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R O M Â N I A - M i n i s t e r u l  F i n a n � e l o r  P u b l i c e
AGEN�IA NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL�
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE

C O N S T A N � A
B d .  T o m i s  n r . 5 1 ,  t e l /  f a x  7 0 . 8 0 . 8 3 ,  e - m a i l

c o n t e s t a t i i @ f i n a n t e - c t . r o

SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II

DECIZIA nr.50/05.04.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA SRL     
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal
Constan�a prin adresa nr…………/…….03.2005, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr…………/…….03.2005, cu privire la contesta�ia
formulat� de S.C CONSTANTA SRL, cu sediul în Constan�a, B-dul
……………, nr………, Bl………, Sc……, Ap…….

Obiectul contesta�iei îl constituie m�sura dispus� de organele
fiscale din cadrul SAF – Activitatea de Control Fiscal Constan�a în
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de …….03.2005, încheiat ca
urmare a solu�ion�rii cererii de rambursare a TVA înregistrat� sub
nr………/…….03.2005.

Suma contestat� este de ………………… lei �i reprezint� TVA respins�
la rambursare, f�r� drept de preluare.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al
societa�ii, conform art. 175 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�  republicat� �i a fost depus� in
termenul prevazut la art.176 (1) din acela�i act normativ.

Constatându-se ca in spe�� sunt întrunite si celelalte
condi�ii de procedur�, prevazute la art.174, art.175 �i art.178,
alin.1, lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal� republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s�
solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.
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I.Prin cererea înregistrat� la SAF - Activitatea de Control
Fiscal Constan�a sub nr………/…….03.2005, S.C. CONSTANTA SRL contest�
m�sura organelor de control de respingere la rambursare f�r� drept
de preluare a TVA în sum� de ………………… lei, invocând faptul c�
furnizorul a refuzat s� scrie pe factura emis� “taxare invers�”.

În contesta�ie, petentul arat� c� în baza antecontractului de
vânzare-cump�rare nr………/13.01.2005 încheiat cu SC U……………… SRL s-a
perfectat cump�rarea de c�tre petenta a unui teren în suprafa�� de
……………… mp, pentru care vânz�torul a întocmit factura fiscal�
nr……………/19.01.2005, în valoare de ………………… lei din care TVA în sum�
de ……………… lei.

Petenta sus�ine c�, furnizorul a solicitat s�-i achite taxa pe
valoarea ad�ugat� înscris� în factur�, în caz contrar va proceda la
rezilierea contractului de vânzare-cump�rare.

Fa�� de situa�ia prezentat�, petenta solicit� aprobarea pentru
preluarea TVA în decontul aferent lunii martie 2005 �i verificarea
furnizorului pentru stabilirea realit��ii opera�iunii legate de
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� tranzac�iei efectuate.

II. Urmare adresei A.F.P. Constan�a nr……………/…….02.2005,
înregistrat� la SAF - Activitatea de Control Fiscal Constan�a sub
nr…………/…….03.2005, organul fiscal a procedat la verificarea cererii
depuse de S.C. CONSTANTA SRL privind rambursarea soldului sumei
negative de TVA rezultat� din decontul aferent lunii ianuarie 2005.

Referitor la aspectul contestat, organul de control a stabilit
urm�toarele:

În baza contractului de vânzare-cump�rare încheiat în data de
04.02.2005, autentificat la Notariat sub nr…………/04.02.2005, SC
CONSTANTA SRL a achizi�ionat de la SC U……………… SRL un teren în
suprafa�� de ……………… mp în valoare total� de …………………… lei din care
TVA în sum� de ………………… lei.

Din suma solicitat� la rambursare în cuantum de ……………… lei,
organul de control a stabilit c� pentru suma de ……………… lei petenta
nu îndepline�te condi�iile de rambursare.

Pentru m�sura dispus� organul de control a invocat
dispozi�iile art.160, alin.2, lit.b din H.G. nr.84/2005 pentru
modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G
nr.44/2004, coroborate cu cele ale art.160 alin.5 din acela�i act
normativ, potrivit c�rora SC CONSTANTA SRL era obligat s� aplice
taxarea invers�, respectiv, s� nu efectueze plata taxei pe valoarea
ad�ugat� c�tre furnizor �i s� înscrie din proprie ini�iativ�
men�iunea “taxare invers�” în factura fiscal� �i s� eviden�ieze
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� atât în jurnalul de cump�r�ri
cât �i în cel de vânzari, concomitent.
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Având în vedere cele de mai sus, organele de control au
respins la rambursare f�r� drept de preluare în decontul lunii
urm�toare a TVA în sum� de ………………… lei, întrucât nu au fost
respectate prevederile art.160, alin.1, lit.b din Legea
nr.571/2003, privind Codul fiscal.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de control, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile
în spe��, se re�in urm�toarele:

In fapt, în temeiul art.149, alin.5 din Legea nr.571/2003,
prin bifarea casetei corespunz�toare din decontul TVA aferent lunii
ianuarie 2005, SC CONSTANTA SRL solicit� rambursarea soldului sumei
negative a TVA în sum� de ………………… lei.

În urma verific�rii, organele de control au aprobat la
rambursare suma de ………………… lei �i au respins f�r� drept de preluare
TVA în sum� de …………………… lei.

Cu privire la aspectul contestat, organul de solu�ionare a
contesta�iei re�ine urm�toarele:

Suma în cauz� se reg�se�te înscris� la rubrica TVA în factura
nr……………………/19.01.2005, emis� de S.C. U………………… SRL a c�rei valoare
total� este de ……………………… lei �i reprezint� avans antecontract de
vânzare-cump�rare nr…………/13.02.2005, pentru un teren în suprafa��
de ……………… mp.

În drept, aplicabile spe�ei sunt dispozi�iile art.160’ din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal republicat�, referitoare la
unele m�suri de simplificare, potrivit c�rora:

“Alin.1 Furnizorii �i beneficiarii bunurilor prev�zute la
alin.2 au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de
prezentul articol. Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor
de simplificare este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie
înregistra�i ca pl�titori de TVA.

Alin.2 Bunurile pentru care se aplic� m�surile simplificate
sunt:

[…]
b) terenurile de orice fel;
[…]
Alin.3 Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri prev�zute

la alin.2 furnizorii sunt obliga�i s� înscrie men�iunea “taxare
invers�”.

În spe��, se re�ine c� obiectul tranzac�iei înscris în factura
fiscal� nr………………/19.01.2005 emis� de SC U…………………… SRL c�tre SC
CONSTANTA SRL, îl constituie vânzarea unui teren în suprafa�� de
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……………… mp. Se constat� astfel c�, pentru bunul tranzac�ionat se
aplic� m�surile de simplificare mai sus precizate, în sensul c�,
furnizorul este obligat s� înscrie pe factur� men�iunea “taxare
invers�”, urmând ca atât “furnizorul cât �i beneficiarul s�
eviden�ieze taxa pe valoarea ad�ugat� atât în jurnalul de vânz�ri
cât �i în jurnalul de cump�r�ri concomitent, �i o înscriu în
decontul de TVA, atât ca tax� colectat� cât �i ca taxa deductibil�,
f�r� a avea loc pl��i efective între cele dou� unit��i în ceea ce
prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�”, a�a cum prev�d dispozi�iile
alin.3 ale art.160’, din acela�i act normativ.

De aplicarea prevederilor art.160’, sunt responsabili atât
furnizorii cât �i beneficiarii care tranzac�ioneaz� bunurile pentru
care se aplic� m�surile simplificate.

Potrivit dispozi�iilor alin.5 al art.160’,
 “În situa�ia în care furnizorul nu a  men�ionat ”taxare

invers�” în facturile fiscale emise pentru bunurile care se
încadreaz� la alin.2, beneficiarul este obligat s� aplice taxare
invers�, respectiv s� nu fac� plata taxei pe valoarea ad�ugat�
c�tre furnizor, s� înscrie din proprie ini�iativ� men�iunea “taxare
invers�” în factura fiscal� �i s� îndeplineasc� obliga�iile
prev�zute la alin.3”.

În acest context se re�ine c�, SC CONSTANTA SRL avea obliga�ia
de a aplica taxarea invers� pentru opera�iunea înscris� în factura
fiscal� nr………………/19.01.2005, s� înscrie din proprie ini�iativ�
men�iunea “taxare invers�” �i s� înscrie taxa pe valoarea ad�ugat�
atât în jurnalul de cump�rari cât �i în jurnalul de vânz�ri, f�r�
s� efectueze plata efectiv� a taxei pe valoarea ad�ugat� fa�� de
furnizor, în spe��, S.C. ………………… SRL, a�a cum prev�d dispozi�iile
legale în vigoare.

Referitor la sus�inerea petentei, potrivit c�reia vina
apar�ine furnizorului care refuz� aplicarea tax�rii inverse,
preciz�m c� aceasta nu poate fi re�inut� ca argument în
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei pe motiv c� fiecare
societate r�spunde direct fa�� de prevederile legale, aspect avut
în vedere de c�tre organul de control în stabilirea m�surii
dispuse. Prin achitarea taxei pe valoarea ad�ugat� c�tre furnizor,
SC CONSTANTA SRL, a înc�lcat dispozi�iile legale, fapt care îns� nu
afecteaz� obliga�iile fiscale ale societ��ii.

În aceast� situa�ie, beneficiarul este prejudiciat, dar în
recuperarea acestuia nu se pot implica nici organul de control �i
nici cel de solu�ionare pentru faptul c� nu au competen�a prev�zut�
de lege în acest sens.

În concluzie, m�sura dispus� de organul fiscal cu privire la
respingerea la rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� f�r� drept
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de preluare în  sum� de …………………… lei, este în conformitate cu
dispozi�iile legale aplicabile spe�ei.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.178, alin.1,
art.179 �i art.185 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.
nr.92/2003, republicat�,  se

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de
SC CONSTANTA SRL pentru suma de ……………………… lei, reprezentând TVA
respins� la rambursare f�r� drept de preluare.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a în
termen de 30 de zile de la comunicare, în conformitate cu
prevederile art.187 alin.2 din O.G. nr.92/2003, privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

D.G./4ex
05.04.2005


