
D E C I Z I A  Nr. 49/2006

          I. În contesta�ia formulat� asocia�ia familial� sus�ine la punctul 1 c� stocul scriptic,
conform eviden�ei sale, este mai mic la data de  cu xxx lei fa�� de cel stabilit la control,
respectiv xxx lei fa�� de xxx lei, iar la 08.09.2003 este mai mic cu xxx lei fa�� de cel de la
control, respectiv xxx lei fa�� de xxx lei.
         Contestatoarea concluzioneaz� c�: ,,Având în vedere diferen�a mai sus prezentat�  T.V.A.
aferent� stocului de marf� este de xxx lei (xxx x 19%) rezultând o diferen�� în minus fa�� de T.V.A.
stabilit de organul de control de xxx lei (xxx - xxx)''
         De asemenea, contestatoarea consider� c� datorit� faptului ,,c� AF xxx a dedus din T.V.A.
colectat numai T.V.A. aferent facturilor de intrare marf� se impunea ca în calculul T.V.A. aferent
stocului de marf� s� nu se includ� �i T.V.A. corespunz�tor adaosului comercial.''
         La punctul 2 contestatoarea prezint� situa�ia T.V.A. calculat� pe perioada ianuarie 2002 -
septembrie 2003, conform eviden�ei sale contabile, stabilind o diferen�� tax� pe valoarea ad�ugat� de
plat� în minus de xxx lei(xxxRON), respectiv xxx lei (xxx RON), fa�� de cea stabilit� la control de xxx
lei xxx RON) în Anexa nr.. 26 la raportul de inspec�ie fiscal�.
         La punctul 3 contestatoarea precizeaz� c� organul fiscal nu a luat în calculul, la plata impozitului
pe venit, chitan�ele nr. xxx �i nr. xxx emise de A.F.P. xxx, pe motiv c� nu figureaz� în eviden�ele
acesteia.
         II. Prin Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. xxx, care a stat la baza emiterii Deciziei
de impunere nr. xxx, organele de inspec�ie fiscal� ale Administra�iei Finan�elor Publice xxx au
consemnat urm�toarele constat�ri:
        Asocia�ia familial� contestatoare nu a f�cut inventarierea stocului de marf� �i nu a calculat taxa pe
valoarea ad�ugat� aferent� la data de 07.09.2003, când a ie�it ca pl�titoare de tax� pe valoarea
ad�ugat� potrivit codului fiscal R xxx.

          Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit stocul de marf� scriptic la 07.09.2006 în sum� de xxx lei
�i T.V.A. aferent� în sum� de xxx lei, stabilind costul de aprovizionare al stocului de marf� la xxx lei,
conform noului cod fiscal xxx, precum �i o diferen�� de tax� datorat� în sum� de xxx lei  iar pe luna
septembrie 2003 o tax� datorat� cumulat de xxx lei (xxx RON).
          III. Din analiza documentelor aflate în dosarul cauzei �i având în vedere motiva�ia contestatoarei,
constat�rile organului de inspec�ie fiscal� �i reglement�rile legale în vigoare în perioada verificat�, se
re�in urm�toarele:

        Perioada supus� controlului: 01.01.2002 - 07.09.2003.
        În fapt,  pe perioada 01.01.2002 - 07.09.2003, A.F. xxx din xxx a func�ionat în baza Autoriza�iei
nr. xxx eliberat� de Consiliul Jude�ean xxx conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea �i
desf��urarea unor activit��i economice pe baza liberei ini�iative, fiind înregistrat� ca pl�titor de tax� pe
valoarea ad�ugat�  conform codului fiscal R xxx acordat.
        Se men�ioneaz� c� asocia�ia familial� nu a fost înregistrat� la registrul comer�ului.
        Legea nr. 507/2002 privind organizarea �i desf��urarea unor activit��i economice de c�tre
persoane fizice prevede la art. 17 urm�toarele:
        ,,(1) Persoanele fizice care desf��oar� activit��i economice în mod independent �i asocia�iile
familiale care au ob�inut autoriza�ii eliberate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea �i
desf��urarea unor activit��i economice pe baza liberei ini�iative, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, î�i pot desf��ura activitatea în baza acestora o perioad� de un an de la data intr�rii în vigoare
a prezentei legi.
       (2) Pân� la expirarea termenului prev�zut la alin. (1), în vederea continu�rii activit��ii este
necesar� ob�inerea unei autoriza�ii în condi�iile prezentei legi.''
        În conformitate cu aceste prevederi legale asocia�ia familial� a ob�inut de la Prim�ria
municipiului xxx Autoriza�ia nr. xxx
         Prin Încheierea nr. xxx judec�torul delegat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng�
Tribunalul xxx a admis Cererea de înregistrare nr. xxx formulat� de xxx �i a dispus înmatricularea în
Registrul comer�ului a A.F. xxx cu sediul în în xxx, str. xxx. În cerere reprezentantul asocia�iei
familiale a solicitat ,,autorizare �i înregisrtare în registrul comer�ului'' iar la caseta referitoare la
înregistrarea fiscal� nu a f�cut complet�ri.



        Conform Certificatului de înregistrare xxx, emis de Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng�
Tribunalul xxx, A.F. xxx a fost înregistrat� la nr. F xxx �i i s-a dat Codul Unic de Înregistrare xxx din
data de 04.09.2003, deci f�r� atributul fiscal de pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�.
        Asocia�ia familial�, neoptînd pentru plata T.V.A. în continuare, a fost scos� din eviden�� ca
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�..
         Aceast� asocia�ie familial� func�ioneaz� ca o nou� firm�, în baza autoriza�iei eliberate conform
Legii nr. 507/2002, cu un cod unic de înregistrare înscris în certificatul de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul xxx, vechea asocia�ie familial� încheindu-�i
activitatea prin anularea Autoriza�iei nr. xxx eliberat� potrivit prevederilor Decretului-lege nr, 54/1990.
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� sumele contestate, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�,
 dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente, au fost legal stabilite la control, în condi�iile în care
asocia�ia familial� nu a inventariat stocul de marf� la data scoaterii din eviden�� ca pl�titor de tax� pe
valoarea ad�ugat� �i nu a corectat pre�urile de cump�rare prin includerea taxei deductibile aferent�
stocului de marf�.
         În drept, Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate
prin Hot�rârea Guvernului nr. 598/2002  prevede la art. 23 alin. (4) c�: ,, Persoanele impozabile au
obliga�ia de a corecta costurile de achizi�ie a materiilor prime, materialelor, m�rfurilor �i altor bunuri
existente în stoc la sfâr�itul lunii în care se solicit� scoaterea din eviden�� ca pl�titori de tax� pe
valoarea ad�ugat�. În acest sens se vor inventaria stocurile de bunuri �i se va determina taxa pe
valoarea ad�ugat� aferent� acestora, care va fi inclus� în costul de achizi�ie a bunurilor din stoc. [......].''

           Asocia�ia familial� nu a calculat taxa pe valoarea ad�ugat� la stocul de marf� la data ie�irii din
eviden�� ca pl�titor de tax�  în baza codului fiscal R xxx, înc�lcând astfel prevederile legale de mai sus.
Ca urmare, în timpul controlului, în prezen�a reprezentantului asocia�iei familiale, s-a f�cut analiza
documentelor prezentate, s-a determinat stocul scriptic la data de 07.09.2003 în sum� de xxx lei  �i
T.V.A. aferent� în sum� de xxx lei, precum �i costul de aprovizionare al stocului de marf� la xxx lei, iar
în luna septembrie 2003 s-a stabilit cumulat o tax� datorat�  în sum� de xxx lei (xxx RON).

         În contesta�ia formulat� autorul sus�ine la punctul 1, f�r� s� motiveze în nici-un fel,  c�, potrivit
eviden�ei sale contabile, stocul scriptic este mai mic fa�� de cel stabilit la control cu xxx lei, respectiv
xxx lei fa�� de xxx lei, �i o diferen�� în minus de tax� pe valoarea ad�ugat� de xxx lei, respectiv xxx lei
fa�� de xxx lei.
        La punctul 2 din contesta�ie, autorul prezint� situa�ia taxei pe valoarea ad�ugat� pe perioada
01.01.2002-07.09.2003, calculat� conform eviden�ei sale contabile, f�r� a prezenta în sus�inere modul
de calcul, în care s-a stabili o tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� cumulat la luna septembrie 2003 de
xxx lei fa�� de cea din Anexa nr. 26 stabilit� la control de xxx lei, deci o diferen�� de tax� în minus de
xxx lei.
        La punctul 3 contestatorul sus�ine, referitor la plata impozitului pe venit, c�  nu au fost luat în
calcul ca nefigurând în eviden�ele A.F.P. xxx Chitan�ele eliberate de organul fiscal nr. xxx �i nr.xxx de
xxx RON fiecare. În sus�inere nu s-au depus la dosarul cauzei nici m�car copiile acestor chitan�e.
        În exercitarea rolului activ, organul de solu�ionare competent, potrivit prevederilor pct. 2.4. �i 2.5.
din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal� nr. xxx, a solicitat contestatorului, prin Adresa nr. xxx, s� prezinte documentele �i datele
concrete necesare în sus�inerea celor contestate, obliga�ie care nu a fost îndeplinit� de c�tre acesta nici
pân� la data solu�ion�rii contesta�iei, fapt pentru care urmeaz� s� se  resping� contesta�ia ca
nemotivat�.
        Referitor la precizarea f�cut� de contestator c� ,,se impunea ca în calculul T.V.A. aferent stocului
de marf� s� nu se includ� �i T.V.A. corespunz�tor adaosului fiscal'' este neîntemeiat� având în vedere
c� asocia�ia familial� a emis facturi fiscale cu T.V.A. pe perioada când func�iona cu codul fiscal xxx,
când de fapt aceasta nu mai era pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat�, colectând nelegal tax� în sum�
de xxx lei (xxx RON) ce este datorat� bugetului de stat.
        De asemenea, este neântemeiat� �i precizarea c� nu au fost luate în calcul cele dou� chitan�e
eliberate de organul fiscal privind plata impozitului pe venit în luna noiembrie 2005, având în vedere
c� organul de inspec�ie fiscal� a stabilt pentru anul 2005 numai veniturile �i cheltuielile asocia�iei
familiale, diferen�a de impozit urmând s� fie efectuat� în urma prelucr�rii declara�iei speciale privind
veniturile realizate în anul 2005 (cod 200) depus� de c�tre contribuabil pân� la data de 15.05.2006.



        Având în vedere motivele de fapt �i de drept invocate în decizie, în conformitate cu prevederile
art. 186 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat� în anul 2005, se

                                                         D  E  C  I  D  E

           Respingerea ca nemotivat� �i neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de  Asocia�ia Familial� xxx
din municipiul xxx.


