
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

PFA X 
cu sediul în loc.--, nr.--, 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 Fizice, prin adresa 
nr.--/2009, înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009, asupra contesta�iei 
formulat� de PFA X, înregistrat� la Administratia Finan�elor Publice Mun.Sf. Gheorghe 
sub nr. --/2009. 
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile de 
plat� suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 �i a Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr.--/2009, în sum� total� de ?? lei, din care suma de ?? reprezint� TVA �i suma 
de ?? majorari de întâtziere la 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 PFA X, se cere anularea Deciziei de impunere 
privind obliga�iile de plat� suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 �i 
anularea par�ial� a Raportului de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, în sum� total� de ?? lei. 
 În sus�inerea contesta�iei contestatoarea arat� c� organul de control a aplicat în 
mod gre�it legea, stabilind în sarcina cabinetului veterinar obliga�ia de a pl�ti întreaga 
sum� a TVA colectat� în perioada 2008-2009. Faptul c� suma stabilit� cu titlu de 
obliga�ie de plat� suplimentar� reprezint� TVA colectat� �i nu TVA de plat�, cum eronat 
se afirm� în actele administrative contestate. Conform modului de efectuare a calculelor 
din anexe, se constat� c� sumele stabilite în sarcina cabinetului veterinar reprezint� 
19% din încas�rile avute în perioada de referin��. Conform reglement�rilor referitoare la 
TVA, aceste sume reprezint� TVA colectat �i nu TVA de plat� care înseamn� diferen�a 
dintre TVA colectat� si cea deductibil�, în cazul în care TVA colectata este mai mare. 
 Referitor la cota de TVA de 19% contestatoarea arat� c� o parte din încas�ri au 
rezultat din livrarea de medicamente de uz veterinar, la care, conform art.140 alin. 2 lit. 
e, cota de taxa este de 9% �i c� inspectorii fiscali au aplicat incorect cota de 19% la 
întreaga sum� a încas�rilor. 

II. Organele de control din cadrul Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna, 
Serviciului Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, în urma efectu�rii controlului la PFA X, au 
stabilit T.V.A. de plat� în sum� de ?? lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de ?? 
lei, pentru nerespectarea art.152 alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cit�m: 

“(6) Persoana impozabil� care aplica regimul special de scutire �i a c�rei cifra de 
afaceri, prev�zuta la alin. (2), este mai mare sau egal� cu plafonul de scutire în decursul 
unui an calendaristic, trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 
153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau dep��irii plafonului. Data atingerii sau 
dep��irii plafonului se consider� a fi prima zi a lunii calendaristice urm�toare celei în 
care plafonul a fost atins sau dep��it. Regimul special de scutire se aplic� pân� la data 
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înregistr�rii în scopuri de TVA, conform art. 153. Dac� persoana impozabil� respectiv� 
nu solicit� sau solicit� înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul 
s� stabileasc� obliga�ii privind taxa de plat� si accesoriile aferente, de la data la care ar 
fi trebuit s� fie înregistrat în scopuri de tax�, conform art. 153.” 

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 : 

Conform art.152 alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cit�m: 
“(6) Persoana impozabil� care aplica regimul special de scutire �i a c�rei cifra de 

afaceri, prev�zuta la alin. (2), este mai mare sau egal� cu plafonul de scutire în decursul 
unui an calendaristic, trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 
153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau dep��irii plafonului. Data atingerii sau 
dep��irii plafonului se consider� a fi prima zi a lunii calendaristice urm�toare celei în 
care plafonul a fost atins sau dep��it. Regimul special de scutire se aplic� pân� la data 
înregistr�rii în scopuri de TVA, conform art. 153. Dac� persoana impozabil� respectiv� 
nu solicit� sau solicit� înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul 
s� stabileasc� obliga�ii privind taxa de plat� si accesoriile aferente, de la data la care ar 
fi trebuit s� fie înregistrat în scopuri de tax�, conform art. 153.”, 

contestatoarea avea obliga�ia de a se înregistra ca pl�titor de TVA �i s� depun� 
formularul “300 - Decont de tax� pe valoarea ad�ugat�”. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal�, cu respectarea prevederile art.152 pct.62 
alin.2, lit. a) din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au 
procedat la stabilirea TVA suplimentar� de plat� respectiv major�rile de întârziere 
aferente perioadei 2008-2009.  

Analizând modul de efectuare a calculelor din anexele Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr.--/2009, se constata c� sumele stabilite în sarcina cabinetului veterinar 
reprezint� 19% din încas�rile aferent perioadei de referin��. Ori, în accep�iunea 
reglement�rilor referitoare la TVA, aceste sume reprezint� TVA colectat�. TVA de plat� 
înseamn� diferen�a dintre TVA colectat� �i cea deductibil�, în cazul în care TVA 
colectata este mai mare. Acest lucru rezult� evident din întreaga legisla�ie privitoare la 
TVA, dar �i din modul în care a fost conceput formularul 300 - Decont de tax� pe valoare 
ad�ugat�, aprobat prin ordine ale OPANAF nr.94/2008 aferent perioadei Ianuarie – 
Noiembrie 2008 �i OPANAF nr.1746/ 2008 (MOF 864/ 22.12.2008) aferent perioadei 
Decembrie 2008. 

Astfel, forma ini�ial�, valabil� pân� în data de 22.12.2008, conform art.152, 
pct.62, alin.2, lit.a din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cit�m: 

“a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat� de 
organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de 
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana 
impozabil� ar fi datorat-o dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de tax� conform 
art. 153 din Codul fiscal, … .” în consecin�� este evident c� legiutorul a avut în vedere 
TVA de plat� �i nu cea colectat�, astfel recunoscând dreptul la deducere a persoanei în 
cauza ca �i cum ar fi fost înregistrat� normal. 
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Prin HG nr.1618/04.12.2008, textul de mai sus se modific�, cit�m : 
    “a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat� de organele 
fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA 
conform art. 153 din Codul fiscal, acestea 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, … .” 

În consecin�� organul de control a înc�lcat principul neretroactivit��ii legilor, �i 
obligând pe contestatoare la plata unor sume pe care nu a datora. 

 
Organul de control a calculat eronat TVA de 19% aferente încas�rilor, din livrarea 

de medicamente de uz veterinar, la care, conform art.140, alin. 2, lit. e din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform c�reia cota de taxa este de 9% �i c� 
inspectorii fiscali au aplicat incorect cota de 19% la întreaga sum� a încas�rilor. 
 
 
 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 : 
 
 
 Admiterea contesta�ia formulat� de PFA X, cu sediul în loc. --, nr.--, jud. 
Covasna, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile de plat� suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 ca întemeiat� �i pe cale de consecin�� 
desfiin�eaz� Decizia de impunere privind obliga�iile de plat� suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.--/2009, întocmit� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.--/2009 
aferent obliga�iilor fiscale stabilite suplimentar la TVA în sum� de ?? lei �i major�rile 
aferente în sum� de ?? lei. 
 Las� ca m�sur� refacerea actelor desfiin�ate cu respectarea pct. 12.7 si pct 12.8 
din O.G. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
potrivit c�reia cit�m: 

“12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 

12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei 
de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari dec�t cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.“ 
 

 
DIRECTOR COORDONATOR, 


