
        MINISTERUL FINAN|ELOR PUBLICE
   AGEN|IA NA|IONAL~ DE ADMINISTRARE FISCAL~
DIREC|IA GENERAL~ A FINAN|ELOR PUBLICE MURE}

DECIZIA  nr.2/09.03.2007

Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizat` de S.C.
 ... S.R.L. jud.Mure], prin contesta\ia [nregistrat` sub nr. .../12.12.2006,
completat` cu adresa [nregistrat` sub nr..../12.01.2007, asupra Deciziei de
impunere nr. ... /15.11.2006 privind obliga\iile fiscale suplimentare stabilite de
inspec\ia fiscal` emis` de organele de specialitate ale D.G.F.P. Mure] -
Activitatea de Inspec\ie Fiscal` [n baza Raportului de inspec\ie fiscal`
nr..../22.11.2006, comunicat` petentei la data de 27.11.2006, potrivit confirm`rii
de primire anexat` [n copie la dosarul cauzei.

ContestaŃia a fost depusă în termenul legal prevăzut la art.177
alin.(1) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal̀ , republicat`.

Suma contestat` este de .... lei reprezent@nd tax` pe valoarea
ad`ugat`.

Constat@nd c` [n spe\` sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de  art.175,
art.176 ]i art.179 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003,
republicat`, Direc\ia General` a Finan\elor Mure] este legal [nvestit` s`
solu\ioneze cauza.

A) {n contesta\ia [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub
nr.35.486/12.12.2006, petenta invoc` urm`toarele:

- societatea comercial` contestatoare are ca obiect principal de
activitate recuperarea de]eurilor metalice reciclabile, care presupune achizi\ia
unor bunuri ]i rev@nzarea lor [n urm`toarele variante posibile:

- colectarea unor bunuri (de]euri) care, ulterior procedurii de
“valorificare” prev`zut` de Ordonan\a de urgen\` a Guvernului nr.16/2001, sunt
susceptibile de rev@nzare, ca atare, [n circuitul comercial;

- colectarea unor bunuri (de]euri) care sunt supuse procedurii
de “reciclare” prev`zut` de Ordonan\a de urgen\` a Guvernului nr.16/2001
ulterior dezmembrate ]i valorificate [n circuitul comercial ca bunuri distincte ]i
care pot fi utilizate ca piese cu func\ionalitate autonom`;

- colectarea unor bunuri (de]euri) ce sunt ulterior
dezmembrate, opera\iune prin care se ob\in fragmente de materiale feroase ]i
neferoase care se valorific` prin predare la punctele de colectare a fierului vechi;

- societ`\ii i s-a imputat faptul c` ar fi achizi\ionat bunuri de la S.C.
.... S.R.L. ]i S.C. .... S.A., bunuri care au fost transformate [n de]euri feroase,
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- “sus\inerea organului de inspec\ie fiscal` potrivit c`reia 90% din
bunurile achizi\ionate luna iunie 2006 ar fi fost dezmembrate [n aceea]i lun`, nu
este sus\inut` prin probe”;

- anun\urile publicitare la care contestatoarea recurgea, [n mod
constant, pentru a valorifica de]eurile achizi\ionate, f`r` a le dezmembra,
“probeaz` trei realit`\i incontestabile:

- faptul c` S.C. ..... S.R.L. dispunea [n mod continuu de stoc
[nsemnat ]i diversificat de bunuri;

- faptul c` unele dintre aceste bunuri au fost v@ndute, f`r` a fi
dezmembrate, la scurt timp de la achizi\ie, iar altele au fost trecute [n stoc;

- faptul c` pentru unele din bunurile aflate [n stoc,
contestatoarea proceda - dup` o anumit` perioad` de timp ]i [n func\ie de cererea
clien\ilor - la dezmembrare ]i v@nzare;

- “S.C..... S.R.L. nu era \inut` s` aplice m`surile de simplificare
statuate de dispozi\iile art.160^1 din Legea nr.571/2003, at@ta timp c@t la
momentul achizi\iei nu a urm`rit scopul dezmembr`rii ]i valorific`rii
de]eurilor”.

{n completarea la contesta\ie, f`cut` prin adresa nr...../02.03.2007,
[nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr...../06.03.2007, petenta sus\ine urm`toarele:

- scopul primordial al societ`\ii a fost de valorificare a mijloacelor
fixe achizi\ionate, ]i nu de transformare a acestora [n de]euri, fapt care rezult`
din aspectul c` o serie de mijloace fixe achizi\ionate de la ter\e persoane au fost
rev@ndute ulterior, potrivit facturilor anexate [n copie;

- “obiectul contractelor de achizi\ie [ncheiate de societatea noastr` [l
constituia achizi\ionarea de mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale de
construc\ii metalice, ]i nu acela de cump`rare de de]euri metalice”, a]a cum este
]i [n cazul contractului [ncheiat cu S.C. .... S.A.;

- nu neag` faptul c` anumite bunuri achizi\ionate, care ulterior nu au
putut fi v@ndute, au fost dezmembrate ]i v@ndute ca de]euri metalice;

- prezint` “situa\ia v@nz`rilor de obiecte de inventar ]i piese, [n
perioada 01.01.2006-28.02.2007”;

- [n cadrul controalelor ulterioare efectuate, respectiv aferente
lunilor septembrie - noiembrie 2006, a fost acceptat` la rambursare TVA din
facturi fiscale cuprinz@nd bunuri de acela]i gen ca ]i cele cuprinse [n facturile
refuzate la rambursare, aferente lunilor aprilie, mai, iunie ]i iulie, consider@nd c`
aceste diferen\e sunt datorate schimb`rii componen\ei echipei de control ]i
implicit a modului de interpretare a actelor normative [n materie ]i a situa\iei de
fapt.

B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la verificarea efectuat`
de organele de specialitate ale D.G.F.P. Mure] - Activitatea de Inspec\ie Fiscal`
la S.C. .... S.R.L. din loc....., jud.Mure], ce a avut ca obiectiv controlul anticipat
asupra sumei negative a taxei pe valoarea ad`ugat` [n cuantum de ..... lei pentru
care s-a exprimat op\iunea de rambursare prin decontul de T.V.A. aferent lunii
iulie 2006, [nregistrat la Administra\ia Finan\elor Publice T@rn`veni sub
nr...../25.08.2006 - [n urma c`reia au fost [ntocmite raportul de inspec\ie fiscal`
nr.../22.11.2006 ]i decizia de impunere nr....../15.11.2006 privind obliga\iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec\ia fiscal`, s-au constatat urm`toarele:
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fiscale prezentate la pag.4 din raportul de inspec\ie fiscal` [n vederea ob\inerii ]i
valorific`rii ca de]euri, respectiv [n scopul dezmembr`rii ]i valorific`rii ca
de]euri de metale feroase ]i neferoase, pentru care nu a aplicat m`surile de
simplificare, potrivit prevederilor art.160^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.    

{n vederea stabilirii realit`\ii opera\iunilor derulate de S.C. .... S.R.L.
..... cu S.C. ... S.R.L. Sebe], cu adresa nr...../26.09.2006 D.G.F.P. Mure] -
Activitatea de Inspec\ie Fiscal` a solicitat organelor de specialitate din cadrul
D.G.F.P. Alba efectuarea unui control [ncruci]at la viz@nd povenien\a bunurilor
livrate, modalitatea prin care acestea au ie]it din gestiune ]i articolele contabile
efectuate, realizarea efectiv` a livr`rii de produse, [nregistrarea [n eviden\a
contabil` a livr`rilor efectuate, [ncasarea sumelor consemnate [n facturi,
colectarea ]i achitarea de c`tre furnizor a TVA cuprins` [n facturi.

{n procesul verbal nr...../13.10.2006, anexat [n copie la raportul de
inspec\ie fiscal`, organele de control din cadrul D.G.F.P. Alba au consemnat c`
facturile fiscale emise de S.C. ...... S.R.L. Sebe], care au f`cut obiectul
controalului [ncruci]at, sunt [nregistrate [n eviden\a contabil` a societ`\ii
verificate, TVA colectat` aferent` facturilor fiscale [n cauz` fiind [nregistrat` [n
jurnalele de v@nz`ri lunare ]i deconturile de TVA. Totodat`, au precizat c` S.C.
... S.R.L. Sebe] a achizi\ionat bunurile livrate c`tre S.C. ...... S.R.L. de la S.C. ...
S.R.L. Strehaia, jud.Mehedin\i, valoarea acestor bunuri nefiind achitat` p@n` la
data [ncheierii procesului-verbal (13.10.2006). 

Av@nd [n vedere cele prezentate, organele de control au
concluzionat c` societatea nu are drept de rambursare pentru taxa pe valoarea
ad`ugat` [n sum` total` de ... lei., suma acceptat` la rambursare fiind de ..... lei.

C) Av@nd [n vedere actele ]i documentele dosarului, sus\inerile
petentei [n raport cu prevederile actelor normative invocate de contestatoare ]i de
organele de control, se re\in urm`toarele:

 Cauza supus` solu\ion`rii este dac`, pentru bunurile
achizi\ionate const@nd [n recipien\i inox, \eav` cupru, bare bronz, bare
alam`, motoare electrice, burghie uzate, etc., petenta trebuia s` aplice
taxarea invers`.

{n fapt, [n perioada 01.07.2006 - 31.07.2006 societatea a achizi\ionat
bunuri materiale (recipien\i inox, \eav` cupru, bare bronz, bare alam`, motoare
electrice, burghie uzate, etc.) [n valoare total` de ..... lei din care TVA [n sum` de
... lei, [n baza a 18 facturi fiscale emise de S.C. .... S.R.L. , S.C... S.R.L., S.C.....
S.R.L. Sebe], S.C. ... S.R.L. Strehaia, jud.Mehedin\i, S.C. ... S.R.L. ]i S.C. .... la
pag.4 din raportul de inspec\ie fiscal` nr..../22.11.2006) f`r` a aplica m`surile de
simplificare conform prevederilor art.160^1 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

La inspec\ia fiscal` efectuat` de organele de specialitate ale D.G.F.P.
Mure] - Activitatea de Control Fiscal, ce a avut ca obiectiv verificarea sumei
negative a taxei pe valoarea ad`ugat` [n cuantum total de .... lei pentru care s-a
exprimat op\iunea de rambursare prin decontul de T.V.A. [ntocmit pentru luna
iulie 2006, [nregistrat la Administra\ia Finan\elor Publice T[rn`veni sub
nr...../25.08.2006, [n urma c`reia au fost [ntocmite raportul de inspec\ie fiscal`
nr...../22.11.2006 ]i decizia de impunere nr...../15.11.2006 privind obliga\iile
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"taxare inversa" în facturile fiscale emise pentru bunurile care se încadreaza la
alin. (2), beneficiarul este obligat sa aplice taxare inversa, respectiv sa nu faca
plata taxei pe valoarea adaugata catre furnizor, sa înscrie din proprie iniŃiativa
menŃiunea "taxare inversa" în factura fiscala oi sa îndeplineasca obligaŃiile
prevazute la alin. (3)”.

{n leg`tur` cu prevederile legale anterior precizate, la pct.65^1 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hot`r@rea Guvernului nr.44/2004, modificate prin Hot`r@rea
Guvernului nr.84/2005, se face precizarea:

“(1) CondiŃia obligatorie prevazuta la art. 160^1 alin. (1) din Codul
fiscal, pentru aplicarea masurilor de simplificare, respectiv a taxarii inverse, este
ca atât furnizorul, cât oi beneficiarul sa fie persoane înregistrate ca platitori de
taxa pe valoarea adaugata. [...]

Înregistrarea contabila 4426 = 4427 atât la cumparator, cât oi la
furnizor este denumita autolichidarea taxei pe valoarea adaugata. În cazul
vânzatorului, deducerea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei colectate este
similara cu încasarea acesteia, iar la cumparator, colectarea taxei pe valoarea
adaugata la nivelul taxei înscrise în factura de achiziŃii este echivalenta cu plata
acesteia. Taxarea inversa se poate aplica la fiecare stadiu al circuitului
economic, indiferent prin câte verigi se trece, dar se stopeaza atunci când nu
mai sunt îndeplinite condiŃiile prevazute la art. 160^1 alin. (1) din Codul fiscal,
respectiv când una dintre parŃi nu este înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea
adaugata. [...].

(8) Livrarile de bunuri prevazute la art. 160^1 alin. (2) din Codul
fiscal, efectuate dupa data de 1 ianuarie 2005, se consemneaza în facturi fiscale
de catre furnizori, care se întocmesc ca oi pentru orice alta operaŃiune taxabila,
respectiv vor conŃine oi baza de impozitare, oi taxa pe valoarea adaugata
aferenta, având în plus menŃiunea "taxare inversa". [...].

(9) Beneficiarii vor efectua înregistrarile contabile obionuite pentru
o achiziŃie de bunuri sau pentru un avans, dupa caz, pentru valoarea bunurilor
sau, dupa caz, a avansului, fara taxa pe valoarea adaugata, iar pentru suma taxei
pe valoarea adaugata din factura fiscala se efectueaza înregistrarea 4426 = 4427.
[...]

(12) În situaŃia în care organele fiscale competente, cu ocazia
verificarilor efectuate, constata ca pentru bunurile prevazute la art. 160^1 alin.
(2) din Codul fiscal nu au fost aplicate masurile de simplificare prevazute de
lege, vor obliga beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin contul de
furnizori, efectuarea înregistrarii contabile 4426 = 4427 oi înregistrarea în
decontul de taxa pe valoarea adaugata întocmit la finele perioadei fiscale în care
controlul a fost finalizat, la rândurile de regularizari. [...]”.

Pct.II. 1 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie
2005 pentru aprobarea soluŃiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi
referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata oi probleme de procedura fiscala,
aprobat` prin Ordinul ministrului finan\elor publice nr.507/2005, referitor la art.
160^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile oi completarile
ulterioare, stipuleaz`:
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cu respectarea normelor de protecŃie a mediului oi a sanataŃii populaŃiei, precum
oi reintroducerea lor în circuitul productiv prin:

a) reutilizarea în propriile procese de producŃie;
b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, oi comercializarea

materiilor prime secundare oi, respectiv, a produselor reutilizabile ob Ńinute
prin reciclare;

c) predarea catre agenŃii economici specializaŃi, autorizaŃi pentru
valorificare, a deoeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de
provenienŃa.

La art.17 din Normele privind procedura de acordare, prelungire,
suspendare sau anulare a autorizaŃiei de valorificare a deoeurilor industriale
reciclabile, aprobate prin Ordinul ministrului administra\iei publice nr.503/2001,
se precizeaz`:

“[...] (2) DeŃinatorul va anexa la documentele de însoŃire a marfii oi
documentul de provenienŃa a deoeului, prin care se face dovada ca el a rezultat
din activitatea proprie a agentului economic, oi anume: prin procesul de
producŃie, prin activitatea de întreŃinere oi reparaŃii, din dezmembrari de utilaje
oi subansambluri, dezmembrari de piese de schimb, casari de mijloace fixe,
obiecte de inventar, ambalaje etc.

(3) Prin documente de provenienŃa, conform art. 5 lit. c) din
ordonanŃa, se înŃelege:

a) fioa de magazie a gestiunii de deoeuri, semnata oi otampilata de
directorul agentului economic - pentru deoeurile rezultate din procesele de
producŃie, din activitatea de întreŃinere oi reparaŃii, din dezmembrari de piese oi
subansambluri, dezmembrari de piese de schimb, casari de obiecte de inventar,
ambalaje etc.;

b) procesul-verbal de scoatere din funcŃiune a mijloacelor fixe (cod
14-2-3/Aa), semnat oi otampilat de directorul agentului economic;

c) procesul-verbal de declasare a unor bunuri materiale (cod
14-2-3/Aa), semnat oi otampilat de directorul agentului economic.

(4) AgenŃii economici specializaŃi, autorizaŃi pentru valorificarea
deoeurilor industriale reciclabile, sunt obligaŃi sa solicite deŃinatorilor, la
cumparare, documentele de provenienŃa menŃionate la art. 17 alin. (3) din norme
pentru deoeurile predate”.

{n anexa nr.2 din Ordonan\a de urgen\` a Guvernului nr.16/2001
sunt defini\i um`torii termeni:

Deoeu - orice substanŃa sau orice produs din categoriile prevazute în
anexa nr. 1, pe care deŃinatorul nu îl mai utilizeaza sau pe care are intenŃia ori
obligaŃia sa nu îl mai utilizeze

Colectare - strângerea, sortarea oi/sau regruparea (depozitarea
temporara) a deoeurilor în vederea transportarii lor spre valorificare

Valorificare  - orice operaŃiune de dezmembrare, sortare, reciclare,
taiere, marunŃire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau alta
operaŃiune care determina schimbarea naturii sau a compoziŃiei, efectuata asupra
unui deoeu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizarii
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pentru a fi valorificate in forma in care au fost achizitionate, caz in care ar fi
trebuit inregistrate in contul 371 “Marfuri”. Aceste bunuri au fost transformate in
deseuri de inox si deseu cupru, fapt dovedit de inregistrarile contabile efectuate
dupa cum urmeaza: in  intervalul  03.07.-10.07.2006 se inregistraza in evidenta
contabila (cont 302) facturile fiscale nr. .../03.07.2006, nr. .../04.07.2006, nr.
.../05.07.2006, nr. .../06.07.2006 si nr. .../10.07.2006 emise de S.C. .... S.R.L.,
reprezentand recipienti inox, rezervoare inox, sarma cupru etc. fiind date in
consum in data de 29.08.2006, intocmindu-se bonul de consum nr..../29.08.2006
si procesul–verbal de declasare nr...../29.08.2006 pentru aceleasi bunuri. S.C. ...
S.R.L. are ca obiect principal de activitate “Comert cu ridicata al deseurilor si
resturilor” – cod CAEN .... si ca incepand cu data de 10.07.2006  aceasta  a fost
declarata inactiva in Monitorul Oficial nr.593/2006. 

Fa\` de sus\inerea petentei potrivit careia pentru bunurile
achzi\ionate de la S.C. ..... S.A. cum sunt: masini de frezat, strunguri, motoare
electrice, masini de gaurit, masini de rectificat, prese, etc, si-a manifestat intentia
de vanzare prin  publicarea de anunturi in unele cotidiane locale, insa
demersurile efectuate nu concorda cu modul de reflectare in contabilitate a
bunurilor de natura celor mai sus mentionate. Astfel achizitiile acestor bunuri au
fost inregistrate in contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”-
Gestiunea Deseuri Feroase (petenta nu a desfasurat nici o activitate economica
care sa necesite intrebuintarea acestor materiale) si nu in contul 371”Marfuri”,
cont care reflecta intrarea respectiv iesirea  de “bunuri pe care entitatea le
cumpara în vederea revânzarii sau produsele predate spre vânzare magazinelor
proprii” conform prevederilor Ordinului ministrului finan\elor publice
nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene. In perioada aprilie 2006 - mai 2006 petenta a introdus in procesul de
dezmembrare si  valorificare ca deseuri conform proceselor-verbale de declasare,
bunuri de natura celor mai sus mentionate, in speta masini de gaurit, rectificat,
sablat, strunguri, freze etc.

Referitor la sustinerea petentei potrivit careia doar o parte
nesemnificativa din deseurile achizitionate in luna iulie 2006 a fost efectiv
fragmentata cea mai mare parte dintre ele aflandu-se in stoc,  organele de control
precizeaza ca petenta recunoaste ca bunurile in cauza sunt de natura deseurilor,
constatarile organelor de control fiind argumentate de inregistrarile contabile
efectuate de societate, prezentate in anexele la Raportul de inspectie fiscala nr.
.../22.11.2006. De asemenea bunurile achizitionate  care au in compozitia lor
cupru si inox au fost dezmembrate pentru a fi valorificate ca si deseuri, in special
pe piata externa, in acest sens existand contracte ferme, la data controlului,
conform documentelor puse la dispozitie, stocul de astfel de bunuri fiind
neinsemnat.

Av@nd [n vedere prevederile legale anterior citate, [ntruc@t petenta
nu a aplicat m`surile de simplificare impuse de legiuitor pentru de\in`torii de
de]euri, rezult` c` [n mod corect organele de control au constatat c` unitatea a
dedus eronat taxa pe valoarea ad`ugat` [n sum` de ... lei [nscris` [n facturile
fiscale primite de la furnizori, fapt pentru care contesta\ia petentei urmeaz` a fi
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