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Serviciul solutionare contestatii

D E C I Z I A Nr.__95____ din __2005______

privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. X S.R.L. ,

impotriva Raportului de inspectie fiscala nr.Y

 
S.C. X S.R.L. ,.  contesta suma de Y lei, reprezentant TVA solicitat la

rambursare, aferenta facturii fiscale nr.Y emisa de S.C. X S.R.L., la achizitionarea
autoutilitarei .....................

Contestatia fiind depusa si inregistrata la D.C.F.  sub nr.Y si la D.G.F.P.  sub
nr.Y indeplineste conditiile de procedura prevazuta de art.171, al.1 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
I. In sustinerea cauzei petenta sustine urmatoarele:
“ In luna decembrie 2004 am achizitionat o autoutilitara VW,..., fapt dovedit de

factura fiscala seria ................................................... emisa de S.C. X S.R.L.
Pretul acestei vanzari a fost de Y lei, din care Y lei a reprezentat TVA aferenta

vanzarii. Cosiderand ca aceasta suma reprezinta TVA exigibila am solicitat
rambursarea acesteia de organul fiscal competent, care a procedat la verificarea
activitatii noastre.

In ceea ce priveste solicitarea noastra de rambursare, inspectorii fiscali... au
apreciat ca suma de Y lei nu reprezinta TVA exigibila deoarece bunul achizitionat nu
a fost folosit in interesul nostru pana la data realizarii controlului neavand obtinute
licentele necesare desfasurarii activitatii de transport in conditii de legalitate ....
Consideram ca aceasta apreciere este eronata avand in vedere chiar interpretarea
gramaticala a textului invocat”.

II. Organul de control din cadrul A.C.F.  prin Raportul de inspectie fiscala
incheiat la data de Y, la capitolul 3 cu privire la taxa pe valoarea adaugata, al. 3.1
TVA deductibila, a constatat ca in perioada verificata T.V.A. deductibila provine in
principal din achizitionarea in luna decembrie a unei autoutilitare ............... conform
facturii fiscale seria ......., nr.Y emisa de S.C. X S.R.L. in valoare totala de Y lei, din
care TVA in suma de Y lei. Suma  nu a fost acordata la rambursare intrucat societatea



nu a inregistrat venituri din activitatea de transport marfuri, neavand obtinute toate
autorizatiile necesare prin urmare TVA nu era exigibila la momentul controlului.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, in raport de
dispozitiile legale referitoare la aceasta cauza si avand in vedere motivele invocate de
contestator se retin urmatoare:

Cauza supusa solutionarii este daca masura prin care organele de control ale
A.C.F.  au refuzat la rambursare T.V.A. in suma de Y lei, aferenta facturii emise de
S.C. X S.R.L.   pentru cumpararea autoutilitarei VW LT46 a fost data cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.

In fapt, in decembrie 2004 societatea a cumparat conform facturii fiscale seria
o autoutilitara ....... de la S.C. X S.R.L.  in valoare de Ylei, din care TVA in suma de
Y lei.

Bunul achizitionat a fost inregistrat in evidenta contabila a societatii,
contravaloarea acestuia fiind achitata partial la data controlului.

Pana la data controlului societatea nu a obtinut toate autorizatiile necesare
efectuarii transporturilor, respectiv licenta de executie pentru autoutilitara VW pentru
transporturile rutiere nationale, neinregistrand astfel venituri din activitatea de
transport.

Organele de control au constatat ca achizitionarea bunului in luna decembrie
2004,nu a fost utilizata in folosul operatiunilor sale taxabile, neinregistrand venituri
din activitatea de transport in aceasta luna, drept pentru care nu admite la rambursare
TVA deductibila in suma de Y lei.

Pana la data obtinerii tuturor autorizatiilor necesare efectuarii transportului si
inregistrarii veniturilor TVA aferenta achizitionarii autoutilitarei este neexigibila.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.145, al.3 din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal:
     “ART. 145
    Dreptul de deducere
    (1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa pe valoarea
ad�ugat� deductibil� devine exigibil�.

(3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în
folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc�:
    a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-
au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii care i-
au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�;”

Conform statutului obiectul principal de activitate este transportul  rutier de
marfuri. Intrucat in luna decembrie 2004, luna achizitionarii bunului, societatea nu a
inregistrat venituri din aceasta activitate, rezulta ca TVA deductibila in suma de
73.150.000 lei nu este exigibila la data controlului.

Pana la data obtinerii tuturor autorizatiilor necesare efectuarii transportului si
inregistrarii de venituri, societatea are obligatia de a evidentia TVA aferenta
achizitionarii in contul 4428 TVA neexigibila, urmand a fi ceruta la rambursare
ulterior, in momentul devenirii exigibile.



Fata de cele prezentate rezulta ca organul de control a procedat legal prin
neadmiterea la rambursare a sumei de Y lei taxa pe valoarea adugata deductibila
aferenta  lunii decembrie.

Avand in vedere actele prezente la dosarul cauzei, considerentele aratate si in
temeiul art. 180 din O.G. nr.92/2003, se:

D E C I D E

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de S.C. X S.R.L.
impotriva Raportul de inspectie fiscala nr.1961/30.03.2005.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul  in termen de 6 luni de la
comunicare.
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