
       
                                                
                                     D E C I Z I A  NR.   14/             2009                                         
                                    privind soluŃionarea contestaŃiei formulate de                  
                                    S.C. L S.R.L. Tg Jiu, înregistrată  la 
                                   D.G.F.P. Gorj sub nr..../23.03.2009

                                          
Biroul   soluŃionare   contestaŃii  din   cadrul  D.G.F.P. Gorj a  fost  

sesizat  de AdministraŃia FinanŃelor Publice Tg Jiu - Activitatea  de   
InspecŃie Fiscală ,   prin   adresa   nr..../27.03.2009 ,  asupra  
contestaŃiei  formulate   de   S.C. L S.R.L. cu   sediul  in   municipiul Tg
Jiu ,   jud. Gorj.

Obiectul contestaŃiei îl constituie măsurile dispuse de organele de
inspecŃie fiscală din cadrul A.F.P. Tg Jiu - Activitatea de InspecŃie
Fiscală prin Decizia de impunere nr..../26.02.2009 emisă pe baza
constatărilor din Raportul  de  inspecŃie  fiscală  nr..../25.02.2009.

Societatea  contestă  suma  de ... lei  reprezentând :
- ... lei - taxa pe valoarea adaugată
- ... lei - majorări de întârziere aferente TVA
În raport  de data  comunicării Deciziei de  impunere  nr.

.../26.02.2009,  respectiv data de 03.03.2009 , aşa  cum   rezultă  din  
menŃiunea  făcută   pe decizia de impunere , contestaŃia  a  fost  depusă
 în termenul prevăzut de art.207 alin.(1)  din  O.G. nr.92 /2003  privind
Codul de procedură fiscală, republicată , fiind inregistrată la D.G.F.P.
Gorj în  data  de 23.03.2009  , aşa  cum  rezultă  din  ştampila  aplicată  
de  serviciul  registratură  pe   originalul  contestaŃiei .

Constatând  că  în  speŃă  sunt   întrunite  condiŃiile  prevăzute   de
 art.206 alin.(1)  din  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată , D.G.F.P. Gorj  este investită  să  se  pronunŃe  în  
soluŃionarea pe   fond  a  contestaŃiei   formulate  de  S.C. L S.R.L.  din
Tg Jiu .

I.Prin contestaŃia formulată împotriva Deciziei de  impunere  nr..../
26.02.2009, S.C. L S.R.L. din Tg Jiu, prin reprezentantul său legal , nu
este de acord cu obligaŃiile fiscale suplimentare în sumă de ... lei  
reprezentând : taxa pe valoarea adaugată în sumă de ... lei şi majorări
de întârziere aferente TVA  în sumă de ... lei  , întrucât consideră că



societatea a procedat în mod corect, la înregistrarea în contabilitate a
facturilor fiscale , în conformitate cu prevederile legale în vigoare .

II. Prin Raportul de inspecŃie fiscală nr..../25.02.2009, care a stat
la baza emiterii Deciziei  de  impunere  nr. .../ 26.02.2009, organele de
inspecŃie fiscală din  cadrul  A.F.P. Tg Jiu - Activitatea  de  InspecŃie
Fiscală  au stabilit în sarcina S.C. L S.R.L., pentru perioada 2006-2008,
obligaŃii fiscale suplimentare de  plată  în  sumă  de ... lei ,  
reprezentând :

- ... lei - TVA
- ... lei - majorări de întârziere aferente TVA  ,

considerând că agentul economic nu a procedat la stabilirea în mod
corect a  taxei  pe  valoarea  adăugată  colectată.

III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie
fiscală, motivele   prezentate  de   agentul  economic  ,   documentele  
existente  la dosarul cauzei , precum  şi   actele   normative   în  vigoare  
 pe   perioada   verificată  ,   se  reŃin  următoarele:

S.C. L S.R.L. are domiciliul fiscal în municipiul Tg Jiu,  judeŃul
Gorj, este înregistrată la Oficiul Registrului ComerŃului sub nr.J18/1994  
şi  are  codul  de  înregistrare  fiscală RO ....

Activitatea principală desfăşurată de societate este ,,ComerŃul cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse  alimentare ,  băuturi şi  tutun’’- cod CAEN 4711.

Organele de inspecŃie fiscală din  cadrul  A.F.P. Tg Jiu -
Activitatea  de  InspecŃie Fiscală  au efectuat inspecŃia fiscală privind
modul de stabilire,  evidenŃiere şi virare în cuantum şi la termenele
legale a obligaŃiilor fiscale  datorate  bugetului  general  consolidat . 

InspecŃia  fiscală  a  cuprins  perioada  01.07.2006 - 31.12.2008 .

În fapt , organele de inspecŃie fiscală au constatat că , pe perioada
verificată , S.C. L S.R.L. a înregistrat în evidenŃa contabilă venituri din
comercializarea mărfurilor în contul 707 ,,Venituri din vânzarea
mărfurilor” în sumă  de ... lei şi taxa pe valoarea adăugată colectată
înregistrată în contul 4427 este în sumă de ... lei .Aplicând cota de 19 %
asupra bazei de impunere în sumă de .... lei , organele de inspecŃie
fiscală au stabilit că agentul economic trebuia să colecteze o taxă pe
valoarea  adăugată  în  sumă de ... lei ( .... lei x 19%= ... lei ), mai mare
cu suma de ... lei decât taxa pe valoarea adăugată  colectată  
înregistrată  de  S.C. L S.R.L. în evidenŃa contabilă.



Având în vedere cele prezentate anterior , organele de inspecŃie
fiscală au stabilit suplimentar o taxă pe valoarea adăugată colectată şi
implicit  o taxă pe valoarea adăugată de plată în sumă de ... lei calculată
 ca  diferenŃă între suma înregistrată de societate şi cea stabilită la
control la o bază de impunere de ... lei , taxă pe valoarea adăugată
defalcată  pe  ani  astfel :

                                        Baza de impunere         Valoare TVA
-pentru anul 2006 ... lei ... lei
-pentru anul 2007 ... lei  ... lei
-pentru anul 2008 ... lei .... lei
Total                                      ... Lei        .... lei
Pentru obligaŃiile fiscale stabilite suplimentar au fost calculate

majorări  de  întârziere  în  sumă  de  ... lei.
Prin contestaŃia formulată , S.C. L S.R.L. , face precizarea că , pe

perioada verificată , pentru vânzările de mărfuri către diverşi clienŃi a
acordat discounturi , în conformitate cu prevederile legale, valoarea
mărfurilor fiind înregistrată integral în contul de venituri 707 ,,Venituri din
vânzarea mărfurilor” , iar discountul fiind înregistrat distinct, în roşu, în
contul de venituri 767 ,,Venituri din sconturi obŃinute”.

În susŃinerea celor precizate anterior, agentul economic a
prezentat o situaŃie centralizatoare cu cele 39 de facturi fiscale întocmite
pe perioada verificată în care sunt evidenŃiate distinct reducerile
acordate şi care au fost anexate, în xerocopie, la dosarul cauzei
.Conform datelor din facturile fiscale anexate , valoarea reducerilor de
preŃ acordate de societate este de ... lei , iar taxa pe valoarea  adaugată
 aferentă  este  de ... lei .

În drept , în materia taxei pe valoarea adăugată aferentă
reducerilor de  preŃ acordate clienŃilor sunt incidente prevederile art.137
alin.(3) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările
şi completările ulterioare ,  potrivit  căruia :

,,(3) Baza de impozitare nu cuprinde urm ătoarele :
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri

de 

pre Ń, acordate de furnizori direct clien Ńilor la data exigibilit ăŃii
taxei ;”

Prin H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal se fac următoarele
precizări :

,,Norme metodologice:
19. (1) În sensul art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, rabaturile,

remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de pre Ń nu se



cuprind în baza  de impozitare a taxei dac ă sunt acordate de
furnizor/prestator direct în beneficiul clientului  la momentul
livrării/prestării şi nu constituie, în fapt, remunerarea unui serviciu sau
unei livrări. În acest scop în factura emis ă se va consemna
contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, f ără taxă,
iar pe un rând separat se va înscrie suma cu care e ste redus ă baza
impozabil ă, care se scade. Taxa  pe valoarea  adăugată se aplic ă
asupra  diferen Ńei rezultate.

Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei , rezultă că ,
pentru reducerile de preŃ acordate clienŃilor , în sumă totală de ... lei ,
agentul economic a procedat conform prevederilor legislaŃiei menŃionate
anterior , astfel că, pe toate cele 39 de facturi fiscale, acestea au fost
consemnate separat , iar taxa pe valoarea adăugată s-a calculat  asupra
diferenŃei rezultate.

Agentul economic a contabilizat distinct cele două operaŃiuni în
conturi diferite , respectiv vânzarea mărfurilor în contul 707 ,,Venituri din
vânzarea mărfurilor” , iar reducerea de preŃ în contul 767 ,,Venituri din
sconturi obŃinute”.

Având în vedere aspectele prezentate, respectiv faptul că
reducerile de preŃ acordate clienŃilor de către S.C. L S.R.L., în valoare
totală de ... lei, au fost acordate conform legislaŃiei în vigoare, iar taxa
pe valoarea adăugată aferentă a fost calculată în mod legal,   
contestaŃia pentru  suma  de ... lei reprezentând taxa pe valoarea
adăugată şi suma de ... lei reprezentând majorări de întârziere aferente
taxei pe valoarea adăugată , urmează să fie admisă în totalitate
.Totodata, urmează să se anuleze şi capitolul 2.1.1., referitor la ,,Taxa
pe valoarea adaugată" , din  Decizia  de  impunere  nr. .../ 26.02.2009 . 

Din aceste considerente, avand în vedere aspectele prezentate şi
în conformitate  cu  actele  normative  citate , coroborat cu art. 216 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală ,  republicată,  
D.G.F.P. Gorj prin  directorul   executiv

                                                 D E C I D E :

1)Admiterea în totalitate a contestaŃiei formulate de  S.C. L S.R.L.
Tg Jiu şi anularea Deciziei de impunere nr. .../ 26.02.2009 referitoare  la
 capitolul  ,,Taxa pe valoarea adaugată".

2)Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative
de atac şi poate fi atacată conform prevederilor legale în vigoare, la
Tribunalul Gorj - SecŃia Comercială şi  de Contencios Administrativ.


