
DECIZIA nr.48/04.04.2005
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 c�tre SAF - 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, aleea ……………, nr……, bl………, scara ……, et……, ap…….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile bugetare
stabilite de organele de control prin Raportul de inspec�ie
fiscal� nr…………/…….01.2005, în sum� total� de ………………… lei,
reprezentând:

- ………………… lei   - taxa pe valoarea ad�ugat�
- ………………… lei   - dobânzi TVA
- ………………… lei   - penalit��i întârziere TVA

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal,
respectându-se astfel dispozi�iile art.175(1) lit.e) din Codul de
procedur� fiscal� aprobat prin Ordonan�a Guvernului
nr.92/24.12.2003 republicat�, �i a fost depus� în termenul legal
prev�zut la art.176(1) din acela�i act normativ.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.175 �i 178(1) din O.G.
nr.92/2003 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�

I. Prin contesta�ia înregistrat� la SAF - Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr……………/…….02.2005, societatea
CONSTANTA SRL contest� în totalitate Raportul de inspec�ie fiscal�
încheiat în data de …….01.2005, motivând c� “nu avea cum s�
verifice dac� facturile fiscale �i chitan�ele corespund sistemului
de înseriere �i numerotare din eviden�ele CN Imprimeria Na�ional�
SA”.

Referitor la deducerea eronat� a taxei pe valoarea ad�ugat�,
prin înc�lcarea prevederilor art.24 alin.1) din Legea nr.345/2002
coroborat cu art.62, alin.1) din HG nr.598/2002, petenta arat� c�
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a solicitat SC A……………… SRL Gala�i copia în�tiin��rii de pl�titor
de tax� pe valoare ad�ugat�, respectându-se astfel prevederile
art.29 B.a) din Lg. nr.345/2002.

În finalul contesta�iei, societatea consider� c� nu a dedus
eronat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ………………… lei, sus�inând
c� a respecatat prevederile legale privind exercitarea dreptului
de deducere, respectiv art.24, alin.1 �i art.29 B.a) din Legea
nr.345/2002 �i art.62, alin.1 din HG  598/2002.

II. Raportul de inspec�ie fiscal� din …….01.2005 a fost
întocmit ca urmare a solicit�rii Inspectoratului de Poli�ie
Jude�ean Constan�a, Serviciul de Investigare a Fraudelor, în
vederea stabilirii prejudiciului creat bugetului general
consolidat de c�tre SC CONSTANTA SRL, prin înregistrarea în
eviden�a contabil� a facturii fiscale seria GL …………
nr……………/…….12.2002, emis� de SC A…………… SRL.

Verificarea s-a efectuat în baza documentelor puse la
dispozi�ia organului de inspec�ie fiscal� de c�tre IPJ Constan�a,
conform procesului verbal încheiat în data de …….12.2004.

Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, în baza
prevederilor art.7, alin.2) �i art.48 alin.1 �i 2) din OG
nr.92/2003 republicat�, SAF Activitatea de Control Fiscal
Constan�a, cu adresa nr…………/…….12.2004, a solicitat SAF
Activitatea de Control Fiscal Gala�i, verificarea realit��ii �i
legalit��ii datelor înscrise în factura fiscal� seria GL ………
nr……………/…….12.2002 emis� de SC A…………… SRL Gala�i, în valoare
total� de ………………… lei.

Prin adresa nr……………/…………… din …….01.2005, SAF - Activitatea
de Control Fscial Gala�i comunic� urm�toarele:

-SC A……………, este societatea pe ac�iuni, nu societate cu
r�spundere limitat� cum este men�ionat în factura analizat�.

-SC A…………… SA Gala�i are CUI R………………/…….12.1992, nu R………………
cum este men�ionat în factura fiscal� nr………………/…….12.2002.

-SC A…………… SA este înregistrat� la ORC Gala�i sub
nr.J17/…………/1991, nu J23/……………/1996 cum este precizat în factura
fiscal� nr……………/…….12.2002.

Deasemenea, din verificarea jurnalului de vânz�ri �i a fi�ei
de magazie pentru documente cu regim special la SC A…………… SA
Gala�i, precum �i din verificarea în baza de date a AF Gala�i, s-a
constatat c� factura fiscal� seria GL ………… nr………………/…….12.2002 nu
apar�ine regimului fiscal al societ��ii men�ionate.

Totodat�, din documentele puse la dispozi�ie de IPJ
Constan�a, a rezultat c� SC CONSTANTA SRL a achitat contravaloarea
facturii în cauz� cu chitan�e ce nu corespund sistemului de
înseriere �i numerotare din eviden�ele C.N. IMPRIMERIA NA�IONAL�
SA.

Astfel, s-a constatat c� prin deducerea TVA în sum� de
………………… lei, societatea a înc�lcat prevederile art.24, alin.1,
lit.a) din Legea nr.345/2002, coroborat cu art.62 alin.1 din HG
nr.598/2002.
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Pentru TVA datorat� în sum� de …………………… lei, organele fiscale
au procedat la calculul dobânzilor în sum� de ………………… lei,
respectiv penalit��i de întârziere în sum� de ………………… lei.

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

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea CONSTANTA SRL
are drept de deducere a taxei pe valoare ad�ugat� aferent� unei
facturi fiscale ce nu apar�ine regimului fiscal al societ��ii
emitente.

În fapt, din documentele existente la dosar, se re�ine c�
petenta a înregistrat în eviden�ele contabile a lunii decembrie
2002, factura fiscal� nr………………/…….12.2002 în valoare total� de
………………… lei, emis� de SC A………………… SRL Gala�i.

În urma cercet�rilor întreprinse de organele Inspectoratului
de Poli�ie Jude�ean Constan�a, Serviciul de Investigare a
Fraudelor, s-a solicitat organelor fiscale verificarea societ��ii
în cauz�, în vederea stabilirii prejudiciului creat bugetului de
stat prin înregistrarea în eviden�ele contabile a facturii mai sus
men�ionate.

În consecin��, a fost considerat� nedeductibil� taxa pe
valoarea ad�ugat� aferent� facturii fiscale seria GL …………
nr……………/…….12.2002, în temeiul prevederilor art.24, alin.1 lit.a)
din Legea nr.345/2002, coroborat cu art.62 alin.1 din HG 598/2002.

Petenta contest� aceast� m�sur�, considerând-o ca fiind
nelegal�, pe motiv c� nu “avea cum s� verifice dac� facturile
fiscale �i chitan�ele corespund sistemului de înseriere �i
numerotare din eviden�ele CN Imprimeria Na�ional�”.

În drept, în privin�a regimului deducerilor taxei pe valoarea
ad�ugat�, în Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�
în vigoare începând cu data de 01.06.2002, la art.24 alin.1)
lit.a), se precizeaz�:

“Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea
ad�ugat�, orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice suma
taxei cu urm�toarele documente: pentru deducerea prev�zut� la
art.22 alin.5 lit.a), cu facturi fiscale sau alte documente legal
aprobate, emise pe numele s�u de c�tre persoane impozabile
înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoare ad�ugat�”.

Din contextul legal citat, rezult� c� beneficiaz� de dreptul
de deducere doar TVA-ul înscris în documente legal aprobate.

Din documentele dosarului contesta�iei, se re�ine c� spe�a
analizat� a f�cut obiectul unor cercet�ri întreprinse de organele
de poli�ie din cadrul Inspecatoratului de Poli�ie Transporturi
Constan�a.
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Astfel, în urma solicit�rii IPJ Constan�a, CN Imprimeria
Na�ional� SA, comunic� cu adresa nr……………/…….10.2003, c�:

“facturile fiscale seria GL, ………… nr……………-………………-23 �i
chitan�ele fiscale seria GL ………… nr……………-………………-23 nu corespund
sistemului de înseriere �i numerotare din eviden�ele CNIN SA”.

Totodat�, în urma verific�rii realit��ii �i legalit��ii
datelor înscrise în factura fiscal� seria GL …………
nr……………/…….12.2002 de c�tre organele fiscale, s-a constatat c�
aceasta con�ine informa�ii ce nu corespund cu cele ale societ��ii
A………… din Gala�i, în sensul c�:

-SC A……………, este societatea pe ac�iuni, nu societate cu
r�spundere limitat� cum este men�ionat în factura analizat�.

-SC A…………… SA Gala�i are CUI R………………/…….12.1992, nu R……………
cum este men�ionat în factura fiscal� nr………………/…….12.2002.

-SC A…………… SA este înregistrat� la ORC Gala�i sub
nr.J17/…………/1991, nu J23/……………/1996 cum este precizat în factura
fiscal� nr………………/…….12.2002.

Motiva�ia petentei c� a respectat obliga�ia de a anexa la
factur� copia în�tiin��rii de pl�titor de TVA a SC A……………… SA,  nu
poate fi luat� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, deoarece
aceasta con�ine acelea�i date care nu reflect� realitatea ca �i
factura fiscal� seria GL …………… nr………………/…….12.2002.

   
Având în vedere c� cercet�rile efectuate de organele

abilitate au condus la concluzia c� factura fiscal� este fals�, se
re�ine c� nu sunt îndeplinite cerin�ele impuse prin actele
normative mai sus men�ionate pentru deducerea taxei pe valoarea
ad�ugat�, în sensul c� factura în spe�� nu reprezint� document
legal aprobat �i implicit document justificativ întocmit conform
legii de c�tre persoane impozabile, înregistrate ca pl�titori de
TVA.

Acest formular cu regim special nu corespunde sistemului de
înseriere �i numerotare din eviden�ele CN Imprimeria Na�ional�.

Împrejurarea c� petentul nu a cunoscut c� documentul contabil
primit este fals, nu este de natur� a admite petentei exercitarea
dreptului de deducere a taxei pe valoare ad�ugat�, întrucât nu
sunt respectate prevederile legisla�iei fiscale în materie de TVA,
acest fapt producând un prejudiciu bugetului de stat în sum� de
………………… lei, reprezentând TVA.

Aferent acestui prejudiciu, pe cale de consecin��, petenta
datoreaz� �i accesoriile aferente, constând în dobânzi în sum� de
………………… lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ………………… lei,
calculate în conformitate cu  urm�toarele prevederi (în vigoare
pentru perioada analizat�):

-art.33 din Legea 345/2002, art.13 alin.1) din OG nr.61/2002
republicat�, art.115, alin.1 din OG nr.92/2003 republicat�,
coroborat cu art.1 din HG nr.1513/2002 �i HG nr.67/2004.

-art.14 alin.1 din OG nr.61/2002 republicat� �i art.120
alin.1 din OG  nr.92/2003 republicat�.
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Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 179  �i 185
alin.1 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G. nr.92/2003
republicat�,  se

DECIDE:

 Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate
de S.C. CONSTANTA SRL împotriva Raportului de inspec�ie fiscal�
din data de …….01.2005, întocmit de  SAF - Activitatea de Control
Fiscal Constan�a, pentru suma total� de …………………… lei,
reprezentând:

- …………………… lei   - taxa pe valoarea ad�ugat�
- …………………… lei   - dobânzi TVA
- …………………… lei   - penalit��i întârziere TVA

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în
termen de 30 zile de la comunicare, conform art.187 alin.(2) din
Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003
republicat�.

                     DIRECTOR EXECUTIV,
                      VASILICA MIHAI

M.L.
5ex/04.04.2005


