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La data de 20.04.2005, o societate comerciala a fost verificata fiscal de
catre organele de control din cadrul activita�ii de control fiscal . Potrivit
raportului de inspec�ie fiscala incheiat la data de 21.04.2005, societatea a
dedus fara documente justificative taxa pe valoarea adaugata intr-un anumit
cuantum, suma pentru care s- a emis Decizia de impunere privind obliga�iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscala.

La data de 25.05.2005, societatea solicita rambursarea TVA cu control
anticipat, in baza decontului privind TVA pentru luna aprilie 2005 cu suma
negativa de taxa pe valoarea adaugata. La randul 9 “ Regularizari “,
referitor la taxa pe valoarea adaugata deductibila, societatea inscrie, in
rosu, diferen�a suplimentara stabilita la controlul din 21.04.2005 pentru
care fusese emisa decizie de impunere.

Prin Raportul de inspec�ie fiscala din data de 28.06.2005 incheiat in
urma verificarii agentului economic, la solicitarea acestuia, pe linia taxei pe
valoarea adaugata pentru perioada 01.01.2005 – 30.04.2005, organele de
inspec�ie fiscala nu fac nici o referire la suma inscrisa in rosu de catre
societate in Decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru luna
aprilie, la randul 9 “ Regularizari “.

In luna iunie 2005 societatea revine asupra erorii inregistrate prin
decontul aferent lunii aprilie 2005 si repune suma respectiva in negru la
randul 9 “Regularizari“  din decontul privind taxa pe valoarea adaugata
pentru luna iunie 2005.

 Prin Raportul de inspec�ie fiscala incheiat la data de 05.08.2005,
organele de inspec�ie fiscala considera suma de mai sus ca fiind
inregistrata eronat la randul 9 “ Regularizari “ din decontul lunii iunie
2005, considerand-o ca fiind fara document justificativ, intocmind pentru
aceasta decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscala.

Petenta formuleaza contesta�ie impotriva Deciziei de impunere privind
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscala din data de
05.08.2005 prin care nu s-a admis la deducere si implicit nu s-a aprobat la
rambursare suma respectiva, aratand ca aceasta reprezinta TVA neadmisa la
deducere la controlul din data de 21.04.2005 si care in mod eronat a fost
inregistrata de catre societate in decontul lunii aprilie 2005, in rosu la rubrica
“Regularizari” TVA deductibila, prin decontul lunii iulie 2005 aceasta revenind
asupra opera�iunii inregistrand suma respectiva in negru la rubrica
“Regularizari” TVA deductibila.

Cauza supusa solu�ionarii a fost daca masura privind neadmiterea
la deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa de societate in decont
la randul 9 “Regularizari” este legala, in condi�iile in care organele de
inspec�ie fiscala nu au analizat toate informa�iile si documentele care au
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avut implica�ii asupra legalita�ii si conformita�ii deconturilor privind taxa
pe valoarea adaugata.

In drept,
Referitor la principiile generale de conduita in administrarea impozitelor,

taxelor, contribu�iilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat
articolul 6 din O.G.nr.92 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
precizeaza ca  “ organul fiscal este indrepta�it sa aprecieze, in limitele
atribu�iilor si competen�elor ce ii revin, relevan�a starilor de fapt fiscale si sa
adopte solu�ia admisa de lege, intemeiata pe constatari complete asupra
tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza.”
     iar articolul 7 din acelasi act normativ prevede:

(…)
(2) Organul fiscal este indrepta�it sa examineze, din oficiu, starea de

fapt, sa ob�ina si sa utilizeze toate informa�iile si documentele necesare
pentru determinarea corecta a situa�iei fiscale a contribuabilului. In
analiza efectuata organul fiscal va identifica si va avea in vedere toate
circumstan�ele edificatoare ale fiecarui caz.
    (3) Organul fiscal are obliga�ia sa examineze in mod obiectiv starea
de fapt, precum si sa indrume contribuabilii pentru depunerea
declara�iilor si a altor documente, pentru corectarea declara�iilor sau a
documentelor, ori de cate ori este cazul.

In legatura cu obiectul si func�iile inspec�iei fiscale art.92 din
O.G.nr.92/2003, republicata, stipuleaza:
    “(1) Inspec�ia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere,
a legalita�ii si conformita�ii declara�iilor fiscale, corectitudinii si exactita�ii
indeplinirii obliga�iilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legisla�iei
fiscale si contabile, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plata, precum si a
accesoriilor aferente acestora.
    (2) Inspec�ia fiscala are urmatoarele atribu�ii:
    a) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor
rezultand din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor
persoane privind legalitatea si conformitatea declara�iilor fiscale,
corectitudinea si exactitatea indeplinirii obliga�iilor fiscale, in vederea
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
    b) analiza si evaluarea informa�iilor fiscale, in vederea confruntarii
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse;(…)”

Referitor la corectarea decontului de taxa pe valoarea adaugata,
punctul 4 din Ordinul nr. 520/2005 pentru aprobarea Instruc�iunilor de corectare
a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata precizeaza
ca aceasta “ nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse
inspec�iei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspec�ie
fiscala.”
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Fa�a de situa�ia de fapt prezentata, se re�ine ca societatea in mod eronat
a inregistrat suma respectiva in rosu la rindul 9 “Regularizari” din decontul
privind taxa pe valoarea adaugata pentru luna aprilie 2005, intrucat pe de o
parte suma respectiva era aferenta unei perioada fiscale ce a fost supusa
inspec�iei fiscale si pentru care  organul de control a emis decizie de impunere,
iar pe de alta parte randurile de regularizari din decont cuprind doar sumele
rezultate din corectarea erorilor de inregistrare in eviden�ele de taxa pe
valoarea adaugata si nu sumele stabilite suplimentar de organele de inspec�ie
fiscala.

Faptul ca ulterior societatea a inregistrat aceeasi suma in negru la randul
9 “Regularizari” din decontul pentru luna iunie 2005 nu a facut decat sa repuna
societatea in situa�ia stabilita de inspec�ia fiscala din data de 20.04.2005.
Organele de control nu au constatat si remediat aceasta situa�ie nici la
controlul din data de 23.06.2005, nici la cel din data de  04.08.2005.

Pentru stabilirea taxei pe valoarea adaugata organul de inspec�ie fiscala
trebuia sa �ina cont de  toate documentele justificative si eviden�ele financiar
contabile si fiscale relevante pentru determinarea corecta a situa�iei fiscale a
contribuabilului ( deconturi privind taxa pe valoarea adaugata, jurnale de TVA,
balan�e de verificare, decizii de impunere anterioare), fapt ce nu a fost avut in
vedere la control si care a determinat emiterea eronata a deciziei de impunere
din data de 05.08.2005 pentru suma neadmisa la deducere, suma care mai
fusese stabilita  ca obliga�ie fiscala suplimentara si prin Decizia
nr.234/21.04.2005.

Avind in vedere cele re�inute, s-a admis contesta�ia petentei pentru
taxa pe valoarea adaugata neadmisa la deducere si s-au  anulat men�iunile
referitoare la aceasta suma din raportul de inspec�ie fiscala si din  Decizia de
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia
fiscalaincheiata in data de 25.08.2005.


