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DECIZIA NR. _____92____
din ___09.09.2009______
Privind solu ionarea contesta iei formulat de
S.C. … S.R.L. … cu sediul în localitatea … jude ul Suceava
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. … din …
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat
de Activitatea de Inspec ie fiscal Suceava, prin adresa nr. … din …, înregistrat
la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava sub nr.. din … cu
privire la contesta ia formulat de S.C. … cu sediul în localitatea …, jude ul
Suceava.
S.C. … contest m surile stabilite prin Decizia de impunere nr. … din …
emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. … din …, întocmite de
Activitatea de Inspec ie fiscal Suceava privind suma de … lei reprezentând TVA
stabilit suplimentar.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut de art. 207 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur fiscal , republicat la data de
31.07.2007.
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 i art.
209 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur
fiscal , republicat la data de 31.07.2007 cu modific rile ulterioare, Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este investit s se pronun e
asupra contesta iei.
I. S.C. … S.R.L. Slatina contest m surile stabilite prin Decizia de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr…. din data de …, privind suma de … lei reprezentând
TVA stabilit suplimentar.
1

În sus inerea contesta iei, petenta aduce urm toarele argumente:
Acesta precizeaz c în Raportul de inspec ie fiscal nr. … din data de …,
la Cap. III „Constat ri fiscale, punctul 3.3, litera d.1, motive de fapt se
men ioneaz constatarea unei lipse în gestiune la stocul de materiale pentru
investi ii, în sum de … lei (f r TVA), f r o justificare concret a acesteia.
Petenta precizeaz c din discu iile verbale avute cu organul de control a
încercat în mai multe rânduri s îi explice faptul c o parte din aceste materiale
sunt folosite la lucr rile efectuate la investi ia aflat în curs de execu ie la SC …
SRL Suceava, cu care are contract de execu ie încheiat în acest sens i care
urmeaz s fie facturate în cursul lunii iulie 2009, în valoare aproximativ de …
lei reprezentând contravaloare materiale de investi ii.
De asemenea, contestatoarea sus ine c o alt parte din materialele de
investi ii de aproximativ .. lei sunt folosite la lucr rile de construc ie efectuate tot
pe baz de contract cu numitul … i care de asemeni urmeaz s fie facturate c tre
acesta la finalizarea investi iei, respectiv în cursul lunii iulie 2009.
Fa de cele relatate mai sus petenta men ioneaz faptul c organul de
control nu a inut cont de explica iile date, mul umindu-se cu respingerea sumei
respective prin calcularea TVA rezultat din înmul irea stocului scriptic de
materiale pentru investi ii existent în balan a de verificare cu procentul de TVA
aferent.
faptul c de i decontul privind
Contestatoarea aduce la cuno tin
rambursarea TVA a fost depus la organul fiscal la data de …, nici pân la data
prezent nu i s-a restituit suma solicitat de i au trecut peste 60 de zile.
De asemenea din suma solicitat , AFPC …a compensat deja suma de … lei,
reprezentând amenzi pe care petenta le-a contestat la Judec toria …, din care o
parte sunt câ tigate, iar o parte se afl pe rol.
În sus inerea contesta iei petenta anexeaz copii dup Decizia nr. … din …,
Raportul de inspec ie fiscal nr. …, precum i dup adresele de înaintare emise de
D.G.F.P. Suceava.
II. Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal nr. … din …, emis de Activitatea de
inspec ie fiscal Suceava în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. … din …
din suma de … lei reprezentând TVA solicitat la rambursare, s-a aprobat
TVA în sum total de … lei i s-a respins la rambursare TVA în sum de …
lei.
În urma inspec iei fiscale desf urate la SC … SRL … ca urmare a cererii
de rambursare a sumei negative a TVA înscris în decontul de TVA aferent lunii
aprilie 2009, depus de societate la AFPM … sub nr. …, pentru suma de .. lei s-au
constatat urm toarele:
la …, societatea eviden iaz în soldul debitor al contului 4424 „TVA
de recuperat” suma de … lei sum care coincide cu suma din decontul de TVA,
aferent lunii aprilie 2009 i cu suma din fi a sintetic a pl titorului emis de
AFPM ….
Organele de inspec ie au constatat c societatea deduce eronat TVA în sum
de … lei, de pe facturi reprezentând asigurare auto i pentru dou facturi
înregistrate în jurnalul de cump r ri o sum mai mare decât este pe factur .
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De asemenea la data de … societatea figureaz în balan a de verificare cu
un stoc de materiale (cont 3021) în sum f r TVA de … lei care s-a constatat
lipsa în gestiunea societ ii, pentru care TVA este în sum de … lei (… lei x 19%)
care a fost respins la rambursare.
În concluzie, organele de inspec ie fiscal consider c societatea nu- i
poate exercita dreptul de deducere pentru TVA în sum total de … lei, stabilinduse astfel o diferen de TVA în sum de … lei, sum ce va fi respins la
rambursare.
Organele de inspec ie consider c au fost înc lcate prevederile art. 158
alin. (1), art. 134 alin. (1), (2) i (3), art. 128, alin. (4) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i având
în vedere motiva iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare
pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
1. Referitor la suma de … lei, reprezentând tax pe valoarea
ad ugat stabilit suplimentar, cauza supus solu ion rii este dac suma este
legal stabilit în condi iile în care organele de inspec ie au constatat lips în
gestiunea societ ii.
În fapt, în urma inspec iei fiscale având ca obiectiv solu ionarea cererii
de rambursare a sumei negative a TVA înscris în decontul de TVA din luna
aprilie 2009, depus de societate la AFPM … sub nr. …, pentru suma de … lei s-a
stabilit c la data de … societatea figureaz în balan a de verificare cu un stoc de
materiale (cont 3021) în sum f r TVA de … lei care s-a constatat lips în
gestiune societ ii, pentru care s-a calculat un TVA în sum de … lei care a fost
respins la rambursare.
În drept, sunt aplicabile prevederile:
Art. 134 alin. (1), (2), (3), art. 128 alin. (4) lit. d din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, unde se precizeaz :
ART. 134
„ Faptul generator i exigibilitatea – defini ii
(1) Faptul generator reprezint faptul prin care sunt realizate condi iile
legale necesare pentru exigibilitatea taxei.
(2) Exigibilitatea taxei reprezint data la care autoritatea fiscal devine
îndrept it , în baza legii, s solicite plata de c tre persoanele obligate la
plata taxei, chiar dac plata acestei taxe poate fi amânat .
(3) Exigibilitatea pl ii taxei reprezint data la care o persoan are
obliga ia de a pl ti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157
alin. (1). Aceast dat determin
i momentul de la care se datoreaz
major ri de întârziere pentru neplata taxei.”
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Art. 128
„(4) Sunt asimilate livr rilor de bunuri efectuate cu plat urm toarele
opera iuni:
d) bunurile constatate lips din gestiune, cu excep ia celor la care se face
referire la alin. (8) lit. a) - c)”
Conform textelor de lege enun ate prin fapt generator se în elege faptul prin
care sunt realizate condi iile legale necesare pentru exigibilitatea taxei, iar aceasta
reprezint data la care autoritatea fiscal devine îndrept it s solicite plata
acesteia de c tre persoanele obligate la plata taxei.
De asemenea exigibilitatea pl ii taxei reprezint data la care o persoan are
obliga ia de a pl ti taxa la bugetul de stat.
Conform art. 128 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal sunt asimilate
livr rilor de bunuri efectuate cu plata i bunurile constate lips în gestiune.
Prin actul de control încheiat, organele de inspec ie precizeaz c societatea
figureaz în balan a de verificare cu un stoc de materiale în sum f r TVA de …
lei care s-a constatat lips în gestiunea societ ii, pentru care TVA este în sum de
… lei ( … lei x 19%) respins la rambursare.
Organele de control au considerat c societatea nu- i poate exercita dreptul
de deducere pentru TVA în sum total de … lei, stabilindu-se astfel o diferen
de TVA în sum de … lei care a fost respins la rambursare.
Prin contesta ia formulat petenta sus ine c materialele constatate lips în
gestiune sunt folosite la lucr rile efectuate la investi ia aflat în curs de execu ie la
SC … SRL Suceava cu care are încheiat contract de execu ie i urmeaz s fie
facturate în luna iulie 2009, iar o alt parte din materialele de investi ii sunt
folosite la alte lucr ri de construc ie i urmeaz s fie facturate la finalizarea
investi iei, respectiv în cursul lunii iulie 2009.
De asemenea, prin referatul cu propuneri de solu ionare întocmit de
organele de inspec ie se precizeaz c societatea nu a prezentat nici un document
justificativ de ie ire din gestiune respectiv aviz de expedi ie, factura, bunuri de
consum i nici nu a prezentat faptic materialele din stoc, fapt pentru care s-a
considerat c materialele în sum de … lei f r TVA reprezentând minus în
gestiune.
Urmare celor precizate precum i datorit faptului c petenta nu a prezentat
în timpul controlului documente justificative de ie ire din gestiune cum ar fi
bonuri de consum, facturi sau aviz de expedi ie i nici nu a prezentat faptic
materialele din stoc, rezult c în mod corect organele de inspec ie au considerat
materialele în sum de … lei f r TVA minus în gestiune.
Prin contesta ia formulat petenta recunoa te c o parte din materialele de
investi ii folosite la lucr ri urmeaz s fie facturate în cursul lunii iulie 2009
neaducând îns în sus inerea contesta iei nici o dovada în acest sens.
Având in vedere cele precizate sus inerea contestatoarei c o parte din
materialele de investi ii sunt folosite la lucr ri de investi ii i urmeaz s fie
facturate în luna iulie nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a cauzei în
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condi iile în care aceasta nu a prezentat organelor de control documente
justificative care s ateste ie irea din gestiune.
De asemenea, prin contesta ia formulat petenta se limiteaz la a sus ine c
organele de control nu au inut cont de explica iile date, îns nu a prezentat
documente legale în sus inerea contesta iei.
Potrivit art. 65 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal republicat .
ART. 65
„Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la
baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.”
Din cele prezentate mai sus i având în vedere prevederile legale aplicabile
spe ei, rezult c în mod corect organele de control au stabilit suplimentar în
sarcina petentei o tax pe valoare ad ugat în sum de … lei (… x 19%) aferent
lipsei în gestiune.
2. Referitor la solicitarea contribuabilului de restituire a sumei
reprezentând TVA solicitat la rambursare, întrucât au trecut peste 60 de zile
de la data depunerii decontului, cauza supus solu ion rii este dac Direc ia
General a Finan elor Publice a Jude ului Suceava prin Biroul Solu ionare
Contesta ii se poate investii cu solu ionarea acestui cap t de cerere în
condi iile în care solicitarea contribuabilului excede prevederile titlului IX
Cod procedur fiscal .
În fapt, prin contesta ia formulat , contribuabilul a solicitat rambursarea
TVA-ului întrucât au trecut peste 60 de zile de la data depunerii decontului; de
asemenea petenta aduce la cuno tin faptul c din suma solicitat Administra ia
Finan elor Publice a Municipiului F lticeni a compensat deja suma de … lei,
reprezentând amenzi care au fost contestate la judec toria F lticeni, din care o
parte sunt deja câ tigate în instan iar o parte se afl pe rol în curs de judecat .
În drept, în conformitate cu prevederile art. 205 alin. (1) i art. 209 alin. (1)
lit. a din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat :
Art. 205
„(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. Contesta ia
este o cale administrativ de atac i nu înl tur dreptul la ac iune al celui
care se consider lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau
prin lipsa acestuia, în condi iile legii.”
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Art. 209
„Organul competent
(1) Contesta iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum i a deciziilor
pentru regularizarea situa iei, emise în conformitate cu legisla ia în materie
vamal , se solu ioneaz dup cum urmeaz :
a) contesta iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu ii, datorie vamal ,
precum i accesorii ale acestora, al c ror cuantum este sub 1.000.000 lei, se
solu ioneaz de c tre organele competente constituite la nivelul direc iilor
generale unde contestatarii au domiciliul fiscal;”
De asemenea, potrivit pct. 9.8 din Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , aprobate prin
Ordinul pre edintelui A.N.A.F. nr. 519/2005.
„9.8. În cazul în care contesta iile sunt astfel formulate încât au i alt
caracter pe lâng cel de cale administrativ de atac, pentru aceste aspecte
cererea se va înainta organelor competente de c tre organul învestit cu
solu ionarea c ii administrative de atac, dup solu ionarea acesteia.”
Având în vedere prevederile legale de mai sus precum i faptul c prin
contesta ia formulat petentul a solicitat restituirea sumei reprezentând rambursare
TVA întrucât au trecut mai mult de 60 de zile, Biroul Solu ionare Contesta ii din
cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice a Jude ului Suceava nu se poate
investi cu solu ionarea acestui cap t de cerere, întrucât nu intr în competen a sa
de solu ionare.
În temeiul punctului 9.8 din Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicate, aprobate prin
Ordinul Pre edintelui A.N.A.F nr. 519/2005, acest cap t de cerere va fi transmis
Administra iei Finan elor Publice Comunale F lticeni.
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor art. 21 alin. 4, art. 134, alin. (1), (2), (3), art. 128 alin. 4 lit.d din
Legea 571/2003, punctul 41 din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii 571/2003, art. 205 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit.a,
pct. 9.8 din Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , aprobate prin Ordinul pre edintelui
A.N.A.F. nr. 519/2005, se:
Decide:
respingerea contesta iei formulate de S.C. … S.R.L. … împotriva Deciziei
de impunere nr. … din … i a Raportului de inspec ie fiscal nr. … din … ce a stat
la baza întocmirii Deciziei de impunere întocmit de Activitatea de Inspec ie
Fiscal Suceava, privind suma de … lei reprezentând TVA stabilit suplimentar, ca
neîntemeiat .
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transmite spre competent solu ionare Administra iei Finan elor Publice
Comunale F lticeni cap tul de cerere al contesta iei cu privire la restituirea TVA
solicitat la rambursare i cu privire la compensare efectuat .
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava în termen de 6
luni de la comunicare, conform procedurii legale.

DIRECTOR COORDONATOR
…
Teme: 1. 3854 TVA: TVA colectata pentru marfuri constatate lipsa in
gestiune faptic dar existente scriptic in evidenta contabila a societ ii.
Prevederile art. 128 alin. (4) lit d din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.
2. 5758 Procedur : Contesta ie îndreptat
administrative fiscale-competen a de solu ionare.

împotriva altor acte

Prevederile art. 209 alin. (1) din OG 92/2003 privind Codul de Procedur
fiscal .
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