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DECIZIA NR. 47 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010
Direc ia general a finan elor publice a jude ului Hunedoara a
fost sesizat cu adresa nr.X de c tre Activitatea de inspec ie fiscal
asupra contesta iei formulat de SC X SRL, cu sediul în X, jude ul
Hunedoara, împotriva Deciziei de impunere nr.Xprivind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal ,
încheiat de c tre Activitatea de inspec ie fiscal i care vizeaz suma
total de Xlei reprezentând:
- Xlei - tax pe valoarea ad ugat
Xlei - major ri de întârziere
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207
din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind Codul de
procedur fiscal .
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de
art.205, art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , Direc ia
general a finan elor publice a jude ului Hunedoara este investit s se
pronun e asupra contesta iei.

I. Prin contesta ia formulat , agentul economic
solicit anularea par ial a deciziei de impunere, ar tând
urm toarele:
La stabilirea cifrei de afaceri pentru anul X, nu s-a inut cont de
retururile de marf , acestea fiind eviden iate numai pentru veniturile
impozabile realizate în anul X.

La stabilirea plafonului de 35.000 euro, nu s-a inut cont de
modific rile aduse HG nr.1579/2007: „... pentru anii urm tori, cursul de
schimb valutar utilizat pentru calculul plafonului prev zut la art.152
alin.1, este cursul comunicat de BNR la începutul fiec rui an
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calendaristic, respectiv pentru anul X, cursul la începutul anului a fost
cel din ZX de X lei/euro, plafonul fiind de X lei”.
De asemenea, nu s-a acordat dreptul de deducere prev zut la
art.148 lit.a din Codul fiscal, coroborat cu punctul 53 alin.2 i alin.3 din
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.
Concluzionând, agentul economic sus ine c a avut cifra de
afaceri în anul Xde X lei, întrucât cifra de afaceri prezentat de X lei în
situa iile financiare, trebuie ajustat cu suma de X lei, sum ce
reprezint retururi de m rfuri a a cum rezult din anexa la prezenta
contesta ie, iar înregistrarea din oficiu a societ ii în scop de TVA este
eronat .

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

inspec ie fiscal , au consemnat urm toarele:
Perioada verificat X.

La data de X, societatea este înregistrat în scopuri de TVA,
potrivit certificatului de înregistrare în scopuri de TVA seria B nr. X.
Din verificarea efectuat , organele de inspec ie au constatat c
la data de X, societatea a realizat o cifr de afaceri de X lei, a a cum
rezult din veniturile ob inute i înregistrate în anul X i în balan a de
verificare încheiat la aceast dat , dep ind în acest caz plafonul
cifrei de afaceri de 35.000 euro.
In conformitate cu prevederile art.152 alin.1, alin.2 i alin.6,
art.156^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, coroborate cu punctul 62 alin.2 din Normele
metodologice, organele de inspec ie fiscal au determinat pe baza
documentelor primare înregistrate în eviden a contabil i a veniturilor
realizate pe perioada X, o TVA suplimentar în suma de Xlei.
S-a constatat c în luna X, unitatea a înregistrat în eviden a
contabil cu nota contabila nr.X, suma de X lei reprezentând retururi de
marf de la clien i, pentru care ini ial s-a emis bon fiscal din casa de
marcat, iar ulterior m rfurile în cauz au fost vândute, pentru care s-au
emis noi bonuri fiscale, i ca atare veniturile au fost influen ate cu suma
respectiv .
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Astfel, la X, unitatea a înregistrat venituri în sum
conform balan ei de verificare încheiat la finele lunii X.

de X lei,

La X, cu nota contabil nr.X, unitatea a înregistrat retururi de
m rfuri de la clien i în sum de X lei, sum cu care au fost influen ate
veniturile lunii X, astfel c potrivit balan ei de verificare, SC X SRL a
înregistrat venituri în lun de X lei i cumulat pe perioada X - X, venituri
totale în sum de X lei.
Totodata la X, SC X SRL a înregistrat cu nota contabil nr.X,
inventarul aferent m rfurilor în stoc, respectiv m rfuri în sum de Xlei
cu TVA (19%) aferent dedus în sum de X lei i m rfuri în sum de
X lei cu TVA (9%) aferent dedus în sum X lei.
Având în vedere prevederile pct.61 alin.4 din Hot rârea
Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodolgice de
aplicare a Codului fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i
având în vedere faptul c SC X SRL X, este înregistrat în scopuri de
TVA începând cu data de X, se poate face ajustatea taxei deductibile a
bunurilor aflate în stoc numai în luna X
Din cele prezentate rezult c la data de X, potrivit balan ei de
verificare, SC X SRL X a înregistrat venituri totale în sum de X lei, iar
pe perioada X, în sum de X lei.
Fa de cele prezentate mai sus, în timpul inspec iei fiscale a
fost determinat suplimentar TVA de plat în valoare de Xlei i major ri
de întârziere în sum de Xlei.
III. Având în vedere sus inerile contestatoarei

i documentele

invocate de aceasta, constat rile organelor de inspec ie
fiscal i actele normative invocate de contestatoare i de
organele de inspec ie fiscal , se re in urm toarele:
SC X SRL, are sediul în X, jude ul Hunedoara, înregistrat la
Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul Hunedoara sub
nr.X, cod unic de înregistrare RO X reprezentat legal prin doamna X,
în calitate de administrator.
Perioada supus verific rii: X - X.
Referitor la taxa pe valoarea ad ugat de plat în sum de
Xlei, cauza supus solu ion rii este de a stabili dac agentul
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economic datoreaz bugetului de stat obliga iile de plat stabilite
suplimentar în sarcina sa, în condi iile în care contribuabilul a
dep it plafonul de scutire prev zut de art.152 alin.(1) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru scutirea de TVA, f r a
solicita în termenul legal prev zut de lege, înregistrarea ca pl titor
de tax pe valoarea ad ugat .
In urma verific rilor efectuate, organul de inspec ie fiscal a
constatat c potrivit eviden elor prezentate de c tre contribuabil, acesta
a dep it plafonul de scutire de TVA de 35.000 euro, prev zut de
art.152 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, acesta
solicitâd înregistrarea ca pl titor de TVA în afara termenului legal de 10
zile de la constatarea dep irii plafonului, respectiv la data de X.
Urmare a constat rii dep irii plafonului de scutire de TVA,
organul de inspec ie fiscal a re inut c petentul trebuia s solicite
înregistrarea ca pl titoare de tax pe valoarea ad ugat începând cu
X.
In drept, prevederile art.152 alin.(1) i (6) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
privind taxa pe valoarea ad ugat (în vigoare la data dep irii
plafonului de scutire de c tre contribuabil), precizeaz c :
“(1) Persoana impozabil stabilit în România, a c rei cifr de
afaceri anual , declarat sau realizat , este inferioar plafonului de
35.000 euro, al c rui echivalent în lei se stabile te la cursul de schimb
comunicat de Banca Na ional a României la data ader rii i se
rotunje te la urm toarea mie, poate solicita scutirea de tax , numit
în continuare regim special de scutire, pentru opera iunile prev zute
la art.126 alin.(1), cu excep ia livr rilor intracomunitare de mijloace de
transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) lit.b). [...].
(6) Persoana impozabil care aplic regimul special de scutire i
a c rei cifr de afaceri, prev zut la alin. (2), este mai mare sau
egal cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic,
trebuie s solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform
art.153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau dep irii
plafonului.
Data atingerii sau dep irii plafonului se consider a fi prima zi a
lunii calendaristice urm toare celei în care plafonul a fost atins sau
dep it. Regimul special de scutire se aplic pân la data înregistr rii
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în scopuri de TVA, conform art.153. Dac persoana impozabil
respectiv nu solicit sau solicit înregistrarea cu întârziere, organele
fiscale competente au dreptul s stabileasc obliga ii privind taxa
de plat i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s fie
înregistrat în scopuri de tax , conform art.153”.
Potrivit prevederilor legale citate mai sus i având în vedere
faptul c petenta a dep it plafonul de scutire de tax pe valoarea
ad ugat , acesta avea obliga ia legal de a solicita înregistrarea ca
pl titor de tax pe valoarea ad ugat în regim normal, în termen de 10
zile de la data constat rii dep irii, respectiv prima zi a lunii
calendaristice urm toare celei în care plafonul a fost dep it, situa ie în
care aceasta ar fi devenit pl titoare de TVA începând cu data de X,
obliga ie legal care nu a fost respectat de c tre contribuabil.
Organul de inspec ie fiscal constatând c petentul nu a dus
la îndeplinire obliga iile rezultate din prevederile legale privind
înregistrarea ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat , a procedat la
aplicarea prevederilor pct.62 alin.(2) lit.b) din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr.44/2004, pentru aplicarea art.152 alin.(6) din
Lege, respectiv la calcularea taxei pe valoarea ad ugat pe care
petenta o datoreaz bugetului de stat pentru perioada cuprins între
data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri
de tax dac ar fi solicitat în termenul prev zut de lege
înregistrarea i data identific rii nerespect rii prevederilor legale,
respectiv pentru perioada X, au calculat asupra veniturilor realizate în
aceast perioad , o tax pe valoarea ad ugat colectat în sum de
Xlei.
Aceste constat ri ale organului de inspec ie fiscal men ionate
în Raportul de inspec ie fiscal nr.X, au stat la baza emiterii Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr.X, prin care au fost stabilite în sarcina petentului
obliga ii suplimentare de plat în sum de X lei reprezentând:
- Xlei - tax pe valoarea ad ugat
Xlei - major ri de întârziere.
Prin contesta ia formulat , petenta invoc faptul c , organele
fiscale la stabilirea plafonului de 35.000 euro, nu au inut cont de
modific rile aduse de HG nr.1579/2007, petenta considerând c pentru
anul X cursul la începutul anului a fost cel din X, respectiv de X
lei/euro, plafonul fiind de X.
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Fa de cele invocate de contribuabilul, se re ine c , organul
de inspec ie fiscal a procedat în conformitate cu prevederile pct.61
alin.(1) din Normele metodologice de aplicarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004,
referitoare la aplicarea art.152 alin.(1) din Lege, unde se stipuleaz c :
“61. (1) Cursul de schimb valutar prev zut la art.152 alin.(1) din
Codul fiscal este cursul de schimb valutar comunicat de Banca
Na ional a României la data ader rii.”
Hot rârea Guvernului nr.1579 din 19 decembrie 2007 pentru
modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului
nr. 44/2004, prevede:
37. Punctul 61 se modific i va avea urm torul cuprins:
"61. (1) Cursul de schimb valutar prev zut la art. 152 alin.
(1) din Codul fiscal este cursul de schimb valutar comunicat de
Banca Na ional a României la data ader rii.”
F când aplica iunea prevederilor legale citate mai-sus,
plafonul de scutire de 35.000 euro are un echivalent în lei în sum de X
lei.
Astfel, indiferent de cifra de afaceri declarat la organele
fiscale în sum de X lei sau cea considerat a fi realizat de X lei,
inând cont de ajustarea cu returul de marf , agentul economic a
dep it plafonul de scutire de tax pe valoarea ad ugat de 35.000
euro, echivalent în lei în sum de X lei, acesta avea obliga ia legal de
a solicita înregistrarea ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat în
regim normal, în termen de 10 zile de la data constat rii dep irii.
Referitor la solicitarea petentei s -i fie acordat dreptul la
ajustarea TVA deductibil pentru bunurile aflate în stoc la momentul
trecerii la regimul normal de tax , se re ine c acest aspect este
reglementat de prevederilor pct.61 alin.(4) din Normele metodologice
de aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hot rârea guvernului nr.44/2004, pentru aplicarea art.152 alin.(3)
alin.(7) i alin.(9) din Lege, unde se arat c :
“(4) În sensul art.152 alin. (3), (7) i (9) coroborat cu condi iile
prev zute la art.145 - 149 din Codul fiscal, persoana impozabil
are dreptul/obliga ia la ajustarea taxei deductibile aferente:
a) bunurilor aflate în stoc i serviciilor neutilizate în momentul
trecerii la regimul normal de taxare;…”
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In raport de aceste prevederi legale, se re ine c la data
înregistr rii ca pl titor de tax
pe valoarea ad ugat
X,
contribuabilul are dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat
aferent unor achizi ii constând în bunuri de natura stocurilor care se
afl în stoc la momentul trecerii la regimul normal de taxare, deducere
care se exercit prin înscrierea taxei deductibile în decontul de tax
depus dup înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA i în
urma analizei îndeplinirii condi iilor de exercitare a dreptului de
deducere stipulate de prevederile legale.
In ceea ce prive te sus inerea potrivit c reia, organele de
inspec ie fiscal au restrâns în mod nelegal acest drept, se re ine faptul
c , verificarea taxei pe valoarea ad ugat a cuprins perioada X - X.
Referitor la major rile de întârziere în sum de Xlei
aferente taxei pe valoarea ad ugat de plat în sum de Xlei, stabilite
în sarcina petentei prin decizia de impunere, se re ine c stabilirea de
major ri de întarziere aferente taxei pe valoarea ad ugat în sarcina
contestatoarei reprezint m sura accesorie în raport cu debitul,
conform principiului de drept accesorium sequitur principalem.
Se re ine c , agentul economic nu aduce niciun fel de
argumente privind cuantumul major rilor de întârziere, data de la care
au fost calculate major rile de întârziere, baza de calcul a acestora,
num rul de zile de întârziere i cota aplicat .
Având în vedere cele ar tate mai sus i în temeiul prevederilor
art.216 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind
Codul de procedur fiscal , se
DECIDE:
Respingerea contesta iei formulat de SC X SRL din X,
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
de plat stabilite de inspec ia fiscal nrX, referitoare la suma de Xlei
reprezentând:
- Xlei - tax pe valoarea ad ugat
Xlei - major ri de întârziere.
Prezenta poate fi atacat la Tribunalul Hunedoara, în termen
de 6 luni de la comunicare.
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Director Coordonator

