prest`rilor de servicii.

De altfel, prin Ordonan\a de Urgen\` nr. 106/2007, s-a ]i renun\at la
expresia "exclusiv taxa" [ntruc@t taxa avea [ntotdeauna valoarea zero [n cazul
contribuabililor afla\i [n regim special de scutire.

Faptul c` cifra de afaceri de referin\` pentru contribuabili afla\i [n regim
special de scutire pentru intreprinderi mici este valoarea [ncasat` de la clien\i,
rezult` chiar din lectura textului ]i din reglement`rile pct. 62 Titlul VI din
Normele de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44 / 2004 cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, prin care se precizeaz` c` persoanele
care aplic` regimul special de scutire au obliga\ia s` \in` eviden\a livr`rilor de
bunuri ]i a prest`rilor de servicii  cu ajutorul jurnalului de v@nz`ri, cu
scopul de a urm`ri atingerea sau dep`]irea plafonului de scutire de 35.000
euro anual.

Av@nd [n vedere prevederile legale anterior citate ]i documentele
existente la dosarul cauzei se re\ine c` societatea contestatoare a interpretat [n
mod eronat dispozi\iile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul
Fiscal, [n sensul c` din cifra de afaceri rezultat` din [nsumarea veniturilor
[nregistrate [n conturile din grupa 70 "cifra de afaceri" ar trebui sc`zut` T.V.A..

 Prin contesta\ie petenta mai precizeaz` c` [n mod nelegal ]i netemeinic
organul de control a luat [n calcul la stabilirea cifrei de afaceri ]i valoarea
comisionului, invoc@nd [n sus\inerea cauzei prevederile art. 141 alin. 2 lit. a)
pct. 1 ]i 2 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal.

{n drept, la art. 141 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se
prevede:

"2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:
a) prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară:
1.acordarea şi negocierea de credite, precum şi administrarea creditelor

de către persoana care le acordă;
2.negocierea garanţiilor de credit ori a altor garanţii sau orice

operaţiuni cu astfel de garanţii, precum şi administrarea garanţiilor de credit
de către persoana care acordă creditul;"

Petenta invoc` prevederile articolului anterior citat, iar ulterior [n
contesta\ia depus` aceasta sus\ine c` potrivit art. 4 lit. a din O.G. nr. 28 / 2006
casa de amanet este o institu\ie financiar` nebancar`, care realizeaz` venituri
financiare, ce nu fac parte din cifra de afaceri.

Dac` analiz`m constat`rile organelor de control din raportul de inspec\ie
fiscal` [ncheiat - se re\ine c` [n cuprinsul acestuia se precizeaz` c` societatea a
def`]urat activitate de cas` de amanet "acordare de credite cu primire de bunuri
spre p`strare, respectiv amanetare prin casa de amanet". Organele de inspec\ie
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fiscal` analiz@nd natura serviciilor prestate de petent`, au stabilit c` acestea se
[ncadreaz` [n prevederile art. 141 alin. 2) lit. a pct. 1 ]i pct. 2 anterior citat,
apreciind c` acel comision perceput pentru acordarea creditelor este scutit de
tax`.  

Astfel, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, av@nd [n
vedere faptul c` veniturile realizate de societate cu v@nzarea bunurilor
amanetate, [nregistrate [n contul 707 "venituri din v@nzarea m`rfurilor" se
includ prin natura opera\iunilor [n "valoarea total` a livr`rilor de bunuri si a
prest`rilor de servicii care ar fi taxabile dac` nu ar fi desf`]urate de o mic`
[ntreprindere", iar veniturile realizate de societate prin [ncasarea de comisioane
]i [nregistrate [n rulajul contului 708 "venituri din activit`\i diverse" reprezint`
prin natura opera\iunilor "opera\iunile scutite f`r` drept de deducere" (prev`zute
de art. 141), dar incluse [n cifra de afaceri, la data realiz`rii lor nu con\ineau nici
o T.V.A..A]adar, prin natura lor at@t veniturile din v@nzarea bunurilor amanetate
c@t ]i veniturile din comisioane pentru acordarea creditelor constituie baza de
calcul [n ceea ce prive]te determinarea cifrei de afaceri anuale [n baza c`reia se
stabile]te plafonul de scutire de 35.000 euro.

Consider`m c` petenta d` o interpretare eronat` reglement`rilor citate de
c`tre aceasta.Prin urmare, avea obliga\ia de a solicita [nregistrarea ca pl`titor de
T.V.A. [n termen de 10 zile de la data constat`rii dep`]irii plafonului de scutire,
[ntruc@t la data de 31.12.2007 cifra de afaceri care servea drept referin\` la
stabilirea plafonului a fost dep`]it` .

Organul de inpec\ie fiscal` a procedat [n conformitate cu prevederile
Titlului VI, pct. 62 alin. 2 lit a) din H.G. nr. 44/ 2004 privind Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal:

Pentru perioada 01.02.2008 - 31.12.2008 la pct. 62 alin. (2) din H.G. nr.
44/2004, se prevede: 

"(2) În sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana
impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat
înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în termenul prevăzut de lege,
organele fiscale competente vor proceda după cum urmează:

a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de
organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata
taxei pe care persoana impozabilă ar fi datorat-o dacă ar fi fost înregistrată
normal în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioadă
cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri
de taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data
identificării nerespectării prevederilor legale. Totodată organele de control vor
înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de taxă conform art. 153 alin.
(7) din Codul fiscal;"

Pentru perioada 01.01.2009 - 30.09.2009 la pct. 62 alin. (2) din H.G. nr.
44/2004, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, se prevede:
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"(2) În sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana
impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat
înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în termenul prevăzut de lege,
organele fiscale competente vor proceda după cum urmează:

a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de
organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata
taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost
înregistrată normal în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal, pe
perioadă cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată
în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea
şi data identificării nerespectării prevederilor legale."

Se constat` c` la stabilirea T.V.A. suplimentar` organul de inspec\ie
fiscal` a avut [n vedere ca baz` de impozitare doar veniturile taxabile, altele
dec@t cele realizate din comisioane pentru acordarea creditelor, cele din urm`
fiind considerate scutite de T.V.A. f`r` drept de deducere, dar nefiind excluse
[ns` din baza de calcul [n ceea ce prive]te cifra de afaceri.

{n consecin\`, se va respinge contesta\ia depus` pentru acest cap`t de
cerere, ca ne[ntemeiat`.

 
*Referitor la suma de ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente

taxei pe valoarea ad`ugat` stabilit` prin Decizia de impunere nr. ...:
{n drept, sunt aplicabile prevederile art. 119 ]i art. 120 din O.G. nr. 92 /

2003 R, privind Codul de procedur` fiscal`, care stipuleaz`:
"ART. 119 Dispoziţii generale privind majorări de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a

obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
ART. 120 Majorări de întârziere
(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere,

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data
stingerii sumei datorate, inclusiv."

Prin urmare, major`rile de [nt@rziere [n sum` de ... lei au fost stabilite [n
mod legal de c`tre organul fiscal, fapt pentru care urmeaz` s` se resping`
contesta\ia pentru acest cap`t de cerere.Av@nd [n vedere c` nu se contest` modul
de calcul al acestora, iar pentru taxa pe valoarea ad`ugat` stabilit` suplimentar
de plat` care a generat aceste accesorii contesta\ia a fost respins`, urmeaz` a se
respinge contesta\ia ]i pentru major`rile de [nt@rziere aferente, potrivit
principiului de drept "accesorium sequitur principale".

Pentru considerentele ar`tate [n con\inutul deciziei, coroborate cu art. 210
]i art. 216 din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, se 

       DECIDE:
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Respingerea ca ne[ntemeiat` a contesta\iei formulat` de S.C. X S.R.L. ,
[mpotriva Deciziei de impunere nr..., pentru suma total` de ... lei compus` din  :

- suma de ... lei reprezent@nd T.V.A. stabilit` suplimentar,
- suma de ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente T.V.A..
Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul ... [n termen de 6 luni de la

data comunic`rii, conform prevederilor art. 218 alin. (2) din O.G. nr. 92 / 2003
R, privind Codul de procedur` fiscal`, coroborate cu prevederile art. 11 din
Legea nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ. 

        DIRECTOR COORDONATOR,
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