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I. Petenta, SC X a fuzionat fiind absorbitã de cãtre SC Y, la
data de 31.05.2004. Contestatia acesteia se referã la diferente de
impozite, cu dobânzile de întârziere  si penalitãtile aferente.

Astfel, SC Y contestã diferenta de TVA colectatã, aferentã
avansurilor,  provenitã din “aplicarea procentului de 19% la total
valoare, în loc sã se scoatã TVA din total valoare...”, fatã de TVA
calculatã de organele de control. Petenta contestã si dobânzile de
întârziere si penalitãtile aferente  acestei deferente, fãrã însã, a le
calcula valoarea.

 Contestatia petentei se mai referã si la stabilirea veniturilor si a
TVA aferentã unor facturi ce nu au fost gãsite în timpul controlului,
considerate de organele de control prescrise, întrucât nu erau datate
si erau înregistrate ”dintr-o eroare în situatia analiticã a contului 401 -
Furnizori-”cu datã gresitã.  Societatea anexeazã la dosarul
contestatiei copiile facturilor de la SC..., datatã 21.11.2003, si de la
SC... datate 31.07.2002 si respectiv 02.02.2004, de unde se deduce
cã sumele mentionate nu sunt prescrise.

Petenta contestã si o diferentã de impozit pe profit cu dobânzile
de întârziere aferente si penalitãtile, motivatia fiind tot furnizorii ce nu
erau prescriti asa cum au mentionat organele de control în anexa 7
din Raportul de inspectie fiscalã.

II. Verificând modul de constituire si de platã a obligatiilor
bugetare, organele de control au constatat urmãtoarele:

Privind taxa pe valoarea adãugatã, societatea înregistreazã
avansuri în contul 419 “Clienti creditori”, pentru care nu colecteazã
TVA, încãlcând astfel prevederile pct.7.9, lit.c) din HG nr.401/2000 si
ale art.16, pct.(4), lit.c) din Legea 345/2002 privind taxa pe valoarea
adãugatã. La aceste avansuri organele de control au stabilit o
diferentã de TVA, iar pentru neplata la termen, în conformitate cu
prevederile OG nr.11/1996, a OG nr.61/2002, privind executarea
creantelor bugetare, a OG nr.92/2003 privind Codul de procedurã
fiscalã, au calculat si dobânzi de întârziere si penalitãti.

Pentru furnizorii neachitati, mai vechi de 3 ani, conform
prevederilor Decretului 167/1958, republicat, pentru care acestia nu



au fãcut nici un demers în vederea recuperãrii sumelor restante,
organele de control au stabilit implicatiile fiscale pe linie de TVA.
Considerând valoarea acestor facturi ca pe o livrare de bunuri, au
stabilit la un venit, o diferentã de TVA, pentru care au perceput
dobânzi de întârziere si penalitãti.

Tot pentru furnizorii neachitati, organele de control au stabilit si
diferente de impozit pe venit microîntreprindere, în baza OG
nr.24/2001, pentru perioada 01.09.2001- 31.12.2003, când societatea
îndeplinea conditiile prevãzute de aceastã ordonantã, iar pentru
neplata la termen, au calculat dobânzi de întârziere si penalitãti.

Dupã data de 01.01.2004, societatea devine plãtitoare de
impozit pe profit, cifra de afaceri fiind peste 100.000 euro. Având în
vedere veniturile provenite din furnizorii neachitati, luate din situatia
furnizorilor neachitati ai SC X, la data de 30.11.2004, organele de
control au stabilit o diferentã de impozit pe profit, la care au calculat
dobânzi de întârziere si penalitãti, pentru neplata la termen, sume
contestate de petentã.

III. Luând în considerare constatãrile organelor de control,
motivele invocate de petentã, documentele existente la dosarul
cauzei si actele normative în vigoare în perioada verificatã, se retin
urmãtoarele:

SC X care prin fuziune a fost absorbitã de SC Y la data de
31.05.2004, aceasta din urmã preluând toate veniturile si datoriile
primei societãti.

În fapt, SC Y înregistreazã  avansuri  în evidentele contabile
dar nu colecteazã TVA aferentã, iar în contestatie societatea nu
contestã TVA în sine, ci modul de determinare a acesteia,
considerând legal modul de stabilire a TVA prin metoda sutei
majorate.

SC Y înregistreazã în actele contabile la data de 30.11.2004, în
contul 404 “Furnizori de imobilizãri”, facturile nr.... si nr.2367597 fãrã
datã, de la Sc... precum si factura  nr.0786543/  11  de la Sc... în
contul 4011 “Furnizori de materiale”, facturi ce au fost cosiderate de
organele de control ca fiind furnizori neachitati mai vechi de 3 ani,
fapt recunoscut de societate la data controlului, prin semnãtura
anexelor respective de cãtre contabila societãtii.

În drept, în conformitate cu prevederile pct.7.9, lit.c) din HG
nr.401/2000 privind Normele de aplicare a OG nr.17/2000, privind
TVA, “ Exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã este anticipatã
faptului generator, atunci când :



c)se încaseazã avansuri[...]”
În conformitate cu prevederile art.16 din OUG nr.17/2000,

privind TVA: “Taxa pe valoarea adãugatã se calculeazã prin
aplicarea cotei stabilite de prezenta ordonantã de urgentã
asupra bazei de impozitare determinatã în conditiile art.13”

Art 13 din aceasi ordonantã prevede: “ Baza de impozitare
reprezintã contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate, exclusiv taxa pe valoarea adãugatã”.

În contextul celor prezentate “Cota de 19%  pentru operatiunile
privind livrãrile de bunuri mobile[...]”, asa cum prevede si art.17 din
ordonanta mai sus amintitã, este corect aplicatã de organele de
control, societatea datorând bugetului de stat suma de... si nu mai
putin cu diferenta  de..., calculatã de petentã prin aplicarea metodei
sutei majorate. Petenta mai datoreazã, în conformitatea cu
prevederile OG nr.11/19969, OG nr.61/2002, privind colectarea
creantelor bugetare si OG nr.92/2003 privind Codul de procedurã
fiscalã, dobânzi de întârziere si penalitãti.

Referitor la diferentele de TVA, impozit pe venit
microîntreprindere si impozit pe profit si a accesoriilor acestora,
societatea le recalculeazã în functie de altã datã de înregistrare a
documentelor evidentiate în contul 401”Furnizori”, în conditiile în care
bazele de impunere s-au stabilit la sumele înregistrate de societate.
Copiile facturilor anexate la contestatie nu sunt concludente , facturile
mentionate puteau fi datate ulterior, având în vedere cã la data
controlului nu erau datate si înregistrate în evidentele contabile ca
furnizori neachitati.

În conformitate cu prevederile art.3 din Decretul167/1958,
republicat ”Termenul privitor la prescriptia extinctivã este de 3
ani”.

Potrivit art.1, alin.(2) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe
valoarea adãugatã, una din conditiile de cuprindere în sfera de
aplicare a TVA este ca o livrare de bunuri sau prestãri de servicii sã
fie efectuatã cu platã. În cazul furnizorilor prescrisi se impune
regularizarea dreptului de deducere exercitat de cumpãrãtor si
perceperea de dobânzi de întârziere si penalitãti pentru perioada cât
a beneficiat de deducerea respectivã. În baza celor prezentate,
diferenta contestatã de TVA, dobânzile de întârziere si penalitãtile
aferente se respinge.

Având în vedere cã: “Sumele înregistrate ca urmare a
prescrierii dreptului furnizorului de a-si recupera obligatiile, sunt



venituri impozabile la calculul profitului”, conform adresei nr.... a MFP
Directia Generalã de Politici si Legislatie privind Veniturile Bugetului
General Consolidat, pentru factura nr...., de la furnizorul SC... si
factura nr...., de la furnizorul SC..., societatea datoreazã diferenta de
impozit pe venit microîntreprindere, calculat de organele de control
pânã la data de 31.12.2003, în conformitate cu prevederile art.5 din
OG nr.24/2001, privind impunerea microîntreprinderilor, cu dobânzile
de întârziere aferente si penalitãtile.

În baza aceleiasi adrese mai sus amintite, privind “sumele
înregistrate ca urmare a prescrierii dreptului furnizorului de a-si
recupera obligatiile, sunt venituri impozabile la calculul profitului”,
pentru facturile nr.... si nr....,, de la furnizorul SC..., societatea
datoreazã si diferenta de impozit pe profit calculat de organele de
control pentru perioada de dupã 01.01.2004, cu dobânzile de
întârziere aferente si penalitãti.

Pentru considerentele retinute în decursul deciziei si în temeiul
prevederilor art.174, art.180 si art.185(1) din OG nr.92/2003,
republicatã, privind Codul de procedurã fiscalã, se

DECIDE
Respingerea contestatiei


