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DECIZIA nr.93/14.07.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

SC CONSTANTA SA
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice Constan�a a fost sesizat de S.A.F. -
Activitatea de Control Fiscal Constan�a prin adresa
nr………/………………2005, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Constan�a sub nr………/……………………2005, cu privire la
contesta�ia formulat� de SC CONSTANTA SA, cu sediul în Constan�a,
str……………… nr………, bl………, sc………, ap………, CUI – R………………….

Obiectul contesta�iei îl constituie Raportul de inspec�ie
fiscal� din ………………2005 �i Decizia de impunere nr…………/…………………2005
întocmite de S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a.

Debitul contestat în sum� de ……………… lei reprezint� taxa pe
valoarea  ad�ugat� stabilit� de organele de inspec�ie fiscal� ca
fiind f�r� drept de deducere �i care a fost respins� la
rambursare.

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 si 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.175 Titlul IX 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�.

I. SC CONSTANTA SA formuleaz� contesta�ie în temeiul art.176
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat� împotriva Deciziei
de impunere nr………/…………………2005 privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite prin raportul de inspec�ie încheiat la
aceea�i dat� de c�tre consilieri ai S.A.F. - Activitatea de
Control Fiscal Constan�a.

Contesta�ia a fost înregistrat� la organul de control sub
nr………/…………………2005 �i la Direc�ia General� a Finan�elor Publice
Constan�a sub nr…………/……………………2005.

În sus�inerea cauzei sunt aduse urm�toarele argumente :

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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Societatea  a achizi�ionat un teren intravilan în valoare de
………………… lei (valoare f�r� TVA), conform contractului de vânzare-
cump�rare nr………/…………………2004 încheiat cu SC H………………… SA Bucure�ti.

Cu acest teren petenta a participat la majorarea capitalului
social al societ��ii comerciale S………… SRL Constan�a,  la care are
calitatea de asociat.  În acest sens a fost încheiat Actul
adi�ional nr……/………………2004 care a fost înregistrat la Oficiul
Registrului Comer�ului sub nr………………/…………………2004.

Petenta solicit� desfiin�area actului de control �i impunere,
pentru urm�toarele considerente :

1. Prin Decizia nr…………/……………………2005 emis� de D.G.F.P.
Constan�a - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, s-a dispus
desfiin�area par�ial� a Raportului de inspec�ie fiscal� din
……………2005 �i a Deciziei de impunere emis� în baza acestuia, sub
nr…………/…………………2005. În urma desfiin��rii, s-a dispus reverificarea
opera�iunii, constînd în aportul de capital efectuat de SC
CONSTANTA SA, la SC S………… SRL, prin identificarea �i analizarea
tuturor elementelor definitorii ale acestui raport, respectiv :
a)- dac� SC S……… SRL desf��oar� ac�iuni care dau drept de
deducere ;
b)- dac� SC S………… SRL  este o persoan� impozabil� care are drept
de deducere par�ial� a TVA ;
c)- care este documentul fiscal care reflect� transferul (aportul
în natur�).

În contesta�ie, se precizeaz�  c� organul de control,  în
cadrul reverific�rii, nu a efectuat constat�ri pe problemele
trasate, l�sîndu-le neclarificate, sub considerentul c� nu au
relevan��.

Fa�� de acest aspect, petenta consider� c� actul de control
încheiat este nelegal în raport cu dispozi�iile obligatorii ale
Deciziei D.G.F.P. Constan�a nr.53/2004.

În drept, contestatara î�i sus�ine cauza pe dispozi�iile
art.128 alineatele 1, 2 �i 8 din Legea nr.571/2003, coroborate cu
cele corespondente din Normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.44/2004,
concluzionând :

“Societatea se încadreaz� în articolele men�ionate mai sus,
drept pentru care SC CONSTANTA SA, persoana impozabil� care a adus
aportul în natur� (teren) la capitalul social al SC S………… SRL, are
drept de deducere a TVA în sum� de ……………… lei aferent� facturii
fiscale nr……………/…………………2004 emis� de furnizorul  SC H………………… SA
[…]”

II. Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de
………………2005 de reprezentan�ii S.A.F. - Activitatea de Control
Fiscal Constan�a, a avut ca obiectiv reverificarea societ��ii în
conformitate cu prevederile Deciziei nr.53/12.04.2005 emis� de
D.G.F.P. Constan�a, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii.
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Se face precizarea c� în Raportul de inspec�ie fiscal� din
data de …………………2005, desfiin�at par�ial prin Decizia nr.53/2005,
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� SC CONSTANTA SA nu
are drept de deducere a TVA în sum� de ………………… lei aferent�
facturii nr…………/…………………2004 emis� de SC H………………… SA Bucure�ti.

Factura în cauz�  reprezint� contravaloarea achizi�ion�rii
unui teren intravilan de c�tre petent� de la SC H………………… SA
Bucure�ti, în baza contractului de vânzare cump�rare
nr………/…………………2004.

Organul de control a constatat c�, în aceea�i lun�, respectiv
octombrie 2004, CONSTANTA SA a participat la majorarea capitalului
social al SC S………… SRL Constan�a, în calitate de asociat,  prin
aportul în natur� cu acela�i teren intravilan în valoare de
…………………… lei, fapt men�ionat atât în Actul adi�ional la statutul
SC S………… SRL nr……/…………………2004, cât �i în Certificatul de
înregistrare de men�iuni nr………/……………………2004 emis de Oficiul
Registrului Comer�ului Constan�a.

Se arat� c� SC CONSTANTA SA a înregistrat în eviden�a
contabil� a lunii octombrie 2004 aportul în natur� la capitalul
social al SC S…………,  prin nota contabil�  2678.3 = 2111 = ………………
lei, înregistrare efectuat� în  baza actului adi�ional
nr……/…………………2004.

Fa�� de aceasta, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�
SC CONSTANTA SA a exercitat în mod eronat dreptul de deducere a
TVA în sum� de ………………… lei, prin înc�lcarea prevederilor art.145,
alin.5, lit.b) din Legea nr.571/2003 coroborat cu prevederile
Titlului VI, Cap.IV, pct.6 (1) din H.G. 44/2004, “în sensul c� TVA
nu a fost aplicat� transferului respectiv (opera�iunea de aport în
natur� la capitalul social al SC S…………… SRL Constan�a).”

În finalul actului de control se face men�iunea,
“c� obiectul prezentei inspec�ii fiscale îl reprezint� TVA, în
sum� de …………………. lei, dedus� de SC CONSTANTA SA, drept pentru
care, în spe��, opera�iunile desf��urate de SC S…………… SRL nu au
relevan��”.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, sus�inerile petentei în raport de constat�rile
organului de control, reiese c� spe�a supus� solu�ion�rii o
reprezint� legalitatea Raportului de inspec�ie fiscal� din
…………………2005, în condi�iile în care acesta a fost încheiat f�r�
respectarea dispozi�iilor Deciziei nr.53/12.04.2005 emis� de
D.G.F.P. Constan�a, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii.

Astfel, prin decizia mai sus men�ionat�, s-a dispus
desfiin�area par�ial� a Raportului de inspec�ie fiscal� din
………………2005  precum �i a Deciziei de impunere emis� în baza
acestuia sub nr…………/…………………2005, încheiate de SAF – ACF Constan�a
la SC CONSTANTA SA , pentru suma de ………………… lei reprezentând
taxa pe valoarea  ad�ugat�, �i reverificarea opera�iunii
reprezentînd aportul în natur� la capitalul social al SC S…………
SRL.
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Conform prevederilor deciziei, organele de inspec�ie fiscal�
aveau sarcina de a identifica �i analiza toate elementele
definitorii ale aportului în natur� efectuat de petent�, �i
anume:
a)- dac� SC S………… SRL desf��oar� ac�iuni care dau drept de
deducere ;
b)- dac� SC S………… SRL  este o persoan� impozabil� care are drept
de deducere par�ial� a TVA ;
c)- care este documentul fiscal care reflect� transferul (aportul
în natur�).

În timpul reverific�rii, organele de inspec�ie nu au �inut
cont de aceste prevederi, f�când men�iunea c�,”opera�iunile
desf��urate de SC S…………… SRL nu au relevan��”.

Fa�� de acest aspect,  se impun urm�toarele preciz�ri:
♦  deciziile emise de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii sunt acte
administrative semnate de directorul executiv, care produc efecte
juridice, iar în conformitate cu art.179, alin.(2) din  O.G.
nr.92/ 2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat,     
    « Decizia sau dispozi�ia emis� în solu�ionarea contesta�iei
este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac ».
 ♦  caracterul definitiv al solu�iei pronun�ate atrage obliga�ia
organului de control la respectarea cu stricte�e a dispozi�iilor
deciziei emise de organul de solu�ionare, iar în cazul în care
solu�ia este de « desfiin�are » a actului atacat, « urmeaz� s� se
încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere
strict considerentele deciziei de solu�ionare ».

Fa�� de dispozi�iile legale citate, rezult� c� Raportul de
inspec�ie fiscal� din ………………2005 a fost încheiat cu înc�lcarea
prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�
republicat.

Pe de alt� parte, analizând spe�a pe fond, se constat� c�
m�surile dispuse prin Decizia nr.53/12.04.2005 au “relevan��”,
fiind  justificate �i sus�inute de legisla�ia în materie, dup� cum
urmeaz�:

� În drept, dispozi�iile art.128 alin.8 din Legea nr.571/200
privind Codul fiscal arat�:

“Aportul în natur� la capitalul social al unei societ��i
comerciale nu constituie livrare bunuri , dac� primitorului
bunurilor i-ar fi fost permis� deducerea integral� a taxei pe
valoarea ad�ugat�, dac� aceasta  s-ar fi aplicat transferului
respectiv. În situa�ia în care primitorul bunurilor este o
persoan� impozabil�, care nu are drept de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� sau are dreptul de deducere par�ial, opera�iunea
se consider� livrare de bunuri, dac� taxa pe valoarea ad�ugat�
aferent� bunurilor respective sau a p�r�ilor lor componente a fost
dedus� total sau par�ial.”

Din intrepretarea logico-sistemic� a textului citat reiese
c�, în fapt, legiuitorul a prev�zut în practic� dou� situa�ii
posibile în considerarea existen�ei sau inexisten�ei unei livr�ri
de bunuri, în cazul opera�iunilor reprezentând aport în natur� la
capitalul social, respectiv:
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� dac� primitorul aportului de capital social este o persoan�
impozabil� pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� care, în
celelalte situa�ii poate avea drept de deducere a acestei taxe
integral – caz în care aportul în natur� la capitalul social nu
se constituie livrare de bunuri

� dac� primitorul aportului de capital social este o persoan�
impozabil� care, în celelalte situa�ii ,  fie nu are drept de
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� , fie are drept de
deducere par�ial – caz în care aportul în natur� la capitalul
social se consider� a fi livrare de bunuri iar taxa pe valoarea
ad�ugat� aferent� bunurilor respective poate fi dedus� total sau
par�ial.

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate
prin Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 înt�resc ra�ionamentul expus
prin lege ar�tând c� :

“6. (1) Nu constituie livrare de bunuri aportul în natur� la
capitalul social al unei societ��i comerciale, efectuat între dou�
persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea
ad�ugat�, în situa�ia în care beneficiarul are drept de deducere
integral� a taxei pe valoarea ad�ugat�. Persoana impozabil� care a
adus aportul în natur� are drept de deducere a taxei pe valoarea
ad�ugat� potrivit prevederilor art.145 alin.5 lit.b) din Codul
fiscal.”

“6.(2) Constiuie livrare de bunuri aportul în natur� la
capitalul social acordat de o persoan� impozabil� înregistrat� ca
pl�titor de tax� pe valoare ad�ugat�, care pentru bunurile
respective a exercitat dreptul de deducere toal sau par�ial, unei
persoane impozabile care nu are drept de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat�, fie datorit� faptului c� nu este înregistrat�
ca pl�titor de tax� pe valoarea da�ugat�, fie datorit� faptului c�
opera�iunile desf��urate de aceasta nu dau dreptul de deducere. În
acest caz beneficiarul eviden�iaz� în patrimoniul s�u
contravaloarea bunului primit, inclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�.

6.(3) Aportul în natur� acordat de o persoan� impozabil�
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� unei
persoane impozabile care are drept de deducere par�ial� a taxei pe
valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor
componente a fost dedus� total sau par�ial.[…]”.

Fa�� de dispozi�iile legale citate, organul de solu�ionare
re�ine c� cercet�rile organului de control înscrise atît în
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de …………………2005 cît �i în
cel încheiat în urma reverific�rii, nu identific� �i nu analizeaz�
toate elementele definitorii ale aportului în natur� efectuat de
petent�, în sensul c�:
� nu se cunoa�te dac� SC S…………… SRL (primitorul aportului)

desf��oar� opera�iuni care dau drept de deducere sau dac�
� SC S…………… SRL este o persoan� impozabil� care are drept de

deducere par�ial� a taxei pe valoarea ad�ugat�
� nu se precizeaz� care este documentul fiscal care reflect�

transferul ( aportul în natur�).
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A�a cum am ar�tat, Raportul de inspec�ie fiscal� din
………………2005 a fost încheiat cu înc�lcarea prevederilor O.G. nr.92/
2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat, drept pentru
care se re�ine motiva�ia petentei c�, “actul de control încheiat
este nelegal în raport cu dispozi�iile obligatorii ale Deciziei
D.G.F.P. Constan�a nr.53/2004.”

Fa�� de aspectele constatate, rezult� c� în spe�� se impune
desfiin�area actului de control �i reverificarea opera�iunii
reprezentând aport în natur� la capitalul social al unei societ��i
comerciale, procedându-se la analiza profund� �i detaliat� a
documentelor care au stat la baza acestui transfer, în
conformitate cu prevederile Deciziei nr.53/12.04.2005 emis� de
D.G.F.P. Constan�a, serviciul Solu�ionare Contesta�ii.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor
art.178 alin.1, art.179 �i art.185 alin.3 din Codul de procedur�
fiscal� prin Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, se:

DECIDE:

Desfiin�area Raportului de inspec�ie fiscal� din ………………2005
precum �i a Deciziei de impunere emis� în baza acestuia sub
nr……………/2005 ambele încheiate de SAF – ACF Constan�a la SC
CONSTANTA SA, pentru suma de ………………… lei reprezentând  taxa pe
valoarea  ad�ugat� .

Un exemplar al reverific�rii va fi transmis Serviciului
Solu�ionare Contesta�ii în termen de 30 zile de la data primirii
prezentei decizii.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.187 alin.2 din O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i
ale art.11 (1) din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului
administrativ, prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6
luni de la data primirii, la instan�a de contencios administrativ
competent� din cadrul Tribunalului Constan�a.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

M.L.
14/14.07.2005


