Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice
a jude ului ....
Biroul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA NR. 49
din 03.05.2010
privind solu ionarea contesta iei formulat de
S.C. .... S.R.L. din satul ....,
jude ul ...., înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului ....
sub nr. ....din 15.04.2010
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului .... a fost
sesizat de Activitatea de Inspec ie Fiscal din cadrul Direc iei Generale a
Finan elor Publice a jude ului .... prin adresa nr. .... din 15.04.2010, înregistrat
la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului .... sub nr. ....din
15.04.2010, cu privire la contesta ia formulat de S.C. .... S.R.L. din satul ....,
nr. ...., comuna ...., jude ul .....
S.C. .... S.R.L. contest Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .... din 18.03.2010,
înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal sub nr. ....din 19.03.2010, emis
în baza Raportului de inspec ie fiscal încheiat la data de 17.03.2010, înregistrat
sub nr. .... din 18.03.2010, privind suma de .... lei, reprezentând:
- .... lei TVA;
- .... lei major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat .
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut la art. 207 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute la art.
205 i 209 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
.... este învestit s se pronun e asupra contesta iei.
I. S.C. .... S.R.L. prin cererea formulat precizeaz c a
dep it plafonul de 35.000 euro în anul 2007, a descoperit eroarea în 2010 i s-a
înregistrat ca pl titor.
Societatea precizeaz c organele de inspec ie fiscal au
recalculat taxa pe valoarea ad ugat colectat pentru perioada cuprins între
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data la care ar fi fost înregistrat în mod normal în scopuri de TVA i data la
care s-a înregistrat, stabilind TVA de plat prin interpretarea eronat a pct. 62
alin. 2 din H.G. nr. 44/2004.
De asemenea, precizeaz c a prezentat obiec iuni la constat rile
efectuate, înainte de definitivarea raportului de inspec ie fiscal , iar organele de
inspec ie fiscal aveau obliga ia legal de a contrazice motivele de drept i de
fapt pe care le-a invocat.
Societatea sus ine c organele de inspec ie fiscal au calculat în
timpul controlului TVA în sum de .... lei, pe care avea obliga ia s o colecteze
dac ar fi fost înregistrat normal în scopuri de TVA pe perioada 01.11.2007 –
31.12.2009, iar baza impozabil a fost considerat ca reprezentând veniturile
înregistrate în contabilitate în contul 707, f r s se in cont de faptul c
vânzarea produselor s-a f cut printr-un magazin cu am nuntul, iar sumele
înregistrate reprezint pre cu am nuntul, care cuprinde i TVA.
Contestatoarea precizeaz c stabilirea taxei pe valoarea
ad ugat în cazul sumelor încasate prin magazinele cu am nuntul se face
înmul ind sumele totale cu un coeficient de 15,9664, conform art. 140 din Codul
fiscal i pct. 23 alin. 2 din H.G. 44/2004, acest punct de vedere fiind sus inut i
de Directiva CE nr. 112/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea
ad ugat , în vigoare la 31 decembrie 2008.
De asemenea, precizeaz c nu au fost analizate prevederile art. 4
din Ordonan a Guvernului nr. 99/2000, unde comer ul cu am nuntul este definit
ca fiind activitatea desf urat de comercian ii care vând produse, de regul ,
direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora.
Totodat , precizeaz c s-au calculat major ri de întârziere în
sum de .... lei având în vedere c scaden a taxei pe valoarea ad ugat de plat
suplimentar este 25 a lunii urm toare celei în care se încheie trimestrul.
Societatea sus ine c organele de inspec ie fiscal au considerat
c TVA colectat reprezint crean a fiscal ce ar fi trebuit s fie achitat
trimestrial, f r s aib în vedere c , potrivit art. 145 alin. (4) din Codul fiscal,
„În condi iile stabilite prin norme se acord dreptul de deducere a taxei pe
valoarea ad ugat pentru achizi iile efectuate de o persoan impozabil înainte
de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA, conform art. 153.”
De asemenea, se invoc i prevederile pct. 45 alin. 1 din H.G. nr.
44/2004, privind aplicarea art. 145 alin. 4 din Codul fiscal, unde se prevede c :
„orice persoan are dreptul s deduc taxa pentru achizi iile efectuate înainte de
înregistrarea acesteia în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, din
momentul în care aceast persoan inten ioneaz s desf oare o activitate
economic , cu condi ia s nu dep easc perioada prev zut la art. 1471 alin.
(2) din Codul fiscal.”
Contestatoarea precizeaz c organele de inspec ie fiscal au
determinat TVA colectat i au stabilit c aceasta este o sum de plat , f r s
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in cont de prevederile art. 145 alin. 4 din Codul fiscal, societatea de inând
documente legale care s -i permit deducerea.
De asemenea, sus ine c prin actul de control se face trimitere la
o serie de prevederi legale, dar care sunt interpretate de organele de inspec ie
fiscal unilateral, numai în interesul bugetului de stat.
Totodat , sus ine c prevederile art. 134 alin. 3 i 157 din Codul
fiscal trebuie corelate cu prevederile art. 145 din acela i act normativ, care dau
dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad ugat înainte de înregistrarea ca
pl titor.
Societatea sus ine c nici un articol de lege din Titlu VI privind
TVA nu prevede c persoana impozabil este obligat s achite sumele
reprezentând TVA colectat în prima lun a trimestrului urm tor.
Prin cererea formulat , societatea sus ine c major rile de
întârziere în sum de .... lei nu au baz legal , întrucât pentru TVA colectat nu
exist nici un act normativ în vigoare care s stabileasc un termen de plat , iar,
potrivit art. 119 alin. 1 din Codul de procedur fiscal , pentru neachitarea în
termenul de scaden de c tre debitori a obliga iilor de plat se datoreaz dup
acest termen major ri de întârziere.
De asemenea, consider c , prin neînregistrarea în scopuri de
TVA la termenul prev zut de lege, nu a prejudiciat bugetul statului în mod real
cu sumele neachitate la timp, determinate prin sc derea din sumele colectate a
sumelor deductibile.
Societatea sus ine c datoreaz major ri de întârziere doar în
sum de .... lei, pentru perioada cuprins între 25.04.2008 i 25.07.2008, iar de
la aceast dat i pân la 31.12.2009 ar fi numai sume de recuperat.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat în sum de .... lei,
societatea sus ine c stabilirea acestei sume prin aplicarea cotei de TVA de 19%
la sumele înregistrate în contul 707, reprezint un prejudiciu fictiv, sum pe care
unitatea nu a încasat-o efectiv niciodat i nu o va mai încasa.
Contestatoarea invoc prevederile art. 152 alin. 6 i alin. 8 din
Codul fiscal i punctul 62 alin. 2, 3, 4 i 5 din H.G. nr. 44/2004.
De asemenea, precizeaz c societatea are dreptul s deduc
TVA chiar i înainte de înregistrarea ca pl titor de TVA, iar major rile de
întârziere se calculeaz numai pentru crean ele fiscale care au termene de
scaden prev zute în Codul fiscal.
Totodat , precizeaz c organele de inspec ie fiscal nu
men ioneaz prin actele de control temeiul legal pentru plata taxei pe valoarea
ad ugat colectate i nici care este termenul de scaden .
II. Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .... din 18.03.2010,
înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal sub nr. ....din 19.03.2010,
emis în baza Raportului de inspec ie fiscal încheiat la data de 17.03.2010,
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înregistrat sub nr. .... din 18.03.2010, organele de inspec ie fiscal , în urma
verific rii taxei pe valoarea ad ugat , au constatat c societatea a depus
declara ia 010, înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
.... sub nr. .... din 10.02.2010, privind înregistrarea ca pl titor de TVA începând
cu data de 01.03.2010.
Organele de inspec ie fiscal au stabilit c , potrivit balan ei de
verificare, societatea a dep it plafonul de 35.000 euro, prev zut la art. 152 alin.
1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în luna septembrie 2007,
respectiv a înregistrat o cifr de afaceri de .... lei.
Prin actul de control se precizeaz c societatea trebuia s se
înregistreze ca pl titor de TVA conform prevederilor art. 153 alin. 1 lit. b din
Legea nr. 571/2003, dup cum urmeaz :
- solicitarea înregistr rii în scopuri de TVA la organul fiscal în
termen de 10 zile de la sfâr itul lunii în care a atins sau dep it plafonul de
35.000 euro, în acest caz pân la data de 10.10.2007;
- s se comporte ca pl titor de TVA începând cu prima zi a lunii
urm toare celei în care ar fi fost înregistrat în scopuri de TVA, respectiv
01.11.2007.
Organele de inspec ie fiscal au calculat în timpul controlului
TVA în sum de .... lei, pe care societatea avea obliga ia s o colecteze dac ar
fi fost înregistrat normal în scopuri de tax , pe perioada 01.11.2007 –
31.12.2009.
Prin actul de control se precizeaz c , pentru stabilirea bazei de
impozitare a taxei pe valoarea ad ugat , asupra c reia s-a aplicat cota de 19%
prev zut de lege, s-a avut în vedere contrapartida ob inut de S.C. .... S.R.L. de
la cump r tor, reprezentând veniturile pe care societatea le-a ob inut din
vânzarea m rfurilor, respectiv din prest ri de servicii.
De asemenea, se precizeaz c s-a procedat la aplicarea cotei de
19%, în condi iile în care pre ul de vânzare cu am nuntul stabilit de societate se
forma din pre ul de achizi ie de la furnizor, inclusiv TVA (371 = 401), la care
s-a adaug adaosul practicat de c tre societate (371 = 378).
Pentru neachitarea în termen a taxei pe valoarea ad ugat în
sum de .... lei, s-au calculat major ri de întârziere de .... lei, având în vedere c
scaden a taxei pe valoarea ad ugat de plat este 25 a lunii urm toare celei în
care se încheie trimestrul respectiv.
La stabilirea crean elor fiscale suplimentare s-au avut în vedere
prevederile art. 153 alin. 1 lit. b, art. 152 alin. 6, art. 137 alin. 1 lit. a, art. 140
alin. 1, art. 156^1 alin. 1, art. 134 alin. 3, art. 157 alin. 1 i art. 152 alin. 8 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 62 alin. 2 lit. b, pct. 23 alin. 2 i
pct. 62 alin. 2 lit. b, alin. 3, alin. 4 i alin. 5 din H.G. nr. 44/2004.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei
i având în vedere motiva iile contestatoarei, în raport cu actele
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normative în
urm toarele:

vigoare

pentru

perioada

verificat ,

s-au

re inut

1. Referitor la taxa pe valoarea ad ugat în sum de .... lei,
cauza supus solu ion rii este dac organele de inspec ie fiscal aveau
obliga ia s acorde dreptul la deducere a taxei pe valoarea ad ugat pe
perioada cuprins între data la care persoana respectiv ar fi fost
înregistrat în scopuri de tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul
prev zut de lege i data la care a fost înregistrat , în condi iile în care
societatea ar fi trebuit s solicite înregistrarea la data de 01.11.2007, dar s-a
înregistrat începând cu data de 01.03.2010.
În fapt, societatea contestatoare a dep it plafonul de scutire în
anul 2007 i s-a înregistrat ca pl titor de TVA începând cu data de 01.03.2010.
În urma verific rii efectuate, organele de inspec ie fiscal au
stabilit c , potrivit balan ei de verificare, societatea a dep it plafonul de 35.000
euro în luna septembrie 2007, având obliga ia s se comporte ca pl titor de
TVA începând cu prima zi a lunii urm toare celei în care ar fi fost înregistrat ,
respectiv 01.11.2007.
Organele de inspec ie fiscal au calculat în timpul controlului
TVA în sum de .... lei, pe care societatea avea obliga ia s o colecteze dac ar
fi fost înregistrat normal în scopuri de tax , pe perioada 01.11.2007 –
31.12.2009.
Societatea sus ine c organele de inspec ie fiscal au considerat
c TVA colectat reprezint crean a fiscal ce ar fi trebuit s fie achitat
trimestrial, f r s se aib în vedere c , potrivit art. 145 alin. (4) din Codul
fiscal, are dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad ugat pentru achizi iile
efectuate înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA.
În drept, la data înregistr rii societ ii ca pl titor de TVA,
respectiv 01.03.2010, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, unde la art. 153 alin. (1)
lit. b), se prev d urm toarele:
„Art. 153
Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
(1) Persoana impozabil care are sediul activit ii economice
în România i realizeaz sau inten ioneaz s realizeze o activitate
economic ce implic opera iuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea
ad ugat cu drept de deducere trebuie s solicite înregistrarea în scopuri
de TVA la organul fiscal competent, denumit în continuare înregistrare
normal în scopuri de tax , dup cum urmeaz : […]
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b) dac în cursul unui an calendaristic atinge sau dep e te
plafonul de scutire prev zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la
sfâr itul lunii în care a atins sau a dep it acest plafon;”
Referitor la aplicarea acestor prevederi, la punctul 66 din
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, se stipuleaz
urm toarele:
„66. (1) În cazul în care o persoan este obligat s solicite
înregistrarea în condi iile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din Codul fiscal,
înregistrarea respectivei persoane se va considera valabil începând cu:[…]
c) prima zi a lunii urm toare celei în care persoana impozabil solicit
înregistrarea în cazurile prev zute la art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal;”
Din prevederile men ionate, se re ine c o persoan care atinge
sau dep e te plafonul de scutire prev zut de lege i care solicit înregistrarea
în cursul unui an calendaristic, înregistrarea respectivei persoane se consider
valabil începând cu prima zi a lunii urm toare celei în care persoana
impozabil solicit înregistrarea.
Din documentele existente a dosarul cauzei se re ine c , pân la
data de 01.03.2010, societatea a aplicat regimul special de scutire, situa ie în
care, în ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat , sunt aplicabile prevederile
art. 152 alin. (8) lit. a) i alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific rile i complet rile ulterioare, unde se prevede c :
„Art. 152
Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
(8) Persoana impozabil care aplic regimul special de
scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizi iilor, în
condi iile art. 145 i 146;[…]
(9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare i
ajust rile de efectuat în cazul modific rii regimului de tax .”
Se re ine c persoana impozabil care aplic regimul special de
scutire nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizi iilor.
Având în vedere c societatea s-a înregistrat ca pl titor de TVA
începând cu data de 01.03.2010, referitor la dreptul de deducere al taxei pe
valoarea ad ugat , pentru perioada impozabil înainte de înregistrarea acesteia
în scopuri de TVA, sunt aplicabile prevederile art. 145 alin. (1) i (4) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, aplicabile dup data înregistr rii societ ii ca pl titor de TVA, unde
se prevede c :
„ART. 145
Sfera de aplicare a dreptului de deducere
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taxei.

(1) Dreptul de deducere ia na tere la momentul exigibilit ii

(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa
aferent achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul
urm toarelor opera iuni:
a) opera iuni taxabile; […]
(4) În condi iile stabilite prin norme se acord dreptul de
deducere a taxei pentru achizi iile efectuate de o persoan impozabil
înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA, conform art. 153.”
Referitor la aplicarea acestor prevederi, Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, la punctul 45, prev d c :
„45. (1) În sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice
persoan impozabil are dreptul s deduc taxa pentru achizi iile efectuate
de aceasta înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA conform art.
153 din Codul fiscal, din momentul în care aceast persoan inten ioneaz
s desf oare o activitate economic , cu condi ia s nu se dep easc
perioada prev zut la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal. Inten ia
persoanei trebuie evaluat în baza elementelor obiective, cum ar fi faptul
c aceasta începe s angajeze costuri i/sau s fac investi ii preg titoare
necesare ini ierii acestei activit i economice. Deducerea se exercit prin
înscrierea taxei deductibile în decontul de tax prev zut la art. 156^2 din
Codul fiscal, depus dup înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Prin excep ie, în cazul persoanelor
impozabile nestabilite pe teritoriul României, se aplic prevederile art.
147^2 din Codul fiscal în perioada în care nu au fost înregistrate în scopuri
de tax conform art. 153 din Codul fiscal.”
Se re ine c orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa
pentru achizi iile efectuate de aceasta înainte de înregistrarea acesteia în scopuri
de TVA, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor taxabile,
iar deducerea se exercit prin înscrierea taxei deductibile în decontul de tax
prev zut de Codul fiscal, depus dup înregistrarea persoanei impozabile în
scopuri de TVA.
În ceea ce prive te procedura ce se aplic în cazul în care se
constat c persoana impozabil nu a respectat prevederile legale privind
înregistrarea ca pl titor de TVA în cazul în care s-a dep it plafonul de scutire,
aceasta este prev zut la punctul 62 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr. 44/2004, privind aplicarea art. 152 din Codul fiscal, unde se
stipuleaz c :
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„(2) În cazul în care persoana impozabil a atins sau a
dep it plafonul de scutire i nu a solicitat înregistrarea conform
prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente
vor proceda dup cum urmeaz :[…]
b) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este
identificat dup înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata
taxei pe care persoana impozabil ar fi trebuit s o colecteze dac ar fi fost
înregistrat normal în scopuri de tax conform art. 153 din Codul fiscal, pe
perioada cuprins între data la care persoana respectiv ar fi fost
înregistrat în scopuri de tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul
prev zut de lege i data la care a fost înregistrat .[…]
(4) Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în
scopuri de TVA în termenul prev zut de lege, indiferent dac au f cut sau
nu obiectul controlului organelor fiscale competente, au dreptul s ajusteze
în primul decont depus dup înregistrare sau, dup caz, într-un decont
ulterior, în condi iile prev zute la art. 145 - 149 din Codul fiscal:
a) taxa deductibil aferent bunurilor aflate în stoc i
serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiv ar fi fost
înregistrat în scopuri de tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul
prev zut de lege;
b) taxa deductibil aferent activelor corporale fixe, inclusiv
celor aflate în curs de execu ie, aflate în proprietatea sa la data la care
persoana respectiv ar fi fost înregistrat în scopuri de tax dac ar fi
solicitat înregistrarea în termenul prev zut de lege, cu condi ia, în cazul
bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prev zut la art.
149 alin. (2) din Codul fiscal, s nu fi expirat;
c) taxa deductibil aferent achizi iilor de bunuri i servicii
efectuate în perioada cuprins între data la care persoana respectiv ar fi
fost înregistrat în scopuri de tax dac ar fi solicitat în termenul prev zut
de lege înregistrarea i data la care a fost înregistrat .”
Din textele de lege men ionate se re ine c persoana impozabil
care a atins sau a dep it plafonul de scutire i nu a solicitat înregistrarea
conform prevederilor Codului fiscal, în cazul în care nerespectarea prevederilor
legale este identificat dup înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de
TVA, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabil ar
fi trebuit s o colecteze dac ar fi fost înregistrat normal în scopuri de tax , pe
perioada cuprins între data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în
scopuri de tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul prev zut de lege i
data la care a fost înregistrat .
Totodat , se re ine c în situa ia persoanelor impozabile care nu
au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prev zut de lege,
indiferent dac au f cut sau nu obiectul controlului organelor fiscale
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competente, au dreptul s ajusteze taxa pe valoarea ad ugat în primul decont
depus dup înregistrare sau, dup caz, într-un decont ulterior, în condi iile
prev zute de lege.
În consecin , fa de prevederile men ionate, rezult c organele
de inspec ie fiscal aveau obliga ia s stabileasc taxa pe valoarea ad ugat de
plat la nivelul sumei pe care societatea ar fi trebuit s o colecteze, taxa pe
valoarea ad ugat deductibil urmând a fi ajustat de contribuabil, conform
prevederilor legale.
În ceea ce prive te dreptul de deducere a taxei pe valoarea
ad ugat , organele de inspec ie nu aveau nicio obliga ie în acest sens, legiuitorul
dând posibilitatea contribuabililor s - i ajusteze taxa deductibil în primul
decont depus dup înregistrarea ca pl titor de TVA sau, dup caz, printr-un
decont ulterior, în condi iile prev zute de lege.
În ceea ce prive te obliga ia societ ii de a colecta taxa pe
valoarea ad ugat pentru perioada cuprins între data la care ar fi fost
înregistrat în scopuri de tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul
prev zut de lege i data la care societatea s-a înregistrat ca pl titor de TVA, sunt
aplicabile prevederile art. 126 alin. (1) i (9), coroborate cu prevederile art.
127 alin. (1) i art. 128 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
prevederi care i-au p strat con inutul pentru perioada 01.11.2007 – 31.12.2009,
unde se stipuleaz c :
„Art. 126
Opera iuni impozabile
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni impozabile în
România cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:
a) opera iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau
sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera
taxei, efectuate cu plat ;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor
este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 i
133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat
de o persoan impozabil , astfel cum este definit la art. 127 alin. (1),
ac ionând ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din
una dintre activit ile economice prev zute la art. 127 alin. (2);[…]
(9) Opera iunile impozabile pot fi:
a) opera iuni taxabile, pentru care se aplic cotele prev zute
la art. 140; […]
Art. 127
Persoane impozabile i activitatea economic
(1) Este considerat persoan impozabil orice persoan care
desf oar , de o manier independent
i indiferent de loc, activit i
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economice de natura celor prev zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau
rezultatul acestei activit i. […]
Art. 128
Livrarea de bunuri
(1) Este considerat livrare de bunuri transferul dreptului de
a dispune de bunuri ca i un proprietar.”
Totodat , referitor la exigibilitatea taxei pe valoarea ad ugat ,
sunt aplicabile prevederile art. 134 alin. (1) i 134^1 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, unde se stipuleaz c :
„Art. 134
Faptul generator i exigibilitatea – defini ii
(1) Faptul generator reprezint faptul prin care sunt
realizate condi iile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.[...]
ART. 134^1
Faptul generator pentru livr ri de bunuri i prest ri de
servicii
(1) Faptul generator intervine la data livr rii bunurilor sau
la data prest rii serviciilor, cu excep iile prev zute în prezentul capitol.”
Din cele prezentate rezult c societatea avea obliga ia colect rii
taxei pe valoarea ad ugat pentru livr rile efectuate dup data la care avea
obliga ia înregistr rii ca pl titor de TVA, exigibilitatea taxei intervenind la data
livr rii bunurilor sau la data prest rii serviciilor.
Totodat , prin contesta ia formulat , societatea sus ine c baza
impozabil a fost considerat de organele de inspec ie fiscal ca reprezentând
veniturile înregistrate în contabilitate în contul 707 „Venituri din vânzarea
m rfurilor”, f r s se in cont de faptul c vânzarea produselor s-a f cut
printr-un magazin cu am nuntul, iar sumele înregistrate reprezint pre cu
am nuntul, care cuprinde i TVA.
În ceea ce prive te baza impozabil privind taxa pe valoarea
ad ugat , sunt incidente prevederile art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
aplicabil pentru perioada verificat , unde se prevede c :
„Baza de impozitare pentru livr ri de bunuri i prest ri de
servicii efectuate în interiorul rii
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad ugat este
constituit din:
a) pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii, altele decât
cele prev zute la lit. b) i c), din tot ceea ce constituie contrapartida
ob inut sau care urmeaz a fi ob inut de furnizor ori prestator din partea
cump r torului, beneficiarului sau a unui ter , inclusiv subven iile direct
legate de pre ul acestor opera iuni;”
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Din textul de lege men ionat se re ine c , pentru livr rile de
bunuri, baza impozabil a taxei pe valoarea ad ugat cuprinde tot ceea ce
constituie contrapartida ob inut de furnizor.
Conform art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
„(1) Cota standard este de 19% i se aplic asupra bazei de
impozitare pentru opera iunile impozabile care nu sunt scutite de tax sau
care nu sunt supuse cotei reduse.”
Referitor la aplicarea acestor prevederi, Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr. 44/2004, la pct. 23, prev d urm toarele:
„23. (1) Taxa se determin prin aplicarea cotei standard sau
a cotei reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.
(2) Se aplic procedeul sutei m rite pentru determinarea
sumei taxei, respectiv 19 x 100/119 în cazul cotei standard i 9 x 100/109 în
cazul cotei reduse, atunci când pre ul de vânzare include i taxa. De regul
pre ul include taxa în cazul livr rilor de bunuri i/sau prest rilor de
servicii direct c tre popula ie pentru care nu este necesar emiterea unei
facturi conform art. 155 alin. (7) din Codul fiscal, precum i în orice
situa ie în care prin natura opera iunii sau conform prevederilor
contractuale pre ul include i taxa.”
Conform art. 137 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, aplicabil pentru
perioada verificat :
„(2) Baza de impozitare cuprinde urm toarele:
a) impozitele i taxele, dac prin lege nu se prevede altfel, cu
excep ia taxei pe valoarea ad ugat ;”.
Din textele de lege men ionate se re ine c taxa pe valoarea
ad ugat se determin prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare,
care cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida ob inut de furnizor, inclusiv
impozitele i taxele, cu excep ia taxei pe valoarea ad ugat .
Totodat , se re ine c se aplic procedeul sutei m rite pentru
determinarea sumei taxei, respectiv 19 x 100/119, doar atunci când pre ul de
vânzare include i taxa.
În urma verific rii efectuate, organele de inspec ie fiscal au
stabilit c societatea verificat avea obliga ia s colecteze taxa pe valoarea
ad ugat în sum de .... lei prin aplicarea cotei de TVA de 19% asupra bazei
impozabile în sum de .... lei.
Conform documentelor existente la dosar, societatea, cu toate c
avea obliga ia a se înregistrarea în scopuri de TVA începând cu data de
01.11.2007, nu i-a îndeplinit aceast obliga ie în termenul legal, aceasta
înregistrându-se începând cu data de 01.03.2010, i nici nu a colectat taxa pe
valoarea ad ugat pentru veniturile ob inute din vânzarea m rfurilor i din
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prest rile de servicii efectuate în perioada 01.11.2007 – 31.12.2009, drept
pentru care organele de inspec ie fiscal au procedat la determinarea taxei pe
valoarea ad ugat prin aplicarea cotei de impozitare de 19% asupra bazei
impozabile, respectiv asupra veniturilor pe care societatea le-a ob inut din
vânzarea m rfurilor i din prest rile de servicii.
Societatea sus ine c organele de inspec ie fiscal nu au stabilit
taxa pe valoarea ad ugat în sum de .... lei conform prevederilor legale, în
sensul c baza impozabil a fost considerat ca fiind constituit din veniturile
înregistrate în contabilitate în contul 707 „Venituri din vânzarea m rfurilor”,
f r s se in cont de faptul c vânzarea s-a f cut printr-un magazin cu
am nuntul, iar sumele înregistrate reprezint pre cu am nuntul care cuprinde i
TVA.
Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult c organele
de inspec ie fiscal au stabilit baza impozabil pentru determinarea taxei pe
valoarea ad ugat la nivelul vânz rilor efectuate, inând cont de faptul c pre ul
de vânzare cu am nuntul stabilit de societatea verificat era format din pre ul de
achizi ie de la furnizor, la care s-a ad ugat adaosul practicat, f r taxa pe
valoarea ad ugat .
A a dup cum rezult din textele de lege men ionate, taxa pe
valoarea ad ugat se determin prin aplicarea cotei standard asupra bazei de
impozitare, care cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida ob inut de
furnizor, inclusiv impozitele i taxele, cu excep ia taxei pe valoarea ad ugat .
Prin urmare, contrapartida ob inut de furnizor reprezint
contravaloarea vânz rilor, care, conform prevederilor men ionate, cuprinde
impozitele i taxele, cu excep ia taxei pe valoarea ad ugat .
Totodat , la data vânz rii bunurilor, pre ul de vânzare nu putea
include i taxa pe valoarea ad ugat , cu atât mai mult cu cât societatea nu se
înregistrase ca pl titor de TVA, necolectând taxa pe valoarea ad ugat pentru
vânz rile efectuate, aceasta necomportându-se ca pl titor de TVA.
Contestatoarea precizeaz c stabilirea taxei pe valoarea
ad ugat în cazul sumelor încasate prin magazinele cu am nuntul se face
înmul ind sumele totale cu un coeficient de 15,9664, conform art. 140 din Codul
fiscal i pct. 23 alin. 2 din H.G. 44/2004, acest punct de vedere fiind sus inut i
de Directiva CE nr. 112/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea
ad ugat , în vigoare la 31 decembrie 2008.
Conform prevederilor punctului 23 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr. 44/2004, taxa pe valoarea ad ugat se determin prin aplicarea
cotei asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii i c procedeul sutei
m rite se aplic pentru determinarea sumei taxei, respectiv 19 x 100/119,
atunci când pre ul de vânzare include i taxa.
Rezult c procedeul sutei m rite se aplic numai în situa ia în
care societatea ar fi inclus în pre ul m rfurilor vândute i taxa pe valoarea
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ad ugat , or din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult c pre ul
bunurilor vândute ar fi cuprins i taxa pe valoarea ad ugat , cu atât mai mult cu
cât societatea nu s-a comportat ca pl titor de TVA.
Având în vedere c pentru vânz rile de bunuri i prest ri de
servicii taxa pe valoarea ad ugat se determin prin aplicarea cotei standard
asupra bazei de impozitare, constituit din tot ceea ce reprezint contrapartid
ob inut sau care urmeaz a fi ob inut de furnizor, inclusiv impozitele i taxele,
cu excep ia taxei pe valoarea ad ugat , organele de inspec ie fiscal în mod
legal au determinat taxa pe valoarea ad ugat prin aplicarea cotei de TVA
asupra veniturilor pe care societatea le-a ob inut din vânzarea m rfurilor i din
prest ri de servicii.
În ceea ce prive te sus inerea contestatoarei c nu au fost
analizate prevederile art. 4 din Ordonan a Guvernului nr. 99/2000, unde
comer ul cu am nuntul este definit ca fiind activitatea desf urat de
comercian ii care vând produse, de regul , direct consumatorilor pentru uzul
personal al acestora, nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei,
întrucât cadrul legal privind impozitele i taxele, inclusiv taxa pe valoarea
ad ugat , este cel stabilit prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform
prevederilor art. 1, unde se stipuleaz c :
„(1) Prezentul cod stabile te cadrul legal pentru impozitele i
taxele prev zute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat i
bugetele locale, precizeaz contribuabilii care trebuie s pl teasc aceste
impozite i taxe, precum i modul de calcul i de plat al acestora.
Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite i taxe.
De asemenea, autorizeaz Ministerul Finan elor Publice s elaboreze
norme metodologice, instruc iuni i ordine în aplicarea prezentului cod i a
conven iilor de evitare a dublei impuneri.
(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor i taxelor
reglementate de prezentul cod este stabilit prin legisla ia privind
procedurile fiscale.
(3) În materie fiscal , dispozi iile prezentului cod prevaleaz
asupra oric ror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între
acestea aplicându-se dispozi iile Codului fiscal.”
În ceea ce prive te sus inerea contestatoarei c a prezentat
obiec iuni la constat rile efectuate înainte de definitivarea raportului de
inspec ie fiscal , iar organele de inspec ie fiscal aveau obliga ia legal de a
contrazice motivele de drept i de fapt pe care le-a invocat, nu poate fi re inut
în solu ionarea favorabil a contesta iei, întrucât, a a dup cum rezult din
raportul de inspec ie fiscal anex la decizia de impunere contestat , la
Capitolul V – Discu ia final cu contribuabilul sunt prezentate argumentele
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organelor de inspec ie fiscal
contribuabil.

în leg tur

cu obiec iunile formulate de

În ceea ce prive te sus inerile contestatoarei c organele de
inspec ie fiscal nu men ioneaz prin actele de control temeiul legal pentru plata
taxei pe valoarea ad ugat colectate i care este termenul de scaden , nu pot fi
re inute, întrucât, la punctul 2.1.3 din decizia de impunere i din raportul de
inspec ie fiscal , s-a prezentat temeiul de drept, iar, în ceea ce prive te termenul
de scaden , prin actele de control, la punctul 2.1.2, se precizeaz c termenul
de scaden al taxei pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar în urma
verific rii efectuate este „25 a lunii urm toare celei în care se încheie trimestrul
respectiv”.
Fa de cele prezentate, rezult c în mod legal organele de
inspec ie fiscal au calculat i stabilit taxa pe valoarea ad ugat pe perioada
scurs între data la care avea obliga ia s solicite înregistrarea ca pl titor de
TVA i data înregistr rii acesteia, drept pentru care urmeaz a se respinge
contesta ia formulat pentru taxa pe valoarea ad ugat în sum de .... lei,
ca neîntemeiat .
2. Referitor la accesoriile în sum de .... lei, aferente taxei pe
valoarea ad ugat stabil suplimentar de organele de inspec ie fiscal ,
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului .... este învestit s se
pronun e dac acestea au fost calculate conform prevederilor legale i dac
societatea datoreaz major rile de întârziere, în condi iile în care
contesta ia a fost respins pentru crean ele fiscale care le-a generat.
În fapt, organele de inspec ie fiscal au calculat pentru
neachitarea în termen a taxei pe valoarea ad ugat în sum de .... lei major ri de
întârziere de .... lei, pentru perioada 25.01.2008 – 16.03.2010, având în vedere
c scaden a taxei pe valoarea ad ugat de plat este 25 a lunii urm toare celei în
care se încheie trimestrul respectiv.
Societatea sus ine c nici un articol de lege din Titlu VI privind
TVA, din Codul fiscal, nu prevede c persoana impozabil este obligat s
achite sumele reprezentând TVA colectat în prima lun a trimestrului urm tor.
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 119 i 120 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , unde se prevede c :
„Art. 119
Dispozi ii generale privind major ri de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre
debitor a obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen major ri de
întârziere. […]
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Art. 120
Major ri de întârziere
(1) Major rile de întârziere se calculeaz pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden
i
pân la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”
Din textele de lege citate mai sus se re ine c major rile de
întârziere se datoreaz în cazul neachit rii în termen a obliga iilor de plat i se
calculeaz începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden i pân la
data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Contestatoarea precizeaz c s-au calculat major ri de întârziere
în sum de .... lei având în vedere c scaden a taxei pe valoarea ad ugat de
plat suplimentar este 25 a lunii urm toare celei în care se încheie trimestrul i
c nici un articol de lege din Titlu VI privind TVA din Codul fiscal nu prevede
c persoana impozabil este obligat s achite sumele reprezentând TVA
colectat în prima lun a trimestrului urm tor.
Totodat , sus ine c major rile de întârziere în sum de .... lei nu
au baz legal , întrucât pentru TVA colectat nu exist nici un act normativ în
vigoare care s stabileasc un termen de plat , iar, potrivit art. 119 alin. 1 din
Codul de procedur fiscal , pentru neachitarea în termenul de scaden de c tre
debitori a obliga iilor de plat se datoreaz dup acest termen major ri de
întârziere.
În ceea ce prive te termenul de plat a taxei pe valoarea
ad ugat , sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (1) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile 156^1 i 156^2, în vigoare
pentru perioada verificat , unde se stipuleaz c :
„Art. 157
Plata taxei la buget
(1) Orice persoan trebuie s achite taxa de plat organelor
fiscale pân la data la care are obliga ia depunerii unuia dintre deconturile
sau declara iile prev zute la art. 156^2 i 156^3.[...]
Art. 156^2
Decontul de tax
(1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie s
depun la organele fiscale competente, pentru fiecare perioad fiscal , un
decont de tax , pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care se
încheie perioada fiscal respectiv .
ART. 156^1
Perioada fiscal
(1) Perioada fiscal este luna calendaristic .
(2) Prin derogare de la alin. (1), perioada fiscal este
trimestrul calendaristic pentru persoana impozabil care în cursul anului
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calendaristic precedent a realizat o cifr de afaceri din opera iuni taxabile
i/sau scutite cu drept de deducere care nu a dep it plafonul de 100.000
euro al c rui echivalent în lei se calculeaz conform normelor.”
Din textele de lege men ionate, se re ine c orice persoan
trebuie s achite taxa de plat organelor fiscale pân la data la care are obliga ia
depunerii decontului de TVA, pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei
în care se încheie perioada fiscal , respectiv lunii sau trimestrului calendaristic.
În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat de plat , în
cazul persoanelor impozabile care au atins sau a dep it plafonul de scutire i nu
au solicitat înregistrarea conform prevederilor Codului fiscal, acesta o
reprezint taxa pe care persoana impozabil ar fi trebuit s o colecteze pe
perioada cuprins între data la care persoana respectiv ar fi fost înregistrat în
scopuri de tax dac ar fi solicitat înregistrarea în termenul prev zut de lege i
data la care a fost înregistrat , conform prevederilor punctului 62 alin. (2) lit. b)
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, privind aplicarea art. 152 din
Codul fiscal.
Se re ine c , în cazul în spe , taxa pe valoarea ad ugat de plat
o reprezint taxa pe care societatea avea obliga ia s o colecteze în perioada
respectiv .
Având în vedere c taxa pe valoarea ad ugat de plat stabilit
suplimentar de organele de inspec ie fiscal nu a fost achitat în termenul
prev zut de lege, rezult c în mod legal organele de inspec ie fiscal au
calculat major rile de întârziere.
Totodat , pentru taxa pe valoarea ad ugat în sum de .... lei,
care a generat accesoriile în sum de .... lei, prin prezenta decizie de solu ionare
s-a dispus respingerea contesta iei.
Având în vedere c major rile de întârziere au fost calculate
conform prevederilor legale i întrucât pentru crean ele fiscale în sum de .... lei,
care au generat accesoriile în sum de .... lei, contesta ia a fost respins , se va
respinge ca neîntemeiat contesta ia i pentru major rile de întârziere în
sum de .... lei, reprezentând m sur accesorie, conform principiului de drept
"accesorium sequitur principale" (accesoriul urmeaz principalul).
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în
temeiul prevederilor art. 1, art. 126 alin. (1) i (9), art. 127 alin. (1), art. 128
alin. (1), art. 134 alin. (1), art. 134^1 alin. (1), 137 alin. (2) i alin. (1) lit. a), art.
140 alin. (1), art. 145 alin. (1) i (4), art. 153 alin. (1) lit. b), art. 156^1, art.
156^2 i art. 157 alin. (1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, pct. 23, 45, 62 alin. (2) lit. b) i 66 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, art. 119 i 120 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
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coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , se:
DECIDE:
- Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat de S.C.
.... S.R.L. împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .... din 18.03.2010,
înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal sub nr. ....din 19.03.2010, emis
în baza Raportului de inspec ie fiscal încheiat la data de 17.03.2010, înregistrat
sub nr. .... din 18.03.2010, privind suma de .... lei, reprezentând:
- .... lei TVA;
- .... lei major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat .
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul ...., în termen de 6
luni de la data comunic rii, conform procedurii legale.
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