
 

 

 
DECIZIA nr.-/2009 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

S.C. X S.R.L. 
cu sediul în --, --, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, 

înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009. 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Covasna, Serviciului Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice, prin adresa 
nr.--/2009, înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009, asupra contesta�iei 
formulat� de S.C. X S.R.L., înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr.--/2009. 
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 �i a Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. --/2009, în sum� total� de ?? lei, compus� din : 
 - ?? lei, reprezentând TVA 
 - ?? lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente TVA 
 Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de prevederile art. 205 
alin. (1), art. 206 �i art. 209 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul de 
solu�ionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L., se cere anularea par�ial� a Deciziei 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--
/2009 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, în sum� total� de ?? lei, compus� 
din : 
 - ?? lei, reprezentând TVA 
 - ?? lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente TVA 
 

 Contestatoarea arata c� organele de control au calculat gre�it debitul în sum� de 
?? lei reprezentând TVA colectat, �i consider� c� aceast� m�sur� este nelegal�, 
întrucât nu s-a avut în vedere TVA-ul deductibil pentru aceast� perioad�.  

Totodat� ar�t faptul c� pentru TVA colectat� stabilit� suplimentar în sum� de ?? 
lei , aceasta a fost pl�tit� la data de 2007 în sum� de ?? lei, cu chitan�a nr. -- �i respectiv 
la data de 2007 în sum� de ?? lei, cu chitan�a nr. --, situa�ie în care major�rile de 
înt�rziere calculate în sum� de -- lei, nu reflect� realitatea, întruc�t conform raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2009, au fost calculat� pentru -- zile.  
 

II. Organele de control din cadrul Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna, 
Serviciului Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice au efectuat un control la S.C. X S.R.L., 
unde au constatat c� societatea a dep��it plafonul de scutire prev�zut la art. 152 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, având obliga�ia solicit�rii înregistr�rii ca pl�titor 
de TVA în 10 zile, adic� pân� la 2006, obliga�ie neândeplinit� de societate în termenul 
legal, aceasta devenind astfel pl�titoare de TVA începând cu 2006. În conformitate cu 
pct. 56, alin. 4, lit. b din HG 44/2004 privind Normele de aplicare a art. 152 din Legea 
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nr.571/2003, valabil în peroada verificat�, cit�m: "b) în situatia în care abaterea de la 
prevederile legale se constat� ulterior înregistr�rii ca pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat� a persoanei impozabile, organele fiscale vor solicita plata la buget a taxei pe 
valoarea ad�ugat� pe care persoana impozabil� ar fi avut obliga�ia s� o colecteze pe 
perioada scurs� între data la care avea obliga�ia s� solicite înregistrarea ca platitor de 
tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal �i data la care înregistrarea a devenit 
efectiv�." suma de plat� în cazul acestei abateri este TVA colectat�. 

În conformitate cu pct. 56 alin. 5 din HG 44/2004 privind normele de aplicare a 
art. 152 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care cit�m: "În ambele situa�ii 
prev�zute la alin. 4, la data înregistr�rii ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
persoana impozabil� beneficiaz� de dreptul de deducere aferent bunurilor achizi�ionate, 
conform art. 145, alin. 11 �i alin.12 din Codul fiscaI. Taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� 
se înscrie în primul decont de tax� pe valoarea ad�ugat� depus la organul fiscaI." 
societatea are drept de deducere numai asupra stocului existent la data înregistr�rii ca 
pl�titor de TVA.  
 

III. Având în vedere actele �i documentele dosarului, sus�inerile contestatoarei, 
constat�rile organelor de inspec�ie, în raport cu actele normative incidente în cauz�, se 
re�in urm�toarele : 
 Societatea a dep��it plafonul de scutire prev�zut la art.125 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal la data de 2006 �i nu a solicitat în termenul legal c� s� 
fie înregistrat ca pl�titor de TVA în regim normal conform art.152 alin.3 privind Codul 
Fiscal, respectiv din data de 2006. Având în vedere cele prev�zute la pct.56, alin.4, lit. a 
�i alin. 5, din HG nr.44/2004 privind Normele de aplicare a art. 152 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, valabil în peroada verificat�, organele de inspec�ie 
fiscal� au calculat TVA suplimentar aferent� perioadei scurse între data la care 
societatea avea obliga�ia s� solicite înregistrarea ca pl�titor de TVA în regim normal 
(10.06.2006) �i data de la care a devenit pl�titior de TVA efectiv (2006), astfel sa 
calculat TVA suplimentar reprezentând TVA colectat aferent perioadei 2006-2006. 

În conformitate cu pct. 56 alin. 5 din HG 44/2004 privind normele de aplicare a 
art. 152 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care cit�m: "În ambele situa�ii 
prev�zute la alin. 4, la data înregistr�rii ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
persoana impozabil� beneficiaz� de dreptul de deducere aferent bunurilor achizi�ionate, 
conform art. 145, alin. 11 �i alin.12 din Codul fiscaI. Taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� 
se înscrie în primul decont de tax� pe valoarea ad�ugat� depus la organul fiscaI." 
societatea are drept de deducere numai asupra stocului existent la data înregistr�rii ca 
pl�titor de TVA.  

În ceea ce prive�te sumele achitate în anul 2007 în contul sumelor din perioada 
în care societatea nu a fost pl�titoare de TVA, societatea a avut vânz�ri conform 
balan�elor de verificare în perioada octombrie 2006 - decembrie 2006 în sum� de ?? lei 
+ TVA �i a declarat în decont vânz�ri de ?? lei + TVA �i regulariz�ri de ?? lei, rezultând 
o diferen�� din vânz�ri în plus cu ?? lei, adic� TVA de plat� în plus cu ?? lei. În anul 
2007 societatea are valoarea total� a livr�rilor din decont (inclusiv regulariz�ri) de ?? lei, 
TVA colectat� în sum� de ?? lei, iar conform balan�ei vânz�rile sunt în sum� de ?? lei, 
iar valoarea TVA colectat� este în sum� de ?? lei rezultând c� societatea a declarat 
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TVA mai mare cu ?? lei. Diferen�a platit� cu respectivele chitan�e au stins debitele 
curente ale societ��ii. În consecin�� rezult� c� suma stabilit� suplimentar se diminueaza 
cu ?? lei, precum �i cu major�ri în sum� de ?? lei (-- zile*0.1%* ?? lei, societatea 
declarând în plus TVA la 2007) �i ?? lei (-- lei*0,1%* ?? zile, sceietatea declarând în plus 
cu scaden�a la 2007 aceast� sum�) �i ?? lei ( ?? lei*-- zile*0,1 %, suma fiind declarat� în 
plus cu scaden�a 2008). 
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art. 209 alin. (1) 
lit. a), art. 210 art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se 
 

D E C I D E : 
 
 Admite în parte contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L., cu sediul în Sf.Gheorghe, 
Al.Crinului, nr.3,bl.15, sc.C, ap.5, jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 �i a Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2009, pentru suma de ?? lei reprezentând TVA �i suma de ?? lei 
reprezentând majorari de întârziere aferent TVA, �i respinge contesta�ia pentru suma de 
?? lei reprezentând TVA �i suma de ?? lei reprezentând majorari de întârziere aferent 
TVA, ca neintemeiata. 
 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul Covasna, în termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform 
prevederilor legale. 

 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


